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SETIDAKNYA ditemukan 31 paus pilot 
mati yang terdampar massal di pantai Selandia 
Baru, tempat yang dikenal paling banyak dite-
mukannya paus terdampar dan mati.

 Pejabat satwa liar mengatakan paus mati 
itu pertama kali terlihat pada Kamis (17/3), 
terdampar di beberapa kilometer Farwell Spit 
di Pulau Selatan. Pada Jumat (18/3), tim peny-
elamat berhasil mengapungkan kembali lima 
paus yang selamat malam itu.

Ini adalah kasus terdampar massal terbaru 
di Farewell Spit, ujung paling utara Pulau Se-
latan Selandia Baru.

ASALTAU!

Terdampar Massal, 31 Paus Pilot
Ditemukan Mati di Pantai Selandia Baru
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Salah satu alasan majelis hakim memvonis 
bebas dua anggota Polisi, terdakwa unlawful 
killing anggota Laskar FPI, karena tindakan 
mereka atas pembelaan diri dan terpaksa.

“Melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan, memulihkan hak-
hak terdakwa. Menetapkan barang 
bukti seluruhnya dikembalikan ke 
penuntut umum,” katanya.

Adapun sidang yang digelar 
hari ini, kedua terdakwa menjalani 
persidangan secara virtual di 
ke diaman pengacaranya, Henry 
Yosodiningrat. Sedangkan di 
ruang sidang hanya ada majelis 
hakim, perwakilan Jaksa Penuntut 

 JAKARTA (IM) - Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan memvonis bebas 
dua anggota polisi yang menjadi 
terdakwa kasus Unlawful Killing 

anggota Laskar FPI, Briptu Fikri 
Ramadhan dan Ipda M. Yusmin 
Ohorella. Kedua terdakwa tidak 
dapat dijatuhi pidana karena 
alasan pembenaran dan pemaaf.

bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan secara bersama-sama 
sehingga membuat orang mening-
gal dunia sebagaimana dakwaan 
primer. Namun, keduanya tidak 
dapat dijatuhi hukuman dengan 
alasan pembenaran dan pemaaf  
merujuk pleidoi kuasa hukum.

Maka itu, majelis hakim 
memerintahkan untuk melepas-
kan kedua terdakwa dari se-
gala tuntutan. Lalu, memerintah-
kan barang bukti dikembalikan 
penuntut umum.

“Mengadili, menyatakan ter-
dakwa terbukti melakukan tin-
dak pidana sebagaimana dakwaan 
primer, menyatakan perbuatan 
terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda 
M. Yusmin sebagai dakawan primer 
dalam rangka pembelaan terpaksa 
melampaui batas, tidak dapat di-
jatuhi pidana karena alasan pem-
benaran dan pemaaf,” kata Ketua 
majelis hakim, M Arif  Nuryanta di 
persidangan, Jumat (18/3).

Majelis hakim dalam putusan-
nya menyatakan, terdakwa terbukti 

Polisi Terdakwa Unlawful Killing 
Anggota Laskar FPI Divonis Bebas

SETKAB.GO.ID

Santer Isu Mendag Lutfi  Di-reshuffl e 
karena Persoalan Minyak Goreng 

IDN/ANTARA 

POLISI SEGEL ASET INDRA KENZ DI TANGSEL
Petugas kepolisian Subdit II Perbankan Direktorat tindak pidana ekonomi khusus 
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersiap melakukan penyegelan 
sebuah aset property milik Indra Kenz di Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, 
Jumat (18/3). Penyitaan dan penyegelan dilakukan karena adanya aliran dana 
sebesar Rp7,8 miliar untuk pembangunan rumah tersangka penipuan hingga 
pencucian uang (TPPU) berkedok investasi binomo Indra Kenz. 

wartawan, Jumat (18/3).
Saat ditanya bagaimana sikap 

PKB jika Mendag direshuffle, 
Luqman menuturkan bahwa 
menteri itu pembantu presiden, 
sehingga masalah pengangkatan 
dan pemberhentian menteri, 
sepenuhnya menjadi kewenangan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Dan tentu presiden terus melaku-
kan evaluasi atas kinerja menteri-
menterinya.

“PKB meyakini, presiden 
terus melakukan evaluasi atas kin-
erja jajaran kabinetnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, legislator 
Dapil Jawa Tengah (Jateng) VI ini 
percaya sepenuhnya pada Pres-
iden Jokowi, bahwa jika reshuffl e 
kabinet terjadi, hal itu dilakukan 
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JAKARTA (IM) - Menteri 
Perdagangan (Mendag) M Luthfi  
saat ini tengah menjadi sorotan 
karena permasalahan minyak gore-
ng yang menghilang di pasaran. 
Sejurus dengan itu, beredar isu 
bahwa Luthfi  bakal di-reshuffl e.

Kabar reshuffle atau kocok 
ulang kabinet pada 23 Maret 2022 
kian santer terdengar, sejumlah 
menteri dikabarkan akan direposisi. 

Bukan rahasia umum lagi 
bahwa posisi Mendag merupakan 
jatah untuk Partai Kebangki-
tan Bangsa (PKB). Terkait hal 
ini, Wakil Sekretaris Jenderal 
(Wasekjen) DPP PKB Luqman 
Hakim mengaku baru tahu dari 
media mengenai kabar tersebut.

“Saya baru tahu dari mem-
baca chat WA (whatsapp) ini,” 
kata Luqman saat dikonfi rmasi 
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Lima Tahun (Balita).
Dari hasil temuan PPATK, 

uang yang diduga hasil investasi 
ilegal itu sengaja disamarkan atau 
dikaburkan agar tidak terdeteksi 

oleh pihak kepolisian.
“Dari hasil analisis PPATK 

juga menemukan upaya menya-

JAKARTA (IM) - Pusat Pelapo-
ran dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) membongarkar dugaan 
aliran uang investasi ilegal yang disa-
markan untuk anak di Bawah Umur 

Mengejutkan, Uang Ratusan Miliar Milik 
Bos Binomo Disamarkan untuk Balita

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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tang bagaimana seseorang yang 
berpura-pura menjadi Perdana 
Meteri (PM) Ukraina bisa menel-
eponnya pada Kamis (17/3).

“Hari ini upaya dilakukan 

oleh seorang penipu yang men-
gaku sebagai PM Ukraina untuk 
berbicara dengan saya,” cuit Wal-

INGGRIS (IM) – Menteri 
Pertahanan (Menhan) Inggris Ben 
Wallace menuduh Rusia melaku-
kan “trik kotor” dan memerintah-
kan penyelidikan keamanan ten-

Ditelepon PM Ukraina Palsu, Menhan Inggris 
Marah dan Tuduh Rusia Lakukan Trik Kotor

JAKARTA (IM) - Hasil 
sero survei yang dilakukan 
Fakultas Kesehatan Masyara-
kat Universitas Indonesia 
(FKM-UI) bersama Kement-
erian Kesehatan (Kemenkes) 
menunjukkan, 74 persen pen-
duduk Indonesia pernah terin-
feksi Covid-19. 

Ahli epidemiologi, Pan-
du Riono mengatakan, dari 
hasil sero survei sebanyak 
73,9 persen responden sudah 
memiliki antibodi Covid-19, 
meski belum divaksinasi dan 
belum pernah didiagnosis 
positif  Covid-19. 

“Ternyata 74 persen sudah 
mempunyai imunitas, artinya 

Hasil Sero Survei FKM-UI Sebut 74 Persen 
Penduduk Indonesia Sudah Terinfeksi Covid-19

hampir 74 persen penduduk 
kita pernah terinfeksi. Jadi 
memang pandemi ini cukup 
dahsyat,” kata Pandu dalam 
konferensi pers secara virtual 
terkait “Hasil Serologi Survey 
Nasional”, Jumat (18/3).

Metode sero survei meng-
gunakan tes  darah guna 
memeriksa antibodi tubuh 
terhadap virus. Cara ini dinilai 
efektif  untuk mengukur pa-
paran suatu populasi terhadap 
patogen virus SARS-CoV-2 
yang menyebabkan Covid-19. 

Pandu mengatakan, data 
dari survei tersebut tidak 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Orang tidak mempunyai hak milik 
atas nyawanya, melainkan hanya me-

miliki hak untuk menggunakannya. 
(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN EL-SISI UNDANG PRESIDEN JOKO WIDODO HADIRI COP27 DI MESIR PRESIDEN EL-SISI UNDANG PRESIDEN JOKO WIDODO HADIRI COP27 DI MESIR 
Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Menlu RI Retno Marsudi  menerima kunjungan Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Menlu RI Retno Marsudi  menerima kunjungan 
kehormatan Menlu Mesir Sameh Shoukry di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3). Dalam pertemuan tersebut, kehormatan Menlu Mesir Sameh Shoukry di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3). Dalam pertemuan tersebut, 
delegasi Mesir menyampaikan undangan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, kepada Presiden Joko Widodo delegasi Mesir menyampaikan undangan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, kepada Presiden Joko Widodo 
untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim atau COP27. untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim atau COP27. 
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