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Inggris Janji Sediakan 100 Juta
Dolar AS untuk Ukraina
LONDON(IM) - Perdana Menteri Boris Johnson
mengatakan Inggris akan
menyediakan 100 juta dolar
AS atau 75,6 juta poundsterling untuk Ukraina melalui
Bank Dunia. Dana tersebut
digunakan untuk menjaga
fungsi-fungsi dasar negara
dapat berjalan dan memitigasi tekanan finansial yang
disebabkan invasi Rusia.
Inggris berperan besar
dalam respon internasional
pada invasi Rusia ke Ukraina
dengan menyediakan bantuan militer dan keuangan
pada Ukraina serta mendesak
sanksi yang lebih keras pada
Kremlin. Namun pemerintah
Johnson dikritik karena sanksi terlalu lambat dan program
pengungsinya kewalahan.
Bantuan terbaru merupakan tambahan dari 290,95
juta dolar AS atau 220 juta
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KONFLIK UKRAINA – RUSIA

Seorang pria berjalan di depan sebuah bangunan yang rusak akibat serangan terbaru di tengah konflik Ukraina-Rusia,
di Kharkiv, Ukraina, Minggu (6/3).

Invasi Rusia Ancam Pasokan Makanan Dunia
Invasi Rusia mengancam pasokan makanan Eropa, Afrika dan Asia.

KIEV (IM)-Invasi Rusia
ke Ukraina mengancam pasokan makanan dan mata pencaharian orang-orang di Eropa,
Afrika dan Asia. Serangan
itu membuat petani Ukraina
dipaksa untuk mengabaikan
ladang karena jutaan orang
melarikan diri, melawan, atau
mencoba untuk tetap hidup.
Terlebih lagi pelabuhan
yang mengirim gandum dan
makanan pokok lainnya ke
seluruh dunia untuk dibuat
menjadi roti, mie dan pakan
ternak telah ditutup. Meskipun
belum ada gangguan global
terhadap pasokan gandum,
harga telah melonjak 55 persen
sejak sepekan sebelum invasi
Rusia ke negara dengan julukan
keranjang roti dunia.
Terlebih lagi pelabuhan
yang mengirim gandum dan
makanan pokok lainnya ke
seluruh dunia untuk dibuat
menjadi roti, mie dan pakan
ternak telah ditutup.
Meskipun belum ada gangguan global terhadap pasokan
gandum, harga telah melonjak
55 persen sejak sepekan se-

belum invasi Rusia ke negara
dengan julukan keranjang roti
dunia.
Tapi, Direktur Dewan Bijibijian Internasional Arnaud
Petit mengatakan, jika perang berkepanjangan, negaranegara yang bergantung pada
ekspor gandum terjangkau
dari Ukraina bisa menghadapi
kekurangan mulai Juli.
Kondisi ini bisa menciptakan kerawanan pangan dan
membuat lebih banyak orang
jatuh miskin di tempat-tempat
seperti Mesir dan Lebanon,
karena makanan didominasi
oleh roti yang disubsidi pemerintah.
Sedangkan Eropa, para pejabat sedang mempersiapkan
potensi kekurangan produk
dari Ukraina dan kenaikan
harga pakan ternak. Artinya
daging dan susu lebih mahal jika petani dipaksa untuk
membebankan biaya kepada
pelanggan.
Rusia dan Ukraina bergabung untuk hampir sepertiga ekspor gandum dan jelai
dunia. Ukraina juga meru-

Enam Juta Jiwa Meninggal
Akibat Covid-19
BANGKOK(IM) - Jumlah
kematian resmi global Covid-19
hampir melampaui enam juta jiwa.
Penyebaran virus korona tersebut
telah memasuki tahun ketiga dan
masih jauh dari kata selesai. Laporan Johns Hopkins University menyatakan sebanyak 5.997.994 orang
telah meninggal akibat Covid-19
hingga Senin (7/3). Pulau-pulau
terpencil di Pasifik yang berhasil
mengisolasi diri selama dua tahun,
baru saja bergulat dengan wabah
dan kematian pertama akibat varian Omicron yang sangat menular.
“Mengingat apa yang kita ketahui tentang Covid, kemungkinan
akan menyerang mereka setidaknya
untuk tahun depan atau lebih,”
kata kepala delegasi Palang Merah
Pasifik Katie Greenwood.
Contoh saja Tonga yang melaporkan wabah pertamanya setelah
virus tiba akibat kapal bantuan
internasional usai letusan gunung
berapi besar yang diikuti oleh
tsunami pada Januari. Wilayah ini
sekarang memiliki beberapa ratus
kasus, meski 66 persen dari populasinya divaksinasi penuh.
Selain pulau Pasifik yang mulai
menghadapi virus Corona, Hong
Kong kini kembali menghadapi
gelombang penyebaran virus yang
besar. Wilayah ini melaporkan
kematian yang melonjak dan memutuskan menguji sebanyak tiga
kali untuk seluruh populasinya
yang berjumlah 7,5 juta.
Selain itu tingkat kematian tetap
tinggi pun terjadi di Polandia, Hongaria, Rumania, dan negara-negara
Eropa Timur lainnya. Sedangkan
Amerika Serikat mendekati satu juta
kematian yang dilaporkan. Padahal
program vaksinasi terus dilakukan
dan persedian vaksin yang dapat
dibilang tanpa batas.
Profesor tamu di sekolah kedokteran National University of
Singapor dan ketua bersama Koalisi
Imunisasi Asia Pasifik Tikki Pang
menyatakan, kasus kematian tertinggi di seluruh dunia mayoritas
kelompok yang tidak menerima vak-

sinasi. “Ini adalah penyakit yang tidak
divaksinasi, lihat apa yang terjadi di
Hong Kong sekarang, sistem kesehatan sedang kewalahan,” katanya.
“Sebagian besar kematian
dan kasus parah berada di segmen populasi yang tidak divaksinasi dan rentan,” ujar mantan
direktur kebijakan penelitian dan
kerjasama dengan Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO).
Dunia membutuhkan waktu
tujuh bulan untuk mencatat satu
juta kematian pertama akibat virus
korona setelah pandemi dimulai
pada awal 2020. Empat bulan
kemudian, satu juta orang lainnya
telah meninggal dan tambahan
satu juta telah meninggal setiap
tiga bulan sejak itu, hingga jumlah
kematian mencapai lima juta pada
akhir Oktober. Sekarang, jumlahnya telah mencapai enam juta.
Sedangkan analisis kelebihan
kematian oleh tim di The Economist memperkirakan jumlah kematian akibat Covid-19 antara 14 juta
hingga 23,5 juta jiwa. Kepala data
untuk portal Our World in Data
Edouard Mathieu mengatakan,
ketika angka kematian berlebih
negara dipelajari, sebanyak hampir
empat kali lipat jumlah kematian
yang dilaporkan kemungkinan
meninggal karena pandemi.
“Kematian yang dikonfirmasi
mewakili sebagian kecil dari jumlah
sebenarnya kematian akibat Covid,
sebagian besar karena pengujian terbatas, dan tantangan dalam atribusi
penyebab kematian,” kata Mathieu.
“Di beberapa negara, sebagian besar kaya, negara-negara
yang proporsi tinggi dan penghitungan resmi dapat dianggap
cukup akurat, tetapi di negara lain
itu sangat diremehkan,” ujarnya.
Sedangkan untuk jumlah
kasus Covid-19, lebih dari 445
juta telah terkonfirmasi. Menurut WHO, kasus baru mingguan
telah menurun baru-baru ini di
semua wilayah kecuali Pasifik
Barat, yang meliputi Tiongkok,
Jepang, dan Korea Selatan. gul

pakan pemasok utama jagung
dan pemimpin global dalam
minyak bunga matahari, yang
digunakan dalam pengolahan
makanan. Perang dapat mengurangi pasokan makanan
tepat ketika harga berada di
level tertinggi sejak 2011.
Konflik yang berkepanjangan akan berdampak besar
sekitar 2.400 kilometer jauhnya di Mesir yang merupakan
pengimpor gandum terbesar di
dunia. Jutaan orang bergantung
pada roti bersubsidi yang terbuat dari biji-bijian di Ukraina
untuk bertahan hidup, dengan
sekitar sepertiga orang hidup
dalam kemiskinan.
“Gandum, jagung, minyak,
barley, tepung sangat penting
untuk ketahanan pangan terutama di bagian dunia yang lebih
miskin,” ujar Profesor rantai
pasokan, logistik, dan ekonomi
di University of Massachusetts
Amherst Anna Nagurney.
Dengan pria Ukraina yang
dipanggil untuk bertarung,
dia berkata, “Siapa yang akan
memanen? Siapa yang akan
melakukan transportasi?”.
Bahkan sebelum perang
antara Ukraina dan Rusia,
pasokan gandum di Afrika
sub-Sahara telah terpengaruh.
Orang-orang di Kenya menuntut harga pangan yang lebih

rendah di media sosial karena
inflasi mengikis daya beli dan
sekarang mereka bersiap untuk
yang lebih buruk.
Kepala ekonom untuk
Kamar Bisnis Pertanian Afrika
Selatan Wandile Sihlobo mengatakan, negara-negara Afrika
mengimpor produk pertanian
senilai 4 miliar dolar AS dari
Rusia pada 2020. Sekitar 90
persen adalah gandum.
Sedangkan di Nigeria, pabrik tepung percaya
kekurangan pasokan gandum
dari Rusia akan mempengaruhi harga produk makanan
seperti roti di negara terpadat
di Afrika. Padahal Nigeria telah
bersusah payah untuk mengurangi ketergantungannya pada
biji-bijian Rusia.
Petani negara itu sudah
mulai pindah untuk menanam
lebih banyak ladang gandum
untuk mencoba memenuhi 70
persen dari permintaan negara
itu dalam lima tahun.
“Kami memiliki tanah,
kami memiliki orang-orang,
kami memiliki uang, kami
memiliki apa pun yang kami
butuhkan di Nigeria untuk
menanam gandum. Yang kita
butuhkan sekarang adalah
waktu,” ujar Sekretaris nasional
Asosiasi Petani Gandum Nigeria Gambo Sale.

Gangguan itu bisa bahkan
dirasakan hingga ke Indonesia. Gandum digunakan
untuk membuat mie instan,
roti, gorengan, dan makanan
ringan. Ukraina adalah pemasok gandum terbesar kedua
di Indonesia pada tahun lalu.
Impor gandum dari Ukraina
menyediakan 26 persen dari
gandum yang dikonsumsi.
Sebelumnya, The International Monetary Fund (IMF)
mengatakan, perang di Ukraina
akan memberikan dampak
yang parah pada perekonomian
global.
IMF mengungkapkan, perang di Ukraina telah mendorong lonjakan harga energi dan
biji-bijian.
“Perang yang sedang berlangsung dan sanksi terkait
juga akan berdampak parah
pada ekonomi global,” kata
IMF dalam sebuah pernyataan.
Menurut IMF, serangan
Rusia telah menyebabkan lebih
dari 1 juta warga Ukraina
mengungsi ke negara-negara
tetangga. IMF mengungkapkan, mereka bakal membahas
proposal Ukraina tentang permintaan dana darurat sebesar
1,4 miliar dolar AS ke dewan.
Permintaan itu diharapkan
dapat disetujui awal pekan
depan. tom

Erdogan Desak Putin Deklarasikan
Gencatan Senjata dan Berdamai
ANKARA (IM)-Presiden
Turki Recep Tayyip Erdogan
mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengumumkan
gencatan senjata di Ukraina.
Edrogan juga menyerukan agar
kedua negara itu berdamai.
“Erdogan mendesak Vladimir Putin untuk mengumumkan
gencatan senjata di Ukraina dan
membuka koridor kemanusiaan
dan mencapai kesepakatan damai,” kata kantornya dilansir dari
The National New, Senin (7/3).
Berbicara melalui sambungan telepon selama satu jam,
Erdogan mengatakan kepada
Putin bahwa Ankara siap untuk
berkontribusi pada penyelesaian
konflik secara damai. Menurutnya, gencatan senjata segera tidak
hanya akan meredakan kekhawatiran kemanusiaan di kawasan
itu, tetapi juga memberikan
kesempatan bagi pencarian solusi
politik, memperbarui seruannya.
“Mari kita buka jalan bagi
perdamaian bersama’,” bunyi
pernyataan resmi dari kantornya.
“Erdogan menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencapai

gencatan senjata, membuka koridor kemanusiaan dan menandatangani perjanjian damai,”
tambah pernyataan itu.
Kremlin mengatakan Putin
mengatakan kepada Erdogan bahwa
Rusia akan menghentikan operasi
militernya hanya jika Ukraina berhenti berperang dan jika tuntutan
Moskow dipenuhi. Dikatakan operasi itu akan direncanakan.
Rusia menyebut serangannya
sebagai “operasi militer khusus”.
Ini telah mengakibatkan lebih
dari 1,5 juta orang mengungsi.
PBB menyebutkan, bahwa ini
merupakan krisis pengungsi yang
tumbuh paling cepat di Eropa
sejak Perang Dunia Kedua.
Turki mengatakan akan “naif ”
untuk mengharapkan hasil dari
negosiasi Ukraina-Rusia saat pertempuran berlanjut. “Menteri
Pertahanan Hulusi Akar kemudian
berbicara dengan rekan Ukrainanya
Oleksii Reznikov melalui telepon
dan mengatakan kepadanya bahwa
gencatan senjata, bahkan untuk
waktu yang terbatas, sangat dibutuhkan untuk evakuasi sipil yang
aman dan pengiriman bantuan,”
kata kementeriannya.

Akar juga telah menyampaikan harapan Turki bahwa keamanan orang Turki yang belum pindah
dari Ukraina terjamin. Erdogan,
yang menyebut Putin sebagai
“teman”, terakhir kali berbicara
dengan pemimpin Rusia itu pada
23 Februari, sehari sebelum Rusia
melancarkan serangannya.
Panggilan itu menjadikannya
pemimpin NATO ketiga yang
berbicara dengan Putin sejak serangannya, setelah para pemimpin Jerman dan Prancis. Sementara menjalin hubungan dekat dengan Rusia
di bidang pertahanan, perdagangan
dan energi, dan menampung jutaan
turis Rusia setiap tahun, Turki juga
telah menjual drone ke Ukraina,
yang membuat marah Moskow. Ia
juga menentang kebijakan Rusia di
Suriah dan Libya, serta pencaplokan Krimea pada 2014.
Ankara mengatakan ingin
mempertemukan para menteri
luar negeri dari Ukraina dan Rusia
untuk pembicaraan di forum diplomasi minggu depan di Turki selatan.
Kedua negara telah menyambut baik
tawaran itu, tetapi Turki mengatakan
tidak jelas apakah mereka akan dapat
hadir. ans

TRANSHUMAN DI PARIS - PRANCIS
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Warga berkumpul di sekitar hewan ternak saat ‘transhuman’ (memindahkan hewan ternak antar lokasi) di Champs Elysess Avenue yang
menjadi bagian dari Pameran Agrikultur Internasional ke-58 (Salon de
l’Agriculture) di Paris, Prancis, Minggu (6/3).

pounds yang telah digelontorkan Inggris. Pihak berwenang Inggris mengatakan
dana ini dapat digunakan
untuk membayar gaji pegawai
negeri atau untuk dana pensiun dan jaminan keamanan
sosial Ukraina.
“Sementara hanya Putin
yang sepenuhnya dapat mengakhiri penderitaan di Ukraina,
pendanaan baru hari ini akan
terus membantu mereka yang
mengalami memburuknya
situasi kemanusiaan,” kata
Johnson, Senin (7/3).
Pengumuman bantuan
terbaru ini disampaikan sebelum kunjungan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau
dan Perdana Menteri Belanda
Mark Rutte ke Inggris. Johnson akan menggunakan pertemuan itu untuk memperkuat
respon internasional pada
invasi Rusia. gul

20 Ribu Sukarelawan Datang ke
Ukraina untuk Perangi Rusia
KIEV(IM) - Menteri
Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengungkapkan,
terdapat 20 ribu sukarelawan internasional yang telah
datang ke negaranya untuk
bergabung dalam pertempuran melawan pasukan Rusia. Menurut dia, hal itu memang menunjukkan bahwa
banyak orang di dunia yang
sebenarnya membenci Rusia.
“Jumlah (sukarelawan)
ini sekitar 20 ribu sekarang.
Mereka kebanyakan datang
banyak negara Eropa,” kata
Kuleba saat diwawancara
CNN, Senin (7/3).
Dia menjelaskan, banyak
orang di dunia membenci
Rusia dan apa yang dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak
ada yang berani menentang
dan melawan mereka secara
terbuka. “Jadi ketika orangorang melihat bahwa Ukraina
berperang, bahwa Ukraina
tidak menyerah, banyak yang
merasa termotivasi untuk
bergabung dalam pertempuran,” ucapnya.
Para relawan tersebut
diundang untuk melamar di
kedutaan Ukraina di negara
mereka masing-masing. Denmark, misalnya, memberikan
lampu hijau bagi warganya
yang ingin mendukung pasu-

kan Ukraina dalam bertempur melawan Rusia. Menteri
Luar Inggris Liz Truss juga
memberikan izin serupa bagi
warganya.
Namun kepala angkatan
bersenjata Inggris Laksamana
Tony menyela izin tersebut.
Menurut Tony, warga Inggris
yang menjadi sukarelawan di
Ukraina dan bertempur melawan pasukan Rusia tidak akan
banyak membantu. Di sisi lain,
hal itu melanggar hukum.
Meski memahami adanya
hasrat warga asing untuk ikut
bertempur melawan Rusia,
Dmytro Kuleba menekankan,
yang paling penting bagi negaranya adalah terus menerima
dukungan politik, ekonomi,
dan militer dari seluruh dunia.
“Dan kami membutuhkan
kepemimpinan Amerika Serikat (AS) dalam pelaksanaan
ini, dengan fokus pada pertahanan udara,” ujar Kuleba.
Akhir bulan lalu, Presiden
Ukraina Volodymyr Zelensky
secara terbuka mengundang
warga asing yang ingin datang
ke negaranya dan bergabung
dalam pertempuran melawan
pasukan Rusia. Para sukarelawan bakal tergabung dalam
“Legiun Internasional”. Mereka bakal bertempur berdampingan dengan pasukan
Ukraina. ans
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PERNIKAHAN DI POS PEMERIKSAAN KYIV – UKRAINA
Anggota Pasukan Pertahanan Teritorial Ukraina
Lesia Ivashchenko dan Valerii Fylymonov bertukar cincin saat keduanya menikah ditengah
konflik Ukraina-Rusia, di pos pemeriksaan di
Kyiv, Ukraina, Minggu (6/3).

AS dan Eropa Bahas Pelarangan
Impor Minyak Rusia

WASHINTON(IM)Amerika Serikat dan para
mitranya di Eropa sedang
membahas tentang pelarangan impor minyak Rusia,
kata Menteri Luar Negeri AS
Antony Blinken pada Senin
(7/3). Namun, AS dan sekutu
Eropanya tetap menekankan
pentingnya pasokan minyak
yang stabil secara global.
“Kami sekarang dalam
diskusi yang sangat aktif dengan mitra Eropa kami tentang
pelarangan impor minyak Rusia ke negara kami, sementara
tentu saja, pada saat yang sama,
menjaga pasokan minyak global yang stabil,” kata Blinken
dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi NBC dalam
acara “Meet the Press”.
Blinken saat ini dalam perjalanan melintasi Eropa untuk
berkoordinasi dengan para sekutu AS untuk melawan invasi
Rusia ke Ukraina. Dia menambahkan bahwa ia membahas
impor minyak dengan Presiden
Joe Biden dan kabinetnya pada
Sabtu (5/3).
Komentar Blinken itu disampaikan saat harga minyak dunia melonjak selama seminggu
terakhir setelah Amerika Serikat
dan sekutunya memberi sanksi
kepada Rusia menyusul invasi
Rusia ke Ukraina. Setelah invasi
Rusia ke Ukraina, AS menjatuhkan sanksi pada ekspor teknologi
ke kilang-kilang Rusia dan pipa

gas Nord Stream 2 yang belum
diluncurkan.
Sejauh ini, pihak AS tidak
menargetkan sanksi larangan
ekspor minyak dan gas Rusia
karena pemerintahan Biden
mempertimbangkan dampaknya
terhadap pasar minyak global dan
harga energi di AS. Saat ditanya
apakah Amerika Serikat telah
mengesampingkan pelarangan
impor minyak Rusia secara sepihak, Blinken mengatakan: “Saya
tidak akan mengesampingkan
pengambilan tindakan dengan
satu atau lain cara, terlepas dari
dampak tindakan itu. Namun,
semua yang telah kami lakukan,
pendekatannya dimulai dengan
koordinasi dengan para sekutu
dan mitra (AS)”.
Warga AS sejauh ini merupakan konsumen bensin terberat di dunia. Hal itu disebabkan penggunaan mobil-mobil
besar, jarak mengemudi yang
jauh dan transportasi umum
yang sedikit di banyak daerah
di AS. Untuk itu, kenaikan
harga minyak secara tradisional
menjadi racun politik bagi para
pemimpin AS.
Amerika Serikat mengimpor rata-rata lebih dari 20,4 juta
barel per bulan minyak mentah
dan produk minyak olahan
dari Rusia pada 2021. Jumlah
itu adalah sekitar 8 persen dari
total impor bahan bakar cair
AS, menurut Badan Informasi
Energi (EIA) AS. gul

