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PEMBATASAN AKIBAT VIRUS CORONA DI INGGRIS

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pernyataan terkait pembatasan akibat virus korona (COVID-19) di Dewan
Rakyat di London, Inggris, Senin (21/2).

AS Jatuhkan Sanksi Pertama ke Donetsk
dan Luhansk di Ukraina Usai Diakui Rusia
Sanksi yang dijatuhkan AS yakni, melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari,
atau di yang disebut Republik Rakyat
Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

WASHINGTON(IM) Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi keuangan di wilayah
pemberontak Ukraina timur,
Donetsk dan Luhansk, setelah
Presiden Rusia Vladimir Putin
mengakui ke dua negara tersebut sebagai negara merdeka.
Sanksi Amerika keluar melalui perintah eksekutif yang
ditandantangai Presiden Joe
Biden pada Senin (21/2) malam.
“Perintah itu melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang
AS ke, dari, atau di yang disebut
Republik Rakyat Donetsk dan
Republik Rakyat Luhansk, yang
terletak di wilayah Donbas,
timur Ukraina,” kata juru bicara
Gedung Putih Jen Psaki dalam

sebuah pernyataan, seperti dikutip CBS News, Selasa (22/2).
Dengan pengakuan Rusia,
Donetsk menjadi negara baru
dengan nama Republik Rakyat
Donetsk (DPR). Sedangkan
Luhansk menjadi negara baru
dengan nama Republik Rakyat
Luhansk (LPR).
“Perintah itu juga memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada setiap
orang yang bertekad untuk
beroperasi di wilayah Ukraina
tersebut,” lanjut Psaki.
“Pemerintah nantinya akan
mengumumkan langkah-langkah tambahan terkait dengan
pelanggaran terang-terangan
hari ini terhadap komitmen
internasional Rusia,” paparnya.

Dokter Gadungan di India Ditangkap
Setelah Tipu dan Nikahi 27 Perempuan
BIBHU Prakash Swain
percaya pada belahan jiwa dan
cinta sejati, dan itulah yang dia
sampaikan ke puluhan perempuan yang dia nikahi dan tipu di
seluruh India sebelum ditangkap
sekitar sepekan yang lalu di Bhubaneswar, ibu kota negara bagian
Odisha di India timur.
Penyidik percaya Swain
menikah lebih dari 18 kali dan
sekarang sedang menyelidiki
ponselnya di mana dia menyimpan kontak istri-istrinya
yang ditulis dengan nama
seperti Madam Delhi, Madam
Assam, atau Madam UP (Uttar
Pradesh), yang dinamai berdasarkan daerah asal mereka.
Koran The Hindustan
Times menyebutnya sebagai
“bukan Don Juan”, mengatakan pria telah menikahi
sedikitnya 27 perempuan di 10
negara bagian.
Dia terutama melakukan
ini karena uang mereka, dan
kepuasan seksual,” kata pejabat kepolisian senior, Sanjiv
Satpathy kepada AFP.
Menurut polisi, pria 67
tahun itu berselancar di situs
web pencarian jodoh mengaku
dokter berusia 51 tahun dan
sedang mengejar gelar profesor. Selain itu dia juga mengaku
sebagai pengacara, petugas
medis dan paramiliter.
Dia juga mengakui memiliki gaji yang besar, dan
menggunakan kartu identitas
palsu dan surat penunjukan
untuk memperkuat kredensial
dan latar belakang keluarganya.
Dikutip dari Al Jazeera,
Selasa (22/2), tim Satpathy
menangkap Swain sekitar 10
hari lalu setelah berbulan-bulan
penelusuran, pencarian berbagai identitas, penyelidikan
rekening bank, dan rencananya
untuk menggelar dua pernikahan pada Februari dan Maret
mendatang.
“Dia sangat meyakinkan
dan hanya menargetkan lajang
yang sukses, janda yang berusia
40-an,” kata Satphaty.
Beberapa hari sebelum menikah, Swain biasanya mencari

alasan untuk meminjam uang
atau perhiasan istri barunya
dengan alasan untuk hal darurat. Dia lalu beralih ke target
berikutnya, berharap keadaan
perempuan tersebut sebagai
seorang lajang atau janda yang
menikah lagi dalam masyarakat
konservatof, akan membuatnya takut melapor ke polisi.
The Hindustan Times juga
melaporkan, pria ini juga diduga menipu 13 bank dari 10 juta
rupee atau sekitar Rp 1,9 miliar
dengan 128 kartu kredit palsu,
dan menjalankan jaringan
laboratorium medis di mana
dokter dan staf lainnya tidak
digaji selama berbulan-bulan.
Polisi meluncurkan penyelidikan terhadap Swain pada
Mei 2021 setelah laporan yang
diajukan salah satu istrinya
yang berusia 48 tahun yang saat
itu menemukan pria itu telah
menikah setidaknya dengan
tujuh perempuan lain.
Korban tersebut, yang
merasa marah dan tertipu,
diam-diam menyimpan nomor
kontak istri Swain lainnya dari
ponselnya dan menghubungi
mereka.
Swain, lahir di desa kecil di
Odisha, pertama kali menikah
pada 1978 dan memiliki tiga
anak dari istri pertamanya. Dua
dari anaknya adalah dokter dan
satunya seorang dokter gigi.
Terlatih sebagai teknisi
laboratorium, dia berpisah
dengan keluarganya dan pindah ke Bhubaneswar di mana
dia mulai mengaku sebagai
dokter dan akhirnya menikahi
seorang dokter, istri keduanya,
pada 2002.
“Dia sejak saat itu menggunakan bermacam-macam
nama tapi selalu memperkenalkan dirinya sebagai dokter
atau profesor saat mencari istri
di dunia maya,” jelas Sapathy.
Polisi meragukan tipu muslihatnya hanya pekerjaan satu
orang dan mencari orang yang
membantunya terlibat dalam
penipuan ini dan bagaimana
memindahkan uangnya dari satu
tempat ke tempat lain. gul

Pemerintahan Biden telah
memperingatkan bahwa langkah Putin untuk secara resmi
mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka
akan disambut dengan respons
cepat dan tegas dari AS dan
sekutunya. Tak lama setelah
pengumuman Putin, yang
ia ungkapkan dalam pidatonya selama pertemuan publik
dewan keamanannya, Biden
mengadakan panggilan telepon
dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir
Jerman Olaf Scholz.
Menurut Gedung Putih,
telepon antara ketiga pemimpin itu berlangsung kirakira 30 menit dan dilakukan
setelah Presiden Biden berbicara dengan Presiden Ukraina
Volodymyr Zelensky selama
sekitar 35 menit.
“Biden menelepon Zelensky untuk menegaskan kembali
komitmen Amerika Serikat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dan sangat
mengutuk pengakuan Putin
atas wilayah yang disengketakan,” imbuh Gedung Putih.

Mengutuk pengumuman
Putin, Menteri Luar Negeri
Antony Blinken menyebut langkahnya untuk mengakui kedua
wilayah itu sebagai serangan
yang jelas terhadap kedaulatan
dan integritas teritorial Ukraina.
“Dan contoh lain dari ketidakhormatan mencolok Presiden Putin terhadap hukum
dan norma internasional,”
katanya.
Seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan
kepada wartawan Senin bahwa
pengumuman Putin bukan
hanya pidato tentang keamanan Rusia. “Itu adalah serangan
terhadap gagasan Ukraina yang
berdaulat dan merdeka,” kata
pejabat tersebut yang berbicara
dalam kondisi anonim.
“Putin menjelaskan bahwa
dia memandang Ukraina secara
historis sebagai bagian dari
Rusia. Ini adalah pidato kepada
rakyat Rusia untuk membenarkan perang. Dalam satu jam terakhir, kami telah melihat pasukan
Rusia memerintahkan untuk
dikerahkan ke [DPR dan LPR]
untuk apa yang disebut fungsi

penjaga perdamaian,” ujarnya.
Sementara itu, Pejabat tinggi
Uni Eropa juga mengatakan
akan menjatuhkan sanksi. Pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka
yang terlibat dalam pengakuan
Rusia atas dua wilayah separatis di Ukraina timur di tengah
kekhawatiran potensi invasi
Rusia ke negara itu.
Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen
dan Presiden Dewan Charles
Michel mengatakan dalam
sebuah pernyataan bersama
bahwa pengakuan Rusia atas
wilayah yang memisahkan
diri dari Ukraina itu adalah
“pelanggaran terang-terangan
terhadap hukum internasional.
Pernyataan itu menambahkan bahwa Uni Eropa “akan
bereaksi dengan sanksi” dan
“menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan
terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara
internasional.” tom

Malaysia Berlakukan UU
Anti-Perdagangan Manusia

KUALA LUMPUR (IM)Pemerintah Malaysia bakal
memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan
Migran 2007 hasil amandemen
mulai Selasa (22/2).
Menteri Dalam Negeri
Malaysia, Hamzah Zainudin,
mengemukakan hal itu dalam
pernyataan kepada media di
Putrajaya, Senin (21/2).
Undang-Undang ini adalah
instrumen hukum utama negara dalam menangani masalah
perbudakan modern serta
memerangi kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Malaysia,”
katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas tindakan untuk mengatasi kedua tindak pidana tersebut, ujar dia, telah dilakukan
amandemen terhadap undangundang ini untuk memperkuat
ketentuan terkait.
Undang-Undang AntiPerdagangan Manusia dan
Anti-Penyelundupan Migran
(Amandemen) 2022 [UU

A1644] telah disetujui oleh
pemerintah pada 19 Januari
2022 dan dimasukkan dalam
Lembaran Negara pada 25
Januari 2022.
Secara keseluruhan terdapat 17 ketentuan yang diubah dengan penyempurnaan
meliputi perubahan sebagai
berikut:
(a) Amandemen interpretasi perdagangan orang dan
penghapusan interpretasi paksaan;
(b) Peningkatan hukuman
penjara dan hukuman cambuk;
(c) Ketentuan pelanggaran
yang lebih serius termasuk
melibatkan pegawai negeri;
(d) Penciptaan kekuasaan
Menteri dalam penunjukan
pejabat publik sebagai penegak
hukum berdasarkan UU 670;
(e) Peningkatan keanggotaan organisasi lain dan organisasi
non-pemerintah (LSM) dalam
Anti-Trafficking in Persons and
Anti-Smuggling of Migrants
Council (MAPO); dan
(f) Perluasan peran Kementerian Pemberdayaan Perem-

Kekeringan Parah Melanda Portugal
LISBON(IM)-Kekeringan
parah menyebar di hampir seluruh
daratan Portugal pada Februari
2022. Kondisi ini mengancam
tanaman pangan dan pasokan air
di wilayah yang lebih luas daripada
rekor musim kemarau terakhir
pada 2005. Menteri Pertanian
Portugal Maria do Ceu Antunes dan Menteri Pertanian
Spanyol Luis Planas Puchades
mempresentasikan serangkaian
proposal kepada Komisi Eropa
pada Selasa (22/2).
Presentasi ini untuk mengatasi situasi kekeringan, termasuk dukungan keuangan
bagi para petani. Setelah pertemuan di Brussel, Antunes
mengatakan Komisi Eropa
tampaknya bersedia untuk
bergerak maju dengan langkahlangkah mendesak. Menurut
badan meteorologi (IPMA),
wilayah daratan Portugal yang
mengalami kekeringan parah
atau ekstrem berlipat ganda
dalam dua minggu pertama
Februari untuk menutupi 91
persen wilayahnya.
Titik yang sama pada 2005
kondisi kekeringan parah telah
menyebar ke 77 persen wilayah
tersebut. Portugal pernah berjuang melawan kekeringan
terburuknya dalam lebih dari

enam dekade pada 2015.
Kelompok lingkungan mengatakan kekeringan pada awal tahun telah berhenti menjadi anomali di Portugal dan harus dilihat
dalam konteks perubahan iklim.
Dalam beberapa tahun terakhir,
musim kering seperti itu sering
menyebabkan kebakaran hutan
besar-besaran di musim panas.
Temperatur berada di atas
rata-rata untuk sepanjang tahun
ini dan hampir tidak ada curah
hujan. Situasi itu, menurut
IPMA, memberi tekanan pada
sumber air untuk pertanian dan
pembangkit listrik. Wilayah
timur laut dan selatan sangat
terpukul. Kondisi cuaca kering
kemungkinan akan berlanjut
setidaknya sampai akhir bulan.
Awal bulan ini, pemerintah Portugis memerintahkan
beberapa bendungan pembangkit listrik tenaga air untuk
sementara membatasi penggunaan air untuk produksi
listrik dan irigasi. Produksi air
harus memprioritaskan konsumsi manusia. Menteri Lingkungan Portugal Joao Pedro
Matos Fernandes mengatakan
pada saat itu pemerintah harus
melampaui langkah-langkah
ini jika ramalan cuaca menjadi
lebih suram. gul

Trump Luncurkan Aplikasi
Media Sosial Pribadi
NEW YORK(IM) - Mantan
Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump meluncurkan
aplikasi media sosial pada Selasa (22/2), yang diharapkan dapat
menyaingi Twitter. Peluncuran ini
dilakukan setahun setelah Twitter,
Facebook, dan YouTube menangguhkan akun Trump.
Aplikasi Truth Social milik
Trump dapat diundung melalui
Apple App Store ke sejumlah
pelanggan yang telah melakukan
pemesanan sebelumnya. Sementara pelanggan lain yang akan
memesan harus masuk ke daftar
tunggu selama 10 hari ke depan.
Aplikasi tersebut mengalami
gangguan teknis tak lama setelah
peluncuran. Para pengguna tidak
dapat mengakses aplikasi itu
selama berjam-jam. Sementara
pengguna lain melaporkan kesulitan ketika hendak mengakses.
Aplikasi ini tidak terbuka bagi
siapa saja yang ingin mengunduhnya hingga bulan depan. “Karena
permintaan yang sangat besar,
kami telah menempatkan Anda
di daftar tunggu kami,” ujar pesan
yang muncul kepada beberapa
dari mereka yang mencoba mengakses platform itu.
Trump berharap Truth Social akan menarik jutaan pengikutnya di Twitter, saat dia mengisyaratkan pencalonannya ketiganya sebagai presiden. Menurut
peringkat Apple, Truth Social
adalah aplikasi gratis teratas di
AS pada Senin pagi, mengalahkan
permainan anak-anak “Talking
Ben the Dog”, layanan streaming
HBO Max, TikTok, YouTube,
Instagram, dan Facebook.
Akun sosial media Trump
telah ditangguhkan setelah

kerusuhan pada 6 Januari 2021
di Capitol. Ketika itu, para
pendukung Trump menyerbu
Capitol dan berusaha membatalkan pengesahan Joe Biden
yang terpilih sebagai presiden
dalam pemilihan umum pada
November 2020.
Larangan Trump mengakses
media sosial, telah menimbulkan pertanyaan sulit tentang
kebebasan berbicara di industri
media sosial yang didominasi
oleh beberapa raksasa teknologi.
Persoalan ini telah dimanfaatkan
oleh Trump dan media konservatif. Partai Republik dengan
cepat menggunakan peluncuran
aplikasi Truth Social untuk mengumpulkan modal dalam pemilihan presiden mendatang.
“Setelah lebih dari satu tahun
diberangus oleh Tiran Teknologi
Besar Liberal, Trump kembali,”
ujar Pemimpin Minoritas House
of Representative dan anggota
Partai Republik, Kevin McCarthy.
Sejumlah kelompok seperti
Komite Nasional Republik dan
Dana Kepemimpinan Kongres
juga telah menggalang dana
dari peluncuran tersebut. “Tujuan utama kami di sini adalah
untuk mengembalikan suara
orang-orang,” kata CEO Trump
Media dan mantan Anggota
Kongres dari Partai Republik,
Devin Nunes.
Nunes menambahkan bahwa, aplikasi tersebut menawarkan
kebalikan dari beberapa oligarki
teknologi Silicon Valley. Nunes
mengatakan aplikasi Truth Social
harus beroperasi penuh pada
akhir Maret. Pengikut Truth
Social yang terdaftar pada Senin
mencapai 12 ribu. ans
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puan, Keluarga, dan Masyarakat
(KPWKM) dalam pengelolaan
dan penertiban petugas pelindung dan penampungan korban
perdagangan orang.
“UU A1644 dimaksudkan
untuk memberikan solusi terbaik dalam mengungkap upaya
Malaysia dalam menanggulangi
kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran
secara lebih efektif,” katanya.
Dia mengatakan pendekatan “whole-of-government”
dan pendekatan “whole-ofsociety” yang digunakan diyakini dapat meningkatkan
posisi Malaysia dalam penilaian
internasional manapun serta
meningkatkan citra Malaysia di
mata masyarakat dunia.
“Seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk bekerja
sama dengan Pemerintah untuk memerangi kejahatan ini
dengan melaporkan setiap
informasi melalui Chatbot di
halaman Facebook Dewan
Anti-Perdagangan Manusia
dan Anti-Penyelundupan Migran,” katanya. ans

TENTARA UKRAINA SIAGA DI WILAYAH DONETSK

INTERNATIONAL MEDIA, RABU 23 FEBRUARI 2022
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Seorang praujurit membawa senapan mesin di parit dalam keadaan siaga
di garis depan dekat desa Travneve, wilayah Donetsk, Ukraina, Senin (21/2).

KEKERINGAN DAN SUHU TINGGI LANDA CORRIENTES - ARGENTINA
Bangkai hewan ternak terlihat di tanah setelah
terjadi kebakaran, di wilayah dilanda kekeringan dan suhu tinggi, dekat Santo Tome,
provinsi Corrientes, Argentina, Senin (21/2).

PBB Diminta Gelar Pertemuan
Mendesak Atas Tindakan Ilegal Rusia

KRAMATORSK(IM)Ukraina telah meminta pertemuan
mendesak Dewan Keamanan PBB,
karena tindakan ilegal Rusia yang
mengakui kemerdekaan Donetsk
dan Luhansk. Menteri Luar Negeri
Ukraina, Dmytro Kuleba telah menyampaikan permintaan itu kepada
Dewan Keamanan PBB. “Kami
sudah mengirimkan permintaan ke
Dewan,” kata Menteri Luar Negeri
Dmytro Kuleba, dilansir Anadolu
Agency, Selasa (22/2).
Langkah itu dilakukan
setelah Presiden Rusia Vladimir
Putin secara resmi mengakui
wilayah Donetsk dan Luhansk
di Ukraina timur sebagai negara
merdeka. Putin juga menandatangani perjanjian yang relevan dengan para pemimpin
separatis di Kremlin.
Langkah Putin ini mendapatkan kutukan keras dari Amerika
Serikat, Inggris, PBB, Turki, dan
beberapa negara Eropa lainnya.
Ketegangan telah meningkat
secara dramatis di Ukraina timur,
dengan pelanggaran gencatan
senjata, beberapa insiden penembakan, dan evakuasi warga
sipil dari wilayah Donetsk dan
Luhansk yang pro-Rusia.
Presiden Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke
Donetsk dan Luhanks mengakui

kemerdekaan kedua wilayah itu.
Seorang saksi mata Reuters melihat sekelompok besar perangkat
keras militer bergerak melalui
kota Donetsk. Pergerakan ini
terjadi setelah Putin mengatakan
kepada Kementerian Pertahanan
Rusia untuk mengirim pasukan
ke Donetsk dan Luhansk untuk
menjaga perdamaian.
Langkah tersebut mengundang kecaman dan sanksi baru dari
AS dan Eropa. Daerah Donetsk
dan Luhansk sudah dikuasai oleh
separatis yang didukung Rusia.
Dalam dekrit yang dikeluarkan
oleh Putin, Rusia sekarang memiliki
hak untuk membangun pangkalan
militer di wilayah Donetsk dan
Luhansk. Misi pasukan di kedua
wilayah itu akan menjadi operasi
penjaga perdamaian.
Dalam pidatonya panjang di
televisi, Putin menggambarkan
Ukraina sebagai bagian integral
dari sejarah Rusia. Dia mengatakan, Ukraina timur adalah
tanah Rusia kuno. Putin yakin
rakyat Rusia akan mendukung
keputusannya. “Saya menganggap
perlu untuk membuat keputusan
yang seharusnya sudah dibuat sejak
lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik
Rakyat Lugansk,” kata Putin. gul

