
KIEV(IM) - Sedikitnya 
35 orang tewas akibat sera-
ngan udara Rusia terhadap 
sebuah pusat pelatihan mili-
ter di luar kota Lviv, Ukraina, 
dekat perbatasan Polandia. 
Lebih dari 130 orang lainnya 
mengalami luka-luka akibat 
serangan udara yang sama.

Seperti dilansir AFP, 
Senin (14/3), kepala pemer-
intah regional Lviv, Maksym 
Kozytsky, menuturkan via 
akun Facebook resminya 
bahwa Rusia ‘melancarkan 

serangan udara terhadap Pusat 
Penjaga Perdamaian dan Ke-
amanan Internasional’.

“Saya harus mengumum-
kan bahwa, sangat disayang-
kan, kita kehilangan lebih 
banyak pahlawan: 35 orang 
tewas akibat gempuran ter-
hadap Pusat Penjaga Perda-
maian dan Keamanan Interna-
sional,” ucap Kozytsky dalam 
pernyataannya via Telegram, 
memperbarui data sebelumnya 
yang menyebut 9 orang tewas.

Sekitar 134 orang lainnya 

yang mengalami luka-luka 
dengan tingkat keparahan 
yang berbeda-beda, kini be-
rada di rumah sakit militer,” 
imbuhnya.

Gempuran terhadap pang-
kalan militer Ukraina itu sem-
pat memicu kebakaran yang 
telah dipadamkan. Para pakar 
piroteknik yang ada di lokasi 
tengah memeriksa puing-puing 
usai gempuran Rusia itu.

Gubernur setempat me-
nyebut rudal-rudal jelajah 
ditembakkan dari pesawat-pe-

melibatkan tentara Ukraina 
dan pasukan aliansi NATO.

Menteri Pertahanan 
Ukraina Oleksiy Reznikov 
menyebut ‘sejumlah in-
struktur asing bekerja di 
sana’ meski tidak diketahui 
secara jelas apakah ada in-
struktur yang hadir saat se-
rangan udara Rusia terjadi. 
Pasukan asing diketahui 
telah meninggalkan Ukraina 
sesaat sebelum Rusia mel-
ancarkan invasi pada 24 
Februari lalu.  ans

sawat Rusia yang berada di atas 
Laut Hitam dan Laut Azov.

Pangkalan militer Ukraina 
yang digempur Rusia itu berada 
di wilayah Yavoriv, yang berja-
rak sekitar 40 kilometer sebelah 
barat laut kota Lviv. Pang-
kalan militer itu merupakan 
pusat pelatihan untuk tentara 
Ukraina dengan instruktur as-
ing, termasuk dari Amerika 
Serikat (AS) dan Kanada.

Diketahui juga bahwa pan-
gkalan militer itu menjadi 
pusat latihan bersama yang 
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WASHINGTON(IM)– 
Presiden Amerika Serikat (AS) 
Joe Biden,  telah memberi 
wewenang pada Departemen 
Luar Negeri AS untuk mem-
berikan bantuan tambahan 
ke Ukraina sebesar 200 juta 
dolar. Dana tersebut akan 
mencakup senjata dan layanan 
militer, serta pendidikan atau 
pelatihan bagi warga Ukraina 

yang berusaha melawan Rusia.
Bantuan tersebut meru-

pakan bagian dari dukungan 
AS yang lebih luas kepada 
Ukraina. Pekan ini, Kongres 
AS telah meloloskan rancan-
gan undang-undang (RUU) 
soal pencairan dana bantuan 
untuk Ukraina dan sekutu-
sekutu Eropanya senilai 13,6 
miliar dolar AS.
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Dana tersebut akan mencakup senjata 
dan layanan militer, serta pendidikan 
atau pelatihan bagi warga Ukraina yang 
berusaha melawan Rusia.

AS Beri Bantuan Tambahan Senilai US$200 Juta 
kepada Ukraina untuk Hadapi Rusia

dan gas serta energi Rusia. Itu 
berarti minyak Rusia tidak lagi 
dapat diterima di pelabuhan 
AS dan rakyat Amerika akan 
memberikan pukulan kuat 
lainnya kepada (Presiden Rusia 
Vladimir) Putin,” ujarnya.

Biden mengatakan, kepu-
tusannya memberlakukan la-
rangan impor terhadap minyak 
dan gas Rusia diambil dalam 
konsultasi erat dengan sekutu. 

“AS memproduksi jauh 
lebih banyak minyak di dalam 
negeri daripada gabungan 
seluruh Eropa. Kami adalah 
pengekspor bersih energi, jadi 
kami dapat mengambil langkah 
ini ketika yang lain tidak bisa,” 
ucapnya.  tom

dengan larangan impor ter-
baru, Rusia dapat kehilangan 
pendapatannya sebesar lebih 
dari 1 miliar dolar AS. “Kami 
akan terus menekan Putin un-
tuk menolak kemampuan Ru-
sia meminjam dari lembaga in-
ternasional terkemuka, seperti 
Dana Moneter Internasional 
dan Bank Dunia,” ujar Biden.

Pada Selasa (8/3) lalu 
Biden mengumumkan akan 
memberlakukan larangan im-
por minyak dan gas dari Rusia. 
Biden mengatakan, pemerin-
tahannya menargetkan arteri 
utama ekonomi Rusia seb-
agai respons atas langkahnya 
menyerang Ukraina. “Kami 
melarang semua impor minyak 
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CRITICS CHOICE AWARDS KE-27
Venus Williams dan Serena Williams menghadiri 
Critics Choice Awards ke-27 di Los Angeles, Cali-
fornia, Amerika Serikat, Minggu (13/3). 

Dari dana tersebut, seban-
yak 6,8 miliar dolar AS akan 
dialokasikan untuk merawat 
pengungsi Ukraina serta bantuan 
ekonomi lainnya kepada sekutu.

Menurut Menteri Luar Neg-
eri AS Antony Blinken, sejauh 
ini negaranya sudah memberi-
kan bantuan senilai 1 miliar dolar 
AS kepada Ukraina. Saat me-
masok Ukraina dengan bantuan, 
Washington turut menjatuhkan 
sanksi kepada Rusia. 

Pada Jumat (11/3) lalu, Joe 
Biden mengumumkan laran-
gan impor terbaru terhadap 
produk Rusia, yakni komodi-
tas makanan laut, vodka, dan 
berlian.

Menurut Gedung Putih, 

YERUSALEM DUKUNG DIALOG DIPLOMATIK RUSIA – UKRAINA 
Bendera nasional Rusia dan Ukraina diproyeksikan ke tembok Kota Tua Yerusalem, yang wakil dari Pemerintah Kota 
Yerusalem mengatakan bahwa ini adalah pertunjukan mendukung dialog diplomatik antar negara, di tengah invasi Rusia 
ke Ukraina, di Yerusalem, Minggu (13/3). Foto diambil dengan eksposur panjang. 

IDN/ANTARA

Hong Kong Hati-hati Putuskan 
Perketat Jarak Sosial

HONG KONG (IM) 
- Pemimpin Hong Kong 
Carrie Lam mengatakan tidak 
memiliki rencana lebih mem-
perketat langkah-langkah 
jarak sosial, Senin (14/3). 

Dia menjadikan mental 
warga Hong Kong sebagai 
alasan dalam petimbangan 
aturan terbaru.

“Pemerintah harus san-
gat berhati-hati sebelum 
memperketat langkah-lang-
kah jarak sosial lebih lanjut 
dengan kebutuhan untuk 
mempertimbangkan kesehat-
an mental warga,” kata Lam.

Lam mengatakan ada 
ruang terbatas untuk mener-
apkan  pengetatan lebih lan-
jut. Aturan ketat yang kini 
berlaku termasuk pertemuan 
lebih dari dua orang dilarang, 
sebagian besar tempat ditu-
tup termasuk sekolah, dan 
kewajiban menggunakan 
masker di semua tempat, 
bahkan saat berolahraga di 
luar ruangan.

Hong Kong telah mel-
aporkan lebih dari 700.000 
infeksi dan sekitar 4.000 ke-
matian, sebagian besar terjadi 

dalam tiga minggu terakhir. 
Bekas jajahan Inggris 

itu telah mengikuti strategi 
yang sama dengan daratan 
Tiongkok yang berupaya un-
tuk mengekang penyebaran 
wabah segera setelah laporan 
pertama kali.

Wilayah yang diperintah 
Tiongkok ini telah menutup 
perbatasannya secara efektif  
selama dua tahun dengan se-
dikit penerbangan yang dapat 
mendarat dan sebagian besar 
penumpang transit dilarang. 
Namun, angka kematian 
telah melonjak, terutama di 
antara lansia yang sebagian 
besar tidak divaksinasi.

Menurut publikasi data 
Our World in Data, kota terse-
but mencatat kematian terban-
yak per satu juta orang secara 
global dalam seminggu hingga 
10 Maret. Kondisi ini hampir 
sama dengan daratan yang 
melaporkan lonjakan kasus 
virus korona lokal baru pada 
akhir pekan. Jumlah tersebut 
lebih dari tiga kali lipat beban 
kasus pada hari sebelumnya 
serta tertinggi dalam sekitar 
dua tahun.   gul

SYDNEY(IM) - Pemer-
intah Australia pada Senin 
(14/3) mengumumkan pen-
jatuhan sanksi baru yang akan 
berdampak pada 33 oligarki 
Rusia terkait invasi Moskow 
ke Ukraina. 

Di antara target itu adalah 
pemilik Chelsea Football Club, 
Roman Abramovich. Dalam 
pengumuman yang menjadi 
berita utama di New York 
Times, Menteri Luar Negeri 
Marise Payne mengatakan 
sanksi tersebut secara khusus 
ditargetkan pada 33 orang 
kaya Rusia. 

“Sanksi yang diumumkan 
hari ini memperkuat komitmen 
Australia untuk memberikan 
sanksi kepada orang-orang 
yang telah mengumpulkan 
kekayaan pribadi yang sangat 
besar dan memiliki arti eko-
nomi dan strategis bagi Rusia, 
termasuk sebagai akibat dari 
hubungan mereka dengan 
Presiden Rusia Vladimir Pu-
tin,” katanya dalam sebuah 
pernyataan.

 “Mereka termasuk Roman 
Abramovich, pemilik Chelsea 
Football Club, Alexey Miller 
CEO Gazprom, Dmitri Leb-
edev Ketua Rossiya, Sergey 
Chemezov Chair of  Rostec, 
Nikolay Tokarev CEO Trans-
neft, Igor Shuvalov Chairman 
Vnesheconombank (VEB.RF) 
dan Kirill Dmitriev CEO dari 
Russian Direct Investment 
Fund (RDIF),” papar Payne.

“Kami sangat mendu-
kung pengumuman baru-baru 
ini oleh Kanada, Uni Eropa, 

Selandia Baru, Inggris, dan 
Amerika Serikat tentang tin-
dakan pembatasan lebih lanjut 
terhadap individu-individu 
penting Rusia,” imbuh dia.

Sementara itu, Rusia me-
nyatakan tidak akan meminta 
AS dan negara-negara anggota 
Uni Eropa untuk mencabut 
sanksi. Wakil Menteri Luar 
Negeri Sergey Vershinin men-
gatakan tekanan dari Barat dan 
seluruh dunia tidak akan men-
gubah arah Moskow terhadap 
Ukraina.

Sanksi bukanlah keputusan 
kami. Sanksi dikenakan oleh 
mereka yang, seperti AS, dan-
mari kita langsung-satelitnya, 
ingin menekan Rusia, menem-
patkan ekonomi kita dan orang 
Rusia biasa dalam situasi yang 
sangat sulit, melakukan ini 
sebagai hukuman atas kepu-
tusan politik berdaulat Rusia,” 
kata Vershinin dalam sebuah 
wawancara dengan surat kabar 
Izvestia. 

Diplomat tersebut telah 
mencatat bahwa Rusia tidak 
akan meminta sanksi-sanksi 
itu dicabut, karena perintah 
terhadap negara tersebut tidak 
sah dan, selain itu, tidak efektif  
sebagai sarana untuk memberi-
kan tekanan. 

“Kami tidak akan meminta 
sanksi ini dicabut. Kami hanya 
akan mengembangkan eko-
nomi kami sendiri dan kemam-
puan kami untuk berkembang 
secara mandiri, mengandalkan 
teman dan orang yang berpiki-
ran sama yang kami miliki,” 
kata Vershinin.  gul

Australia Jatuhkan Sanksi 
pada 33 Orang Kaya Rusia 

FESTIVAL HIWATARI MATSURI DI JEPANG
Biksu Buddha berjalan di atas bara yang terbakar bertelanjang kaki dalam 
festival berjalan di atas api, yang disebut Hiwatari Matsuri di Jepang, di 
Gunung Takao di Tokyo, Jepang, Minggu (13/3). Sekitar 1.500 warga Jepang 
berjalan bertelanjang kaki dengan biksu Buddha di atas bara yang terbakar 
dalam festival yang dilaksanakan setiap tahun untuk keamanan mereka 
sendiri, untuk mengatasi pandemi penyakit virus korona (COVID-19) dan 
untuk perdamaian dunia, menurut kuil Budha Takao-san Yakuo-in. 

IDN/ANTARA

Trump: Perang Ukraina Bisa
Mengarah Perang Dunia III

WASHINGTON(IM) 
- Mantan Presiden Amerika 
Serikat (AS) Donald Trump 
mengatakan, Sabtu bahwa situasi 
di Ukraina akan semakin buruk 
dan bisa mengarah ke Perang 
Dunia III. Trump mengklaim 
bahwa, Presiden Rusia Vladimir 
Putin tidak akan menghentikan 
perang tersebut.

“Ini bisa mengarah ke 
Perang Dunia III. Saya melihat 
apa yang terjadi. Karena jika 
Anda berpikir Putin akan ber-
henti, itu akan menjadi lebih 
buruk dan lebih buruk. Dia 
tidak akan menerimanya dan 
kami tidak memiliki siapa pun 
untuk berbicara dengannya,” 

ujar Trump, dilansir Anadolu 
Agency, Senin (14/3).

Trump kemudian meng-
klaim bahwa dia dapat ber-
bicara dengan Putin untuk 
meredakan situasi di Ukraina. 
“Anda memiliki seseorang un-
tuk berbicara dengan (Putin), 
yaitu saya,” ujarnya.

Selama pidatonya, Trump 
mengkritik pemerintahan Pres-
iden Joe Biden. Trump men-
egaskan bahwa, Putin tidak akan 
pernah melancarkan perang 
selama masa jabatannya. “Tidak 
ada yang lebih keras di Rusia 
daripada saya,” kata Trump.

Pada 24 Februari,  Putin 
mengumumkan operasi mili-

Paus Fransiskus Minta Pembantaian 
di Ukraina Dihentikan!

Rusia Larang Ekspor 200 Produk, 
Jaga Stabilitas Pasar 

MOSKOW(IM) -Rusia 
melarang lebih dari 200 produk 
diekspor setelah mendapat-
kan sanksi akibat invansi ke 
Ukraina. Negara ini membatasi 
penjualan energi dan bahan 
baku lain yang menjadi kontri-
busi terbesar negara itu untuk 
perdagangan global. 

Pembatasan tersebut 
men cakup barang-barang 
yang sebelumnya diimpor ke 
Rusia, mulai dari peralatan 
medis dan mesin pertanian 
hingga gerbong kereta api 
dan turbin. Langkah ini di-
perlukan untuk menjaga sta-
bilitas di pasar Rusia, kata 
pemerintah Rusia dikutip dari 
Bloomberg, Senin (14/3). 

Larangan tersebut ber-
laku hingga akhir tahun ini. 
Mungkin ada pengabaian bagi 
anggota Uni Ekonomi Eur-
asia (EEU) yang merupakan 
blok sekutu regional Rusia 
meskipun Rusia juga mem-
berlakukan penghentian se-
mentara ekspor biji-bijian ke 
negara-negara EEU hingga 
31 Agustus 2022. 

Sanksi yang dijatuhkan 
oleh Amerika Serikat (AS) 

dan sekutunya sebagian besar 
telah mengisolasi negara itu 
dari ekonomi global, mem-
blokir akses ke cadangan 
devisa dan mencegah banyak 
bank Rusia berurusan dengan 
mata uang cadangan utama 
dunia. 

AS dan Inggris juga telah 
mengumumkan larangan im-
por minyak Rusia. 

Rusia tetap menjadi pe-
masok energi utama bagi neg-
ara-negara Uni Eropa, meski-
pun blok tersebut mengambil 
langkah-langkah untuk men-
gurangi ketergantungannya. 
Rusia mengancam awal pekan 
ini untuk memotong pasokan 
gas alam melalui pipa Nord 
Stream 1 ke Eropa. 

Produk Rusia lainnya yang 
memainkan peran penting 
dalam perdagangan dunia ter-
masuk gandum, logam mulia 
dan industri, dan kayu. Peme-
rintah mengatakan pada hari 
Kamis bahwa mereka telah 
menangguhkan ekspor be-
berapa jenis kayu dan produk 
kayu ke negara-negara yang 
melakukan tindakan permusu-
han terhadap Rusia.  gul

ter khusus sebagai tanggapan 
atas permintaan bantuan oleh 
pemimpin  wilayah Donbass. 
Putin menekankan bahwa 
Moskow tidak memiliki ren-
cana untuk menduduki wilayah 
Ukraina, tetapi bertujuan un-
tuk demiliterisasi dan denazi-
fi kasi negara tersebut.

Amerika Serikat, Uni Er-
opa, Inggris, dan beberapa 
negara lain menjatuhkan sanksi 
terhadap individu dan badan 
hukum Rusia. Amerika Serikat 
telah mengimbau Tiongkok, 
maupun negara-negara Teluk 
dan negara lainnya untuk men-
gutuk, serta mengisolasi Rusia 
dari ekonomi global.  tom

PAUS FRANSISKUSPAUS FRANSISKUS

IDN/ANTARA

VATIKAN(IM)- Paus 
Fransiskus pada mengutuk 
dengan keras perang di Ukraina 
dengan mengatakan bahwa 
“agresi bersenjata” itu tak bisa 
diterima dan harus dihentikan.

Berbicara di depan ribuan 
orang di Lapangan Santo 
Petrus, Vatikan, dalam pem-
berkatan mingguannya, dia 
juga mengatakan pengebo-
man rumah sakit dan target 
sipil lainnya adalah tindakan 
“barbar” dan tanpa “alasan 
strategis yang sah”.

“Atas nama Tuhan, saya 
minta kalian: hentikan pem-

bantaian ini!” kata Fransiskus.
Dia mengatakan kota-

kota di Ukraina berisiko “te-
reduksi menjadi kuburan.”

Sepekan sebelumnya di 
tempat yang sama, Fransiskus 
menolak penggunaan istilah 
“operasi militer khusus” oleh 
Rusia tentang invasinya di 
Ukraina.

“Di Ukraina, sungai darah 
dan air mata sedang mengalir. 
Ini bukan sekadar operasi 
militer tapi sebuah perang 
yang menebar kematian, ke-
hancuran dan penderitaan,” 
kata dia.  ans


