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Yayasan Tzu Chi Indonesia

Hendaknya kita menyadari,
mensyukuri, dan membalas
budi orangtua.
(Master Cheng Yen)

SOSIALISASI ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) bersepeda di area
pesawahan saat sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 di desa Wisata Bantaragung, Majalengka,
Jawa Barat, Minggu (6/3). Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang ditargetkan diikuti 3.000 desa wisata
di seluruh Indonesia tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya destinasi pariwisata berkelas dunia,
berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan sektor perekonomian desa setempat.

PPATK Ungkap Dugaan Pencucian Uang
Para Crazy Rich dari Investasi Bodong
PPATK deteksi aliran dana investasi bodong
yang dijalani dan kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya
dilaporkan di mana mereka membeli.
JAKARTA (IM) - Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) menemukan
sejumlah orang yang dijuluki
crazy rich tidak melaporkan tran-

saksi pembelian aset mewahnya.
PPATK menduga adanya penipuan dan pencucian uang yang
dilakukan para crazy rich dalam
kasus investasi ilegal.

Putin akan Hukum Orang Asing
Atas Pelanggaran HAM di Rusia
MOSKOW (IM) - Presiden Rusia, Vladimir Putin telah
menandatangani undang-undang
(UU) yang memungkinkan Rusia
menghukum atau menjatuhkan
sanksi terhadap orang asing yang
dinyatakan bersalah melanggar hal
asasi manusia (HAM) di Rusia.
Pada Jumat (4/3), Putin
menandatangani perintah yang
akan memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan
embargo terhadap individu dari
negara mana pun karena melakukan pelanggaran terhadap warga
negara Rusia.
“Undang-undang tersebut

memperluas langkah-langkah legislatif saat ini untuk warga negara
asing dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang ditempatkan
pada daftar yang sesuai oleh Kementerian Luar Negeri Rusia,” kata
Ketua Komite Dewan Federasi
untuk Legislasi Konstitusi dan Gedung Negara Andrey Klishas.
Undang-undang baru ini telah
memperluas undang-undang
2012 yang mengizinkan sanksi
terhadap warga Amerika Serikat
(AS) karena melanggar kebebasan
dan HAM warga Rusia terhadap
Bersambung ke hal 11

49.080 Pasien Covid-19 Sembuh,
yang Positif Bertambah 24.867 Kasus
JAKARTA (IM) - Jumlah
pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah
49.080 orang dalam 24 jam
terakhir. Dengan demikian,
hingga Minggu (6/3), total
5.122.602 kasus sembuh Covid-19 di Tanah Air.
Informasi tersebut disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui dokumen yang disiarkan kepada
wartawan, Minggu (6/3) sore.
Data tersebut juga dapat diakses melalui situs covid19.go.id.
Sedangkan kasus positif
masih terus bertambah. Dalam
24 jam terakhir, pemerintah
mencatat adanya penambahan
24.867 kasus positif Covid-19.
Dengan demikian, total ada
5.748.725 kasus Covid-19
sejak pemerintah pertama kali
mengumumkannya pada 2

Maret 2020.
Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 254 orang. Jumlah
kematian akibat virus corona
di Indonesia hingga kini telah
mencapai 150.172.
Saat ini, ada 475.951 kasus
aktif Covid-19. Jumlah tersebut mengalami penurunan
sebanyak 475.951 kasus aktif.
Kasus aktif adalah pasien
yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani
perawatan.
Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus
positif Covid-19 dengan angka
kesembuhan dan kematian.
Pemerintah juga mencatat
16.248 suspek Covid-19. Sedangkan, kasus Covid-19 telah
menyebar di 510 kabupaten/
kota di 34 provinsi. mar

PPATK mendapati transaksi terkait pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah,
perhiasan, dan aset lainnya tidak
dilaporkan Penyedia Barang dan
Jasa (PBJ) ke PPATK. Padahal
transaksi itu wajib dilaporkan.
“Mereka yang kerap dijuluki ‘crazy rich’ ini patut diduga
melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari
investasi bodong dengan skema
Ponzi,” kata Kepala PPATK Ivan
Yustiavanda dalam keterangan

resmi, Minggu (6/3).
Ketentuan itu tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 43
Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2021 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT).
Penyedia Barang dan Jasa atau
lainnya (PBJ) merupakan pihak
pelapor dan wajib menyampaikan
laporan transaksi kepada PPATK.

ASALTAU!

Tiongkok Gencarkan Buru
Koruptor di Luar Negeri

PPATK menduga penipuan
dan pencucian uang terkait investasi ilegal oleh crazy rich ini
memang dilakukan. Dugaan itu
berasal dari deteksi aliran dana
investasi bodong yang dijalani
dan kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum
semuanya dilaporkan di mana
mereka membeli.
“Setiap penyedia barang dan
jasa wajib melaporkan laporan
Bersambung ke hal 11

Sembilan WNI Asal Kota Binjai
Terjebak di Ukraina, Minta Dievakuasi
BINJAI (IM) - Sembilan
warga negara Indonesia (WNI)
asal Kota Binjai, Sumut, belum
bisa ke luar dari Ukraina,di tengah
invansi Rusia ke negara tersebut.

Sembilan warga Binjai itu
bekerja di pabrik plastik sejak
2018 silam, dan ada juga yang
baru bekerja selama setahun.
Menurut keterangan keluarga

sembilan warga Binjai itu terjebak
di Kota Chernivic. Saat ini mereka
diselimuti ketakutan akan keselaBersambung ke hal 11

OTORITAS Tiongkok melakukan gerakan
besar-besaran memburu para pejabat yang
melakukan tindak pidana korupsi dan melarikan diri ke luar negeri.
“Gerakan tersebut digulirkan untuk
meneliti, merencanakan, dan mengumumkan
hasil pertemuan para pejabat yang bertanggung
jawab memulangkan buronan dan menyelamatkan aset negara, “ kata badan antikorupsi
Tiongkok yang dikutip media setempat di
Beijing, Minggu (6/3).
Bersambung ke hal 11

Pelaut Ukraina Coba Tenggelamkan
Kapal Pesiar Milik Pengusaha Rusia

Survei Capres PRC-PPI, Menempatkan
Puan Maharani di Posisi ‘Juru Kunci’
JAKARTA (IM) - Survei
kolaborasi Politica Research and
Consulting (PRC) dan Parameter
Politik Indonesia (PPI) merilis survei pendapat key opinion

leader (KOL) terhadap kandidat
capres 2024. Hasilnya, Ketua
DPR RI Puan Maharani jadi ‘juru
kunci’ alias posisi terbawah di
semua kriteria capres.

Survei PRC dan PPI digelar
sejak 5 Januari hingga 5 Februari
2022 menggunakan studi kualitaBersambung ke hal 11

SEORANG pelaut Ukraina mencoba
menenggelamkan kapal pesiar mewah milik
bosnya yang merupakan orang Rusia. Pria bernama Taras Ostapchuk (55) tersebut dilaporkan
membuka katup di ruang mesin kapal pesiar
Lady Anastasia untuk membanjiri kapal itu.
Pria yang sudah ditangkap polisi itu
melakukan hal itu sebagai bentuk protes atas
invasi Rusia ke Ukraina.
Dia ditangkap oleh Penjaga Sipil Spanyol
Bersambung ke hal 11

PROGRES PEMBANGUNAN JIEC
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Foto udara suasana pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di
kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (6/3). Progres pembangunan
JIEC hingga saat ini telah mencapai 52 persen.

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id

LvstRupiah
MATA UANG JUAL
USD
SGD
AUD
EUR
HKD
GBP

14.455,00
10.795,00
10.703,00
16.130,00
1.887,00
19.454.00

BELI
14.280,00
10.465.00
10.483,00
15.800,00
1.802,00
19.119,00
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