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Tetesan air dapat membentuk sebuah sungai,
kumpulan butiran beras bisa memenuhi lumbung. Jangan meremehkan hati nurani sendiri,
lakukanlah perbuatan baik mesti kecil.
(Master Cheng Yen)

PRESIDEN
TERIMA
KUNJUNGAN
DELEGASI
PERSATUAN
EMIRAT
ARAB
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi PEA (Persatuan Emirat Arab), di Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, Senin (7/3). Delegasi PEA yang hadir adalah Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail
Mohammed Al Mazroei, Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri, dan Chief
Executive Oﬃcer of Group 42 Ltd Peng Xiao.

Lagi, PPATK Blokir Rekening
Investasi Ilegal Rp150 Miliar
PPATK mengatakan, jumlah rekening investasi
ilegal yang akan diblokir kemungkinan masih
terus bertambah sesuai dengan proses analisis
yang dilakukan oleh PPATK dan penyidik.
JAKARTA (IM) - Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membekukan dan memblokir
rekening senilai Rp 150 miliar

pada Senin (7/3). PPATK terus
memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga
menjual produk investasi ilegal
‘’Hari ini (Senin) PPATK

Presiden Jokowi Instruksikan
Agar Papua Dinormalkan
JAKARTA (IM) - Menteri
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menginstruksikan institusi penegak hukum untuk
menormalkan kondisi Papua.
Hal tersebut terkait berbagai
kasus penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam beberapa
waktu terakhir.
“Terkait 8 pekerja yang meninggal di Papua sedang ditangani.
Ya (pemerintah) terus mengoptimalkan institusi-institusi penegak

hukum, penjaga keamanan dan
pertahanan, serta menguatkan
pemerintahan operasi teritorial,”
ujar Mahfud MD kepada wartawan,
saat menghadiri Rapat Pimpinan
Bakamla, Senin (7/3).
Presiden Jokowi meminta
kondisi di Papua bisa dinormalkan dengan menjaga kondusivitas oleh aparat penegak hukum
terkait.
“Itu yang sudah digariskan
Presiden, normalkan itu Papua.
Papua harus dilihat dalam kondisi
normal, karena kalau dianggap
Bersambung ke hal 11

Tiga Bocah Tewas Tenggelam
di Kolam Ikan di Tasikmalaya
TASIKMALAYA (IM) –
Tiga bocah yang baru berumur
5-6 tahun ditemukan tewas
dalam kondisi mengambang di
sebuah kolam ikan milik salah
seorang warga di Kampung
Munjul, Desa Bojongsari, Tasikmalaya, Jabar, Minggu (6/3).
Polres Tasikmalaya Kota setelah
menerima informasi kejadian
tersebut langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah
TKP hingga Senin (7/3) dini hari.
Kasus kematian ketiga
bocah ini masih dalam penyelidikan jajaran Satreskrim
Polres Tasikmalaya Kota. Ketiga
bocah yang meninggal dunia
adalah Aditya Husada (5), Arfan
(6), dan Akmal (6). Ketiganya
ditemukan tewas dikolam ikan
milik warga dengan kedalaman
mencapai 2 meter.
Keluarga korban Aan Hi-

dayat mengatakan bahwa para
korban ditemukan pertama
kali oleh seorang anak bernamaRipa (8). Saat itu, ia melihat
salah seorang korban sudah
mengambang. “Kemudian berteriak meminta pertolongan dan
didengar oleh Rian (30) dan Iyep
(40) yang berada tidak jauh dari
lokasi kolam ikan,” ujarnya.
Riyan kemudian turun ke
kolam ikan untuk mengangkat
jenazah Akmal, namun saat
sedang melakukan evakuasi
bagian kakinya menyentuh sesuatu didasar kolam. Kemudian
saat dicari ternyata tubuh korban lainnya Arfan dan Aditya.
“Kejadian tenggelamnya
ketiga korban sekitar pukul
14.00 WIB saat warga kampung sedang melayat salah
seorang warga yang meninggal
dunia,” ujarnya. osm

kembali melakukan penghentian
sementara transaksi dan memblokir mencapai nilai sebesar Rp
150,4 miliar dan jumlah tersebut berasal dari 8 rekening yang
diperoleh dari 1 Penyedia Jasa
Keuangan (PJK),” kata Kepala
PPATK Ivan Yustiavadana kepada
wartawan, Senin (7/3).
Sebelumnya PPATK telah
melakukan penghentian sementara dan memblokir rekening yang
mencapai nilai Rp 202 miliar yang
berasal dari 109 rekening pada 55

Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
Ivan Yustiavandana menambahkan jumlah tersebut akan
terus bertambah sesuai dengan
proses analisis yang dilakukan
oleh PPATK sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.
“PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama
20 hari kerja dan selanjutnya
berkoordinasi serta melaporkan
kepada penegak hukum terhadap
transaksi mencurigakan dalam

ASALTAU!

Viral Bocah Baduy Tak Tembus
Jarum Suntik Vaksin, Ini Faktanya

nominal besar terkait investasi
yang diduga ilegal,” kata Ivan
Yustiavandana.
“Pertimbangan PPATK dalam
melakukan langkah tersebut antara
lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari
Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,”
ungkap alumnus Fakultas Hukum
Universitas Jember itu.
PPATK mengatakan, jumlah
Bersambung ke hal 11

Ukraina Siapkan Rencana Darurat
jika Presiden Zelensky Terbunuh
WASHINGTON (IM) Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan, Ukraina telah menyusun
rebcaba jika Presiden Volodymyr

Zelensky mati dalam konflik
dengan Rusia.
Zelensky telah berada di
garis depan pertahanan Ukraina
melawan Rusia, meskipun ada

VIDEO yang memperlihatkan seorang
anak sekolah dasar (SD) tidak tertembus jarum
suntik saat akan divaksin Covid-19 viral di
media sosial (medsos).
Video tersebut sebagaimana diunggah
akun Twitter @alfazri221810. Dalam captionnya, Dinas Kesehatan Banten kesulitan saat
menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada anakanak suku baduy luar karena banyak anak yang
dibekali ilmu kebal oleh kedua orangtuanya.
Video berdurasi 27 detik tersebut dipastiBersambung ke hal 11

laporan tentang setidaknya satu
upaya pembunuhan dan serangan
di dekat kediaman presidennya.
Bersambung ke hal 11

Tentara Ukraina Mengikat Janji
Sehidup Semati di Tengah Perang

Pria di Kediri Membacok Membabi Buta,
3 Korban Tewas dan Belasan Luka Serius
KEDIRI (IM) – Seorang pria
di Kediri mengamuk dan melakukan pembacokan secara membabi
buta sehingga menewaskan tiga
orang. Pembacokan ini berawal usai

pelaku cekcok dengan ibunya.
Pelaku adalah Rianto (35),
Dusun Bangunmulyo, Desa Pojok,
Wates, Kabupaten Kediri. Bahkan
pelaku membacok ibunya sendiri.

Aksi Rianto baik orang kesetanan yang membacoki secara
membabi buta kepada puluhan
Bersambung ke hal 11

SEPASANG kekasih menikah di garis
depan pepearangan. Keduanya mengenakan
seragam militer dan dihadiri banyak undangan
yang mayoritas tentara. Kedua mempelai adalah
tentara Ukraina.
Video yang dibagikan secara online menunjukkan pasangan yang disebut-sebut bernama
Lesya dan Valeriy, yang berada di pertahanan
teritorial, merayakan pernikahan di dekat Kiev.
Lesya terlihat memegang sebuket bunga
Bersambung ke hal 11

BANTUAN UNTUK KORBAN KONFLIK SOSIAL SORONG

IDN/ANTARA

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) memberikan salam kepada Agus Wibowo (kedua
kiri) yang merupakan orang tua dari korban konflik sosial bernama Christian Wahyu
Dianto saat pemberian bantuan di Gubeng Masjid Gang V, Surabaya, Jawa Timur, Senin
(7/3). Kementerian Sosial memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga-keluarga
korban konflik sosial yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa (25/1) lalu.
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LvstRupiah
MATA UANG JUAL
USD
SGD
AUD
EUR
HKD
GBP

14.480,00
10.782,00
10.799,00
15.956,00
1.891,00
19.316.00

BELI
14.305,00
10.452.00
10.579,00
15.641,00
1.806,00
18.981,00
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