
JAKARTA (IM) - Satuan 
Tugas (Satgas) Penanganan 
Covid-19 mengumumkan 
perkembangan kasus Covid-19 
di Indonesia. Hingga Kamis 
(31/3) pukul 12.00 WIB ter-
catat, ada penambahan 3.332 
kasus baru Covid-19 dalam 24 
jam terakhir.

Penambahan tersebut me-
nyebabkan total kasus Co-
vid-19 di Indonesia saat ini 
mencapai 6.012.818 terhitung 
sejak kasus pertama diumum-
kan Presiden Joko Widodo 
pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan 
Satgas Penanganan Covid-19 
kepada wartawan pada Kamis 
(31/2) sore. Data juga bisa 
diakses publik melalui situs 

Tambah 3.332 Kasus Covid-19,
yang Sembuh 1.871 Orang

Covid19.go.id.
Namun yang menggem-

birakan, jumlah orang yang 
terpapar virus Corona yang 
sembuh juga terus bertambah.  
Dalam 24 jam terakhir, jum-
lahnya pasien Covid-19 yang 
dinyatakan sembuh bertambah 
7.871 orang.

Dengan demikian, jum-
lah kasus sembuh di Indone-
sia hingga saat ini mencapai 
5.750.802.

Sementara yang masih me-
nyedihkan, jumlah yang me-
ninggal setelah terpapar virus 
Corona, juga masih bertambah. 
Dalam 24 jam terakhir atau 
dalam periode 30-31 Maret 
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SEORANG anak bernama Ian, yang telah 
berpisah dengan ibunya selama 16 tahun,  ber-
temu kembali berkat media sosial (medsos).

Kisah tersebut dibagikan lewat video yang 
diunggahn lewat  akun TikTok miliknya  den-
gan nama pengguna @kingdomcreatorsquad.

Peristiwa tersebut berawal dari Ian yang 
merasa rindu dengan sosok seorang ibu. Ian 
yang telah berpisah dengan ibunya selama 16 
tahun itu kemudian berinsiatif  untuk mencari 
ibunya.

Dalam video tersebut, Ian bercerita jika ia 
telah berpisah sejak ia berusia empat tahun. 
Saat itu kedua orang tuanya memutuskan untuk 
berpisah. Kemudian Ian yang masih berusia 
empat tahun itu dibawa oleh ayahnya untuk 
tinggal bersama, sayangnya Ian tidak diizinkan 
untuk bertemu dengan ibunya sama sekali.

“Sejak umur 4 tahun ayah dan ibuku berce-
rai, dan aku dibawa ayahku dan sama sekali gak 
boleh ketemu dengan mamaku sampai umurku 
20 tahun,” cerita Ian dalam video tersebut.

Ian yang rindu dengan sosok sang ibu, 
kemudian memutuskan untuk mencari sang 
ibu melalui sosial media info Depok. Ternyata 
Ibu Atiyah, yang merupakan adik dari ibunya 
melihat hal tersebut di sosial media, kemudian 

ASALTAU!

Anak Bertemu Ibunya Setelah
Pisah 16 Tahun Berkat Medsos
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Panglima TNI Andika Perkasa mengin-
struksikan aturan larangan anak cucu PKI 
tidak boleh diterima sebagai prajurit TNI 
tidak lagi berlaku semasa ia menjadi Pang-
lima TNI.

1966 tentang pembubaran dan 
pernyataan PKI sebagai organisasi 
terlarang di seluruh Indonesia, 
dan larangan menyebarkan atau 
mengembangkan paham atau 
ajaran Komunis, Marxisme, Le-
ninisme.

“Jadi jangan kita mengada-ada, 
saya orang yang patuh peraturan 
perundangan, ingat ini. Kalau 
kita melarang, pastikan kita punya 
dasar hukum,” kata Andika seperti 

Menyatakan Komunisme, Lenin-
isme, Marxisme sebagai ajaran 
terlarang itu isinya,” kata Andika.

“Ini adalah dasar hukum, ini 
legal ini. Tapi tadi yang dilarang 
itu PKI, kedua adalah ajaran Ko-
munisme, Marxisme, Leninisme, 
itu yang tertulis. Keturunan ini 
melanggar TAP MPR apa?, Dasar 
hukum apa yang dilanggar sama 
dia?,” ujar Andika.

Andika mengingatkan supaya 
panitia seleksi tidak keliru dalam 
memaknai TAP MPRS 25 tahun 

alasan mencabut larangan mengi-
kuti seleksi penerimaan prajurit 
bagi keturunan anggota atau sim-
patisan Partai Komunis Indonesia 
(PKI). Menurut Andika, tidak ada 
landasan hukum dalam kebijakan 
melarang keturunan anggota atau 
simpatisan PKI mengikuti seleksi 
penerimaan prajurit TNI.

“Yang lain saya kasih tahu 
ini, TAP MPRS Nomor 25 tahun 
66, satu menyatakan PKI sebagai 
organisasi terlarang tidak ada 
kata-kata underbow segala macam. 

JAKARTA (IM) - Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa 
membuat sejumlah trobosan baru 
terkait persyaratan seleksi peneri-

maan prajurit perwira karier, 
bintara karier, dan tamtama karier 
pada 2022.

Salah satu perubahan dalam 

Terobosan Panglima TNI, Anak PKI
Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI Karier
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Gedung Putih Sebut Presiden Putin
Disesatkan oleh Penasehatnya Sendiri

IDN/ANTARA 

sempat diduduki oleh pasukan 
Rusia, bahkan ketika masih ban-
yak warga sipil yang terjebak di 
kota-kota yang terkepung.

“Kami memiliki informasi 
bahwa Putin merasa disesatkan 
oleh militer Rusia, yang telah 
mengakibatkan ketegangan terus-
menerus antara Putin dan pe-
mimpin militernya,” kata Direktur 
Komunikasi Gedung Putih, Kate 
Bedingfield kepada wartawan 
dalam konferensi pers.

“Kami percaya bahwa Putin 
disesatkan oleh para penasihatnya 
tentang seberapa buruk kinerja 
militer Rusia dan bagaimana eko-
nomi Rusia dilumpuhkan oleh 
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WASHINGTON DC (IM)  
– Presiden Rusia Vladimir Putin 
disebut telah disesatkan oleh para 
penasihatnya sendiri  yang terlalu 
takut untuk mengatakan betapa 
buruknya perang di Ukraina dan 
betapa merusaknya sanksi-sanksi 
Barat.

Hal itu disampaikan sejum-
lah sumber dari Gedung Putih 
dan Eropa, sebagaimana dilansir 
Reuters, Rabu (30/3).

Rusia melancarkan invasinya 
ke Ukraina sejak 24 Februari dan 
belum berhenti sampai sekarang. 
Namun, serangan tersebut rupa-
nya mendapat perlawanan yang 
keras dari Ukraina. Pasukan 
Ukraina bahkan telah merebut 
kembali sejumlah wilayah yang 
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berhentian mantan Menteri Ke-
sehatan, Terawan Agus Putranto 
dari keanggotaan IDI.

Juru Bicara PB IDI Beni Sa-
tria mengatakan, pemberhentian 

Terawan dilakukan dalam proses 
yang panjang sejak tahun 2013.

“Rapat sidang khusus MKEK 

JAKARTA (IM) - Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI) akhirnya 
buka suara soal rekomendasi 
Majelis Kehormatan Etik Ke-
dokteran (MKEK) perihal pem-

IDI Bantah Vaksin Nusantara Jadi
Alasan Pemberhentian Terawan

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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menghasilkan uang secara ilegal. 
Nilai uang yang dihasilkan dan di-
cuci (money laundring) mencapai 
281 juta dollar AS. Nilainya setara 
dengan Rp 4,01 triliun (kurs Rp 

14.300 per dollar AS).
Menurut Sri Mulyani, keja-

hatan lingkungan berkontribusi 

JAKARTA (IM)  - Men-
teri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati ungkap bahwa kejahatan 
lingkung an masuk dalam tiga 
besar kegiatan kriminal yang 

Kejahatan Lingkungan Masuk
Tiga Besar Kriminal Hasilkan Uang Ilegal

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Sikap jujur dan berterus terang tidak bisa 
dijadikan alasan untuk dapat berbicara dan 

berperilaku seenaknya.
(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN TERIMA KUNJUNGAN PM PAPUA NUGINI PRESIDEN TERIMA KUNJUNGAN PM PAPUA NUGINI 
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua 
Nugini James Marape beserta Ibu Rachael Marape, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3). Nugini James Marape beserta Ibu Rachael Marape, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3). 
Pertemuan kali ini direncanakan akan menghasilkan beberapa nota kesepahaman, antara lain kerja sama di Pertemuan kali ini direncanakan akan menghasilkan beberapa nota kesepahaman, antara lain kerja sama di 
bidang kelistrikan, pembukaan rute penerbangan Jayapura ke Port Moresby dan Merauke ke Port Moresby, bidang kelistrikan, pembukaan rute penerbangan Jayapura ke Port Moresby dan Merauke ke Port Moresby, 
bea cukai, dan kemaritiman.bea cukai, dan kemaritiman.
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PELUNCURAN TOYOTA INNOVA BERBASIS BEV
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengisi daya listrik ke Toyota Kijang 
Innova EV Concept disaksikan Direktur Utama PT (Persero) PLN Darmawan 
Prasodjo (ketiga kiri), Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu 
Matsuda (kedua kiri), Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMIN) Nandy Yulianto (keenam kanan) dan Direktur TMMIN Bob 
Azam (kedua kanan) usai pembukaan Indonesia International Motor Show 
(IIMS) 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (31/3). Kijang Innova berbasis 
Battery Electric Vehicle (BEV) tersebut menjadi kendaraan full electric pertama 
Toyota berbasis MPV (kendaraan 3 baris 7-seater) dengan ladder fram yang akan 
diproduksi secara lokal di Indonesia dan diharapkan mampu berkontribusi be-
sar dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan serta nilai 
tambah bagi industri otomotif nasional sebagai produk ekspor.
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