
MUKHACHEVO(IM) 
- Ukraina menemukan 410 
mayat di sejumlah kota di dekat 
Kiev sebagai bagian dari inves-
tigasi atas kejahatan perang yang 
mungkin dilakukan Rusia. Na-
mun warga yang menyaksikan 
mengalami trauma berat sampai 
tak dapat berbicara. Demikian 
dikatakan jaksa tertinggi Ukraina  
pada Minggu (3/4).

Melansir Channel News Asia, 
Senin (4/4), setelah Rusia menarik 
pasukannya dari beberapa wilayah 
di sekitar Kiev, walikota Bucha 
mengatakan 300 warganya telah 
dibunuh oleh tentara Rusia se-
mentara pejuang Chechen men-
guasai daerah tersebut. Bucha, 
sebuah kota 37 km di sebelah 
baratlaut ibukota Kiev.

Rusia membantah pasu-
kannya telah membunuh warga 
sipil di Bucha. Moskow men-
gatakan, tidak ada warga yang 
mengalami kekerasan dari ten-

tara Rusia. Moskow menuduh 
Kiev membesar-besarkan apa 
yang disebut sebagai provokasi 
untuk media Barat.

Para jaksa Ukraina baru 
bisa memasuki kota Bucha, 
Irpin, dan Hostomel pertama 
kalinya pada hari Minggu. Mer-
eka membutuhkan lebih banyak 
waktu untuk menyusun tingkat 
kejahatan itu, kata Jaksa Penun-
tut Umum Iryna Venedyktova.

“Kita perlu bekerja dengan 
para saksi. Mereka sekarang 
sangat stres sehingga secara fi sik 
tidak dapat berbicara,”,” katanya.

Venedyktova mengatakan, 
sejauh ini sudah 140 mayat 
diperiksa sehingga ia bisa me-
minta menteri kesehatan untuk 
menyediakan ahli forensik se-
banyak mungkin untuk rumah 
sakit lapangan di kawasan Kiev.

Presiden Ukraina Volody-
myr Zelenskyy mengatakan,” 
Ratusan orang telah dibunuh. 
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KOLOMBO(IM) - Se-
banyak 26 menteri di kabinet 
pemerintahan Presiden Sri 
Lanka Gotabaya Rajapaksa 
mengundurkan diri secara 
serempak pada Minggu(3/4) 
malam. Hal itu terjadi saat un-
juk rasa anti-pemerintah terus 
berlangsung meskipun terdapat 
pemberlakuan keadaan darurat 
dan jam malam.

“Semua menteri menga-
jukan surat pengunduran diri 
agar presiden dapat memben-
tuk kabinet baru,” kata Menteri 
Pendidikan Sri Lanka Dinesh 
Gunawerdana kepada awak 
media.

Dua anggota keluarga Go-
tabaya Rajapaksa yang men-
duduki kursi menteri turut 
mengundurkan diri. Mereka 
adalah Menteri Keuangan Basil 
Rohana Rajapaksa dan Menteri 
Pemuda dan Olahraga Namal 
Rajapaksa. Ketua Parlemen Sri 
Lanka Chamal Rajapaksa juga 
mundur dari jabatannya.

Pada Minggu lalu, ribuan 
warga Sri Lanka kembali meng-
gelar unjuk rasa menentang 
penerapan jam malam. Selain 
jam malam, pemerintah Sri 
Lanka turut memblokir akses 
media sosial.

“Pemblokiran media so-
sial bersifat sementara dan 
diberlakukan karena instruksi 
khusus yang diberikan oleh 
Kementerian Pertahanan. Ini 
diberlakukan demi kepentingan 
negara dan rakyat untuk men-
jaga ketenangan,” kata Ketua 
Komisi Regulasi Telekomuni-
kasi Sri Lanka Jayantha de Silva 
kepada Reuters, Senin (4/4).

Organisasi pemantau in-
ternet, NetBlocks, mengung-
kapkan, data jaringan real time 
menunjukkan bahwa Sri Lanka 
telah melakukan “pemadaman” 

media sosial secara nasional. 
Pemerintah membatasi warga 
mengakses Twitter, Facebook, 
WhatsApp, Youtube, dan Ins-
tagram.

Pada Jumat lalu (1/4), 
pemerintahan Gotabaya men-
gumumkan keadaan darurat. 
Hal itu seketika memperkuat 
kekhawatiran pemberangusan 
gerakan protes kenaikan harga, 
kelangkaan bahan bakar minyak 
(BBM), dan pemadaman listrik 
bergilir yang digulirkan rakyat.

Gotabaya mengatakan, 
penerapan keadaan darurat 
diperlukan untuk melindungi 
ketertiban umum dan layanan 
penting. Pada Kamis (31/4), 
ratusan pengunjuk rasa terlibat 
bentrok dengan aparat polisi 
dan militer di luar kediaman 
Gotabaya. Mereka menyeru-
kan sang presiden mundur dari 
jabatannya.

Saat ini Sri Lanka tengah 
menghadapi krisis yang ter-
buruk dalam beberapa dekade 
terakhir. Para kritikus menilai, 
krisis tersebut merupakan hasil 
dari kesalahan manajemen di 
bidang ekonomi. Pemerintah 
berturut-turut menciptakan 
dan mempertahankan defi sit 
kembar, yakni kekurangan 
anggaran di samping defisit 
transaksi berjalan.

Krisis yang tengah diha-
dapi Sri Lanka diperparah oleh 
dampak pandemi Covid-19. 
Sektor pariwisata Sri Lanka cu-
kup terpukul akibat peraturan 
larangan perjalanan yang dite-
rapkan berbagai negara dalam 
rangka mencegah penyebaran 
Covid-19.

Pemerintah Sri Lanka me-
ngatakan, mereka sedang men-
cari bailout dari Dana Moneter 
Internasional (IMF) dan pinja-
man dari India dan China.  gul

26 Menteri Sri Lanka 
Mundur Bersamaan

Sejumlah Warga yang menyaksikan itu 
mengalami trauma berat sampai tak 
dapat berbicara.

Mengerikan! 410 Mayat Ditemukan di 
Sejumlah Kota Ukraina

Kuburan massal berada di 
belakang sebuah gereja di pusat 
kota. Beberapa mayat tidak 
terkubur atau sebagian terku-
bur di dalam tanah. Beberapa 
mayat disembunyikan dalam 
kantong mayat zip-up hitam 
sementara yang lain mengena-
kan pakaian sipil.

Sementara itu, Sekterais 
Jenderal (Sekjen) Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio 
Guterres mengatakan “sangat 
terkejut” dengan foto-foto 
penemuan kuburan massal di 
Bucha, dekat Kiev, ibu kota 
Ukraina. Pemimpin badan 
dunia itu menyerukan peny-
elidikan independen.

“Saya sangat terkejut den-
gan foto-foto warga sipil yang 
tewas di Bucha, Ukraina,” ujar 
Guterres seperti diberitakan 
kantor berita AFP, Senin (4/4).

“Sangat penting bahwa 
penyelidikan independen men-
garah pada akuntabilitas yang 
efektif,” kata Guterres setelah 
para pejabat Ukraina men-
gatakan ratusan mayat telah 
ditemukan di Bucha, memicu 
tuduhan kejahatan perang ter-
hadap pasukan Rusia.  tom

warga sipil di Bucha “mengeri-
kan”.

“Ini adalah kebrutalan ter-
hadap warga sipil yang belum 
pernah kita lihat di Eropa 
selama beberapa dekade, dan 
itu mengerikan dan sama sekali 
tidak dapat diterima,” kata 
Stoltenberg kepada CNN.

Menteri Luar Negeri AS 
Antony Blinken mengatakan 
dalam sebuah wawancara di 
CNN pada Minggu (3/4) 
menyebutkan  bahwa gambar 
sejumlah besar orang Ukraina 
yang tewas di Bucha adalah 
‘pukulan yang sangat berat’.

Sebelumnya, seorang pe-
jabat setempat, pada Minggu 
(3/4) mengatakan sedikitnya 
57 orang ditemukan terkubur 
di kuburan missal. Dia menun-
jukkan kepada AFP celah 
parit tempat mayat-mayat itu 
tergeletak.

“Di sini, di kuburan yang 
panjang ini, 57 orang dimak-
amkan,” kata Serhii Kaplych-
nyi, yang mengidentifikasi 
dirinya sebagai kepala layanan 
penyelamatan di Bucha dan 
yang mengorganisir pemulihan 
mayat-mayat itu.
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Warga disiksa, dieksekusi. 
Mayat di jalanan. Area beran-
jau. Bahkan tubuh orang yang 
sudah mati diranjau.”

Zelenskyy mengatakan, 
Barat harus menjatuhkan sank-
si baru kepada Rusia, namun 
menurutnya itu tidak cukup.

Menteri Dalam Negeri De-
nys Monastyrskiy mengatakan, 
sudah jelas ratusan warga sipil 
dibunuh, namun ia tak mau 
menyebutkan jumlah pastinya 
karena proses penghitungan 
sedang dilakukan untuk mem-
bersihkan ranjau di area tersebut.

“Banyak warga lokal di-
laporkan hilang. Kita tidak 
dapat memberikan gambaran 
yang pasti tetapi ada banyak,” 
katanya.

Sementara itu, dunia in-
ternasional langsung bereaksi 
terkait tuduhan Ukraina ter-
hadap Rusia yang melakukan 
“pembantaian” yang disen-
gaja di kota Bucha di luar Kyiv. 
Mereka mengecam aksi Rusia 
tersebut.

Sekretaris Jenderal Pakta 
Pertahanan Atlantik Utara 
(NATO) Jens Stoltenberg 
mengatakan pembunuhan 

LOKASI PENEMBAKAN DI CALIFORNIA - AS
Seorang polisi memotret barang bukti di TKP setelah penembakan dini hari di pusat kota dekat arena Golden 1 Center 
di Sacramento, California, Amerika Serikat, Minggu (3/4). 

IDN/ANTARA

SRI LANKA BERLAKUKAN JAM MALAM
Tentara Sri Lanka berjaga di dekat Lapangan Kemerdekaan saat anggota 
partai aliansi oposisi Samagi Jana Balawegaya memprotes Presiden Gotabaya 
Rajapaksa di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (3/4). Pemerintah memberlakukan 
jam malam saat bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di dekat kedia-
man Rajapaksa selama protes Kamis lalu, di tengah krisis ekonomi negara itu. 

IDN/ANTARA

Hubungan Dua Korea Memanas
SEOUL(IM) - Adik pe-

mimpin Korea Utara (Korut) 
Kim Jong-un , Kim Yo-jong, 
menyebut Menteri Pertah-
anan (Menhan) Korea Selatan 
(Korsel) Suh Wook pria seperti 
sampah dan maniak konfron-
tasi. Komentar itu semakin me-
manaskan ketegangan antara 
kedua Korea. Komentar adik 
penguasa Korut itu muncul 
pada Minggu (3/4).

Kim Yo-jong, menjabat se-
bagai anggota Komisi Urusan 
Negara Korea Utara, menge-
cam Menhan Suh Wook karena 
dianggap telah membuat per-
nyataan sembrono.

“Pria seperti sampah yang 
tidak masuk akal. Maniak kon-
frontasi,” kata Kim Yo-jong. 
Dia juga memperingatkan 
Seoul bahwa mungkin meng-
hadapi ancaman serius karena 
pernyataan sembrono Suh 
Wook.

Komentar adik Kim Jong-
un itu merujuk pada komentar 
Menhan Suh Wook pada hari 
Jumat bahwa tentang kesiapan 
militer Korea Selatan di tengah 
provokasi baru-baru ini dari 
Pyongyang.

“Seoul dapat secara akurat 
dan cepat menyerang target 
apa pun di (Korea) Utara,” 
katanya. Dia juga mencatat 
kemampuan Korea Selatan 
untuk melakukan serangan 
presisi pada asal dari setiap 
serangan dan fasilitas komando 
dan dukungannya.

Pemerintah Korsel pada 
Senin (4/4), sangat mendesak 
Pyongyang agar tidak melaku-
kan retorika dan meningkatkan 
eskalasi. Desakan ini sebagai 
respons atas komentar keras 
adik Kim Jong-un.

“Kementerian Unifikasi 
dengan jelas menunjukkan 
bahwa Korea Utara tidak boleh 

menyebabkan ketegangan tam-
bahan di Semenanjung Korea 
dalam hal apa pun,” kata juru 
bicara Kementerian Urusan 
Antar-Korea, Lee Jong-joo, 
yang dilansir Yonhap.

Namun, terlepas dari se-
rangkaian pernyataan keras 
selama akhir pekan, kedua 
pihak dilaporkan melakukan 
panggilan telepon melalui 
kantor penghubung antar-
Korea pada pukul 09.00 pagi 
hari Senin, seperti yang diren-
canakan. Ketegangan kedua 
Korea memanas setelah uji 
coba rudal balistik antarbenua 
(ICBM) Pyongyang bulan lalu.

Korea Selatan telah me-
nanggapi peluncuran ICBM 
dengan menggembar-gembo-
rkan kemampuan militernya, 
seperti menguji coba beberapa 
rudal dan memamerkan jet-jet 
tempur siluman F-35 dalam 
latihan.  ans

Hari ini Obama Kunjungi 
Gedung Putih

WASHINGTON(IM) 
- Mantan Presiden Amerika 
Serikat (AS) Barack Obama 
akan kembali ke Gedung Putih 
pada Selasa (5/4). Kunjungan 
itu untuk menghadiri acara 
publik pertamanya di Gedung 
Putih sejak dia meninggalkan 
jabatan presiden pada 2017.

Seorang pejabat Gedung 
Putih pada Senin (4/4) men-
gatakan,  bahwa Obama akan 
bergabung dengan Presiden 
Joe Biden dan Wakil Presiden 
Kamala Harris. Mereka akan 
menyampaikan sambutan dalam 
merayakan keberhasilan Afford-
able Care Act and Medicaid 
(ACA) dalam memperluas asur-
ansi kesehatan yang terjangkau 
untuk jutaan warga AS.

Acara ini merupakan ba-
gian dari upaya Biden untuk 
mengalihkan fokus pemerin-
tahan ke masalah keuangan 
yang secara langsung memen-
garuhi kebutuhan AS. Semen-
tara pertumbuhan pekerjaan 
stabil sejak Biden menjabat, 
infl asi berada pada level terbu-

AMMAN(IM) - Pan-
geran Hamzah Bin al-Hus-
sein dari Kerajaan Yordania 
melepaskan gelar bangsawa-
nnya. Keputusan ini setelah 
dia dituduh terlibat plot ku-
deta terhadap saudara tir-
inya, Raja Abdullah II, tahun 
lalu. Hamzah mem-posting 
pernyataan di akun Twitter 
resminya tentang keputusan-
nya tersebut.

“Karena nilai-nilainya tidak 
sejalan dengan pendekatan, 
tren, dan metode modern dari 
institusi kita,” tulis Hamzah 
tentang alasannya melepaskan 
gelar pangeran, seperti dikutip 
AP, Senin (4/4).

Raja Abdullah II dan 
Hamzah adalah putra Raja 
Hussein, yang memerintah 
Yordania selama hampir 
setengah abad sebelum ke-
matiannya pada 1999.

Saat berkuasa, Raja Hus-
sein sebenarnya menunjuk 
Pangeran Hamzah sebagai 
putra mahkota pada 1999. 
Dia bahkan menjadi pa-
ngeran favorit Raja Hussein, 

yang sering menggambarkan-
nya di depan umum sebagai 
“kesenangan mataku”.

Namun, Hamzah dipan-
dang terlalu muda dan tidak 
berpengalaman untuk diang-
kat menjadi penerus raja pada 
saat kematian Raja Hussein. 
Alih-alih jadi raja, faktanya 
justru saudara tirinya; Abdul-
lah II, yang naik takhta.

Abdullah II kemudian 
mencopot gelar putra mahkota 
dari Hamzah pada 2004 dan 
memberikan gelar itu kepada 
putranya. Pangeran Hamzah 
meminta maaf  bulan lalu atas 
perannya dalam dugaan plot, 
sebagaimana disampaikan pi-
hak Istana Kerajaan.

Dia dituduh terl ibat 
dalam plot untuk mengacau-
kan kerajaan dan ditempatkan 
di bawah tahanan rumah 
pada April tahun lalu. Dalam 
pernyataan video saat itu dia 
membantah tuduhan terse-
but. Pihak Royal Court belum 
berkomentar atas keputusan 
Pangeran Hamzah melepas-
kan gelarnya.  gul

Pangeran Hamzah Lepaskan Gelar setelah 
Dituduh Terlibat Kudeta Yordania

ruk dalam satu generasi.
Gedung Putih men-

gatakan Biden akan men-
gambil tindakan tambahan 
untuk lebih memperkuat ACA. 
Pemerintahan saat ini ingin 
menyelamatkan keluarga den-
gan ratusan dolar AS sebulan 
untuk perawatan kesehatan.

Menteri Kesehatan AS 
Xavier Becerra dan anggota 
Kabinet Biden lainnya akan 
menghadiri acara yang men-
datangkan Obama. Obama 
menandatangani aturan 
tersebut 12 tahun yang lalu.

Sejak meninggalkan kan-
tor, mantan Presiden itu telah 
berulang kali menggembar-
gemborkan ACA, bahkan di 
wilayah dengan pendukung 
Partai Republik, meski be-
lum memperluas asuransi 
kesehatan untuk warga kurang 
mampu ke orang dewasa. 
Lonjakan minat datang setelah 
pemerintahan Biden dan Kon-
gres telah memompa lebih 
banyak sumber daya ke dalam 
program tersebut.  gul

MOSKOW(IM)- Pre-
siden Rusia Vladimir Putin 
diduga tengah mengalami 
stres berat dan ketidaksta-
bilan. Kesimpulan tersebut 
diambil setelah dilakukan 
analisa oleh pakar analisis 
suara setelah mendengar 
caranya berpidato.

Peneliti dari Teknologi 
Pengukuran Risiko, me-
ngambil lebih dari satu jam 
sampel suara Putin yang 
berbicara antara 1 Februari 
dan 18 Maret.

Dikutip dari Daily Star, 
mereka menyimpulkan bah-
wa tingkat stres pemimpin 
Rusia itu meningkat pada 
sebelum dan selama peny-
erangan ke Ukraina.

Ahli mengungkapkan 
sejak Rusia melakukan peny-
erangan ke Ukraina pada 24 
Februari, gaya pidato Putin 
memperlihatkan adanya keti-
dakstabilan.

Para ahli tersebut telah 
mendengarkan sampel suara 
Putin yang memiliki lama 
satu jam dan 19 menit. Anali-
sis mereka menyimpulkan 
adanya peningkatan tajam 
dalam tingkat stres.

Adanya peningkatan stres 
muncul setelah Moskow 
merespons sanksi internasi-
onal kepada Rusia.

Para peneliti itu meng-
gunakan pidato Putin di 

Putin Diduga Alami Stres Berat

GRAMMY AWARDS TAHUNAN KE-64
Halsey berpose di karpet merah Grammy 
Awards Tahunan ke-64 di MGM Grand Garden 
Arena di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, 
Minggu (3/4).

IDN/ANTARA

Dewan Jenderal PBB pada 
September 2020 sebagai 
dasar analisis mereka.

Selain itu perubahan sig-
nifikan ditemukan selama 
pertemuan di Dewan Ke-
amanan Federasi Rusia pada 
21 Februari.

Selama pertemuan, suara 
Putin menunjukkan peruba-
han antara tingkat stres yang 
tinggi dan rendah dalam 
waktu singkat.

“Kami dapat mendu-
ga bahwa ia sedang berada 
dalam keadaan psikologis 
yang tak stabil,” ujar Kepala 
Pengukuran Risiko, Kanji 
Okazaki.

Penelitian mereka juga 
melihat dari bagaimana sikap 
tubuh Putin.

Selain itu perubahan sig-
nifikan ditemukan selama 
pertemuan di Dewan Ke-
amanan Federasi Rusia pada 
21 Februari.

Selama pertemuan, suara 
Putin menunjukkan peruba-
han antara tingkat stres yang 
tinggi dan rendah dalam 
waktu singkat.

“Kami dapat menduga 
bahwa ia sedang berada dalam 
keadaan psikologis yang tak 
stabil,” ujar Kepala Penguku-
ran Risiko, Kanji Okazaki.

Penelitian mereka juga 
melihat dari bagaimana sikap 
tubuh Putin.  ans


