
NEW YORK (IM)-Para 
menteri luar negeri Uni Eropa 
pada sepakat untuk memper-
siapkan sanksi baru terhadap 
Rusia. Uni Eropa juga akan 
meningkatkan pengiriman sen-
jata ke Kiev setelah Presiden 
Vladimir Putin memerintahkan 
mobilisasi perang pertama 
kalinya sejak Perang Dunia 
Kedua untuk bertempur di 

Ukraina.
“Sudah jelas bahwa Pu-

tin berusaha menghancurkan 
Ukraina,” ujar Kepala Kebi-
jakan Luar Negeri Uni Eropa, 
Josep Borrell.

Sete lah mendapatkan 
pengarahan oleh Menteri 
Luar Negeri Ukraina Dmytro 
Kuleba, para menteri setuju 
untuk menugaskan tim mer-

Uni Eropa Sepakat Jatuhkan 
Sanksi Baru kepada Rusia 

eka menyiapkan paket sanksi 
kedelapan yang akan menar-
getkan sektor-sektor ekonomi 
Rusia yang lebih relevan. Borell 
mengatakan, sanksi juga men-
argetkan orang-orang yang 
bertanggung jawab atas perang 
agresi di Ukraina.

Para menteri Uni Eropa akan 
mengadakan pertemuan formal 
berikutnya pada pertengahan 
Oktober ketika paket sanksi ber-
laku secara resmi. Para menteri 
juga setuju untuk meningkatkan 
pasokan senjata ke Ukraina.  

Borrell menolak untuk 
memberikan perincian lebih lan-
jut tentang jenis sanksi atau du-

kungan militer. Tetapi dia meya-
kini akan ada dukungan penuh 
Uni Eropa untuk Ukraina.

Berbicara dalam sebuah 
wawancara dengan Reuters, 
Menteri Luar Negeri Estonia, 
Urmas Reinsalu, mengatakan, 
Presiden Vladimir Putin beru-
saha untuk menakut-nakuti 
dan memecah belah Barat. 
Pertemuan para menteri luar 
negeri menekankan persatuan, 
bergerak cepat dengan paket 
sanksi baru, dan menggunakan 
mekanisme pendanaan fasilitas 
perdamaian Eropa untuk me-
ningkatkan pasokan senjata ke 
Ukraina.

PENGHORMATAN DARI LUAR BUMI
Para taikonaut Shenzhou-14  yang berada di stasiun luar angkasa Tiangong, memberikan penghormatan dari luar bumi kepada 
semua peserta dalam program luar angkasa berawak China     pada peringatan 30 tahun,  Rabu (21/9).  Taikonaut Chen Dong, Liu 
Yang dan Cai Xuzhe mengangkat tangan kanan mereka ke kepala, menyatakan penghargaan mereka atas pencapaian negara 
dalam eksplorasi ruang angkasa manusia. China menyetujui program luar angkasa berawaknya pada 21 September 1992. 
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NEW YORK(IM) - Don-
ald Trump, bisnis keluarga, dan 
tiga anaknya yang sudah dewasa 
digugat  oleh Jaksa Agung New 
York Letitia James pada Rabu 
(21/9). Dia mengajukan gugatan 
perdatanya di pengadilan negara 
bagian New York di Manhattan.

Dalam gugatan tersebut, 
James menuduh Trump Orga-
nization melakukan banyak tin-
dakan penipuan dan kesalahan 
penyajian dalam menyiapkan 
laporan keuangan dari 2011 
hingga 2021. Mereka menilai 
terlalu tinggi aset dan kekayaan 
bersih mantan presiden AS itu 
melalui kebohongan satu dekade 
kepada bank dan asuransi.

James menekankan, Trump 
menggelembungkan kekayaan-
nya hingga miliaran dolar untuk 
membantu perusahaannya mem-
peroleh persyaratan keuangan 
yang menguntungkan dalam 
transaksi, termasuk suku bunga 
yang lebih rendah dan cakupan 
asuransi yang lebih murah. Dak-
waan setebal 214 halaman itu juga 
menyebut anak-anak Trump yang 
telah dewasa, Donald Trump Jr, 
Eric Trump, dan Ivanka Trump 
sebagai terdakwa. Eksekutif  pe-
rusahaan lama termasuk mantan 
Chief  Financial Officer Allen 
Weisselberg juga termasuk.

Trump Organization men-
gelola hotel, lapangan golf, dan 
real estat lainnya di seluruh 
dunia.James telah melakukan 
penyelidikan selama lebih dari 
tiga tahun. Jaksa agung dari 
Demokrat ini mengatakan, ni-
lai 23 aset telah digelembung-
kan secara besar-besaran dan 
curang. Kantornya menemu-
kan lebih dari 200 contoh pe-
nilaian aset yang menyesatkan.

Aset-aset itu termasuk 
properti tenda seperti Mar-a-
Lago di Florida dan aparte-
men penthouse Trump di atas 
Trump Tower Manhattan. 
Gugatan tersebut berusaha 
untuk menutup setidaknya 
250 juta dolar AS dari dugaan 
keuntungan yang tidak pantas.

James menyebut pola pe-
nipuan dan penipuan yang digu-
nakan oleh Trump dan Trump 
Organization mencengangkan. 
“Mengklaim bahwa Anda me-
miliki uang yang tidak Anda 
miliki tidak sama dengan ‘seni 
kesepakatan’, itu seni mencuri,” 
kata James mengacu pada me-
moar Donald Trump 1987.

Gugatan itu mengatakan, 
skema Trump dirancang un-
tuk secara curang membujuk 
bank untuk meminjamkan 
uang lebih murah, membujuk 
perusahaan asuransi untuk 
menyediakan cakupan untuk 
batas yang lebih tinggi dengan 
premi yang lebih rendah, dan 

mendapatkan manfaat pajak. 
James mencontohkan dengan 
Trump berpura-pura Trump 
Tower memiliki tinggi 30.000 
kaki persegi, padahal sebena-
rnya 10.996 kaki persegi.

Menurut James, penilaian 
327 juta dolar AS pada 2015 
adalah tidak masuk akal karena 
tidak ada apartemen New York 
City yang terjual seharga 100 
juta dolar AS pada saat itu. Dia 
mengatakan, Trump meng-
hargai Mar-a-Lago 739 juta 
dolar AS dengan berpura-pura 
itu dapat dikembangkan un-
tuk penggunaan perumahan, 
padahal seharusnya bernilai 
mendekati 75 juta dolar AS.

James ingin menyingkirkan 
keluarga Trump dari kekuasaan 
di perusahaan keluarga itu. Dia 
pun berharap dapat melarang 
Trump dan anak-anaknya yang 
sudah dewasa untuk menjabat 
sebagai pejabat atau direktur 
perusahaan di New York. 

Jaksa agung itu ingin me-
masang monitor untuk Trump 
Organization dan melarang 
perusahaan dan Trump mem-
beli real estat komersial di New 
York atau meminjam uang dari 
bank milik negara selama lima 
tahun. “Tidak boleh ada aturan 
yang berbeda untuk orang yang 
berbeda di negara atau negara 
bagian ini, dan mantan presiden 
tidak berbeda,” kata James.

Trump dalam sebuah per-
nyataan yang diposting di Truth 
Social menyebut, gugatan itu 
“Another Witch Hunt by a racist 
Attorney General” yang menge-
jar kasus untuk keuntungan poli-
tik. James berasal dari kelompok 
kulit berwarna dan mencalonkan 
diri untuk pemilihan kembali 
pada bulan November.

Sementara kasus tersebut ti-
dak melibatkan tuntutan pidana, 
James mengatakan, Trump 
berulang kali melanggar be-
berapa undang-undang pidana 
negara bagian dan mungkin 
telah melanggar hukum pidana 
federal. Dia meminta jaksa AS 
dan Internal Revenue Service 
untuk menyelidiki.

Gugatan itu menambah ban-
yak masalah hukum yang dihadapi 
Trump. Ini termasuk penyelidikan 
kriminal di Georgia atas upayanya 
untuk membatalkan pemilihan 
presiden 2020 dan penyelidikan 
federal atas penanganan catatan 
kepresidenannya yang mendo-
rong pencarian FBI terhadap 
rumah Trump di Mar-a-Lago 
pada 8 Agustus. Jaksa Distrik 
Manhattan Alvin Bragg secara 
terpisah mendakwa Trump 
Organization dengan penipuan 
pajak kriminal dan sedang 
mempersiapkan persidangan 
24 Oktober. gul

Jaksa Agung New York Gugat 
Trump dan Keluarga 
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OTTAWA(IM)- Kema-
tian Ratu Elizabeth II mem-
buat para kolektor berebut 
untuk mengamankan koin 
langka dan uang kertas yang 
terdapat gambarnya. Padahal 
potretnya akan tetap beredar 
selama bertahun-tahun yang 
akan datang dengan uang di 
seluruh Persemakmuran. “Ada 
peningkatan permintaan yang 
luar biasa,” kata spesialis koin 
warisan di Hattons of  London 
Peter Hutchison.

Pedagang koin men-
gatakan, permintaan masuk 
melonjak 45 kali lipat setelah 
kematian ratu dan datang dari 
Australia. Permintaan untuk 
uang kertas dan koin langka 
yang diburu seperti uang ker-
tas 20 dolar Kanada sebelum 

Perang Dunia II yang me-
nampilkan Elizabeth sebagai 
seorang anak atau koin 50 sen 
Platinum Jubilee Australia. 
Menurut Guinness Book of  
World Records, sosok Eliza-
beth muncul pada rekor 33 
mata uang di seluruh dunia.

Dalam permintaan ter-
tinggi adalah barang kolektor 
edisi terbatas, seperti British 
Platinum Jubilee 50 pence 
koin yang dicetak dalam plati-
num asli. Kemudian emas 
2022 Her Majesty’s Graces, 
dan set yang dikeluarkan pada 
1953 untuk penobatan Ratu 
Elizabeth II. Ada pula pen-
carian “Devil’s Head” Kana-
da yang dirilis 1954 karena 
rambut ratu memberikan ilusi 
iblis yang menyeringai. gul

Uang Bergambar Ratu Elizabeth II 
Diburu Kolektor 

KOLOMBIA AKAN LARANG KENDARAAN TENAGA GAS
Walikota Daniel Quintero pada Rabu (21/9) mengumumkan bahwa kota Medel-
lin di Kolombia akan melarang penjualan kendaraan bertenaga gas mulai tahun 
2035 untuk membantu memerangi perubahan iklim. 
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Rusia Bebaskan 215 Warga 
Ukraina yang Ditahan 

MOSKOW(IM) - Rusia 
telah membebaskan 215 warga 
Ukraina yang ditawan setelah 
pertempuran berkepanjangan 
di Kota Mariupol awal tahun 
ini. Mereka yang dibebaskan 
termasuk para pemimpin militer.

Kepala kantor Kepreside-
nan Ukraina, Andriy Yermak, 
mengatakan, para tahanan yang 
dibebaskan termasuk komandan 
dan wakil komandan batalion 
Azov yang melakukan banyak 
pertempuran. Langkah Rusia 
membebaskan para tawanan 
Ukraina ini tidak terduga. Kare-
na separatis yang didukung Rusia 
bulan lalu mengatakan akan ada 
pengadilan terhadap personel 
Azov, yang digambarkan Mos-
kow sebagai Nazi. 

Dalam sebuah pernyataan, 
Yermak mengatakan, para tah-
anan yang dibebaskan terma-

suk komandan Azov, Letnan 
Kolonel Denys Prokopenko 
dan wakilnya, Svyatoslav Pala-
mar. Selain itu, komandan 
Brigade Marinir ke-36 Angka-
tan Bersenjata Ukraina, Serhiy 
Volynsky, juga dibebaskan.

Ketiga orang itu telah mem-
bantu memimpin perlawanan 
selama berminggu-minggu 
dari bunker dan terowongan 
di bawah pabrik baja raksasa 
di Mariupol. Pada Mei ketiga 
petinggi dan ratusan pejuang 
batalion Azov menyerah kepada 
pasukan yang didukung Rusia.  

Yer mak meng atakan , 
Ukraina juga telah membe-
baskan 55 tahanan Rusia. Ter-
masuk Viktor Medvedchuk, 
pemimpin partai pro-Rusia ter-
larang yang menghadapi tudu-
han makar. Televisi Suspline 
mengatakan, pertukaran tah-

anan itu terjadi di dekat kota 
Chernihiv, Ukraina utara.

Sebelumnya Arab Saudi 
mengatakan, Rusia telah mem-
bebaskan 10 tawanan per-
ang asing yang ditangkap di 
Ukraina setelah mediasi oleh 
Putra Mahkota Saudi Moham-
med bin Salman. Bulan lalu, 
kepala pemerintahan separatis 
yang didukung Rusia di wilayah 
Donetsk, Ukraina timur, men-
gatakan, pengadilan terhadap 
personel batalion Azov yang 
ditangkap akan dilakukan pada 
akhir musim panas.  

Batalion Azov dibentuk 
pada 2014 sebagai milisi un-
tuk memerangi separatis yang 
didukung Rusia. Mereka me-
nyangkal menjadi fasis, dan 
Ukraina mengatakan telah 
melakukan reformasi dari asal-
usul nasionalis radikal. ans

Mantan Ibu Negara Honduras Divonis 
14 Tahun Penjara  dalam Kasus Korupsi

TEGUCIGALPA (IM)- 
Pengadilan Honduras mem-
vonis mantan Ibu Negara Rosa 
Bonilla, 14 tahun penjara pada 
Rabu, (21/9) atas tuduhan 
penipuan dan penyelewengan 
dana yang ditujukan untuk 
program sosial, kata juru bicara 
pengadilan.

Menurut kementerian 
pub lik, Bonilla, istri man-
tan Presiden Porfirio Lobo, 
menghabiskan sekira 12,2 juta 
lempira (saat itu bernilai Rp8,8 
miliar) yang dimaksudkan un-
tuk anak-anak berpenghasilan 

rendah untuk pembayaran 
kartu kredit pribadi, biaya 
sekolah anak-anaknya, dan 
konstruksi real estat.

Pengacaranya, Juan Ber-
ganza, mengatakan dia akan 
mengajukan banding atas hu-
kuman tersebut.

“Mantan Ibu Negara Rosa 
Elena Bonilla telah dijatuhi 
hukuman 14 tahun dan satu 
bulan penjara karena kejahatan 
penipuan berkelanjutan dan 
penyalahgunaan dana publik 
yang ditujukan untuk program 
sosial,” kata Juru Bicara Mah-

kamah Agung Carlos Silva 
kepada wartawan sebagaimana 
dilansir Reuters.

Bonilla sebelumnya telah 
dijatuhi hukuman 58 tahun 
penjara dalam persidangan 
sebelumnya, yang dibatalkan 
Mahkamah Agung Honduras 
pada awal 2020, dengan alasan 
penuh inkonsistensi.

Mahkamah Agung memer-
intahkan pengadilan ulang 
oleh pengadilan yang lebih 
rendah, yang memutuskan 
Bonilla bersalah pada Maret 
tahun ini.tom

Uni Eropa juga akan meningkatkan pen-
giriman senjata ke Kiev.

“Kami juga harus me-
nyatakan komitmen tanggung 
jawab hukum. Para petinggi di 
Kremlin tidak boleh mengang-
gap remeh bahwa pertang-
gungjawaban mereka atas per-
ang genosida harus dianggap 
enteng,” kata Reinsalu. 

Menjaga persatuan di an-
tara 27 negara anggota Uni 
Eropa untuk paket sanksi akan 
rumit di tengah krisis paso-
kan energi yang menghantam 
blok tersebut dengan keras. 
Hongaria pada Selasa (20/9) 
menolak gagasan untuk men-
jatuhkan sanksi baru kepada 
Rusia. tom

JOE BIDEN JOE BIDEN dan dan YOON SUK-YEOLYOON SUK-YEOL
Presiden AS dan Presiden KorselPresiden AS dan Presiden Korsel

WASHINGTON - Pre-
siden Amerika Serikat (AS) 
Joe Biden dan Presiden Ko-
rea Selatan (Korsel) Yoon 
Suk-yeol menegaskan kem-
bali komitmen untuk mem-
perkuat aliansi antara dua 
negara. Gedung Putih men-
gatakan dua pemimpin itu 
juga memperkuat kerja sama 
“untuk mengatasi ancaman 
dari Korea Utara.”

Gedung Putih mengatakan 
dalam pertemuan di sela 
Majelis Umum PBB, Kamis 
(22/9) Biden dan Yoon juga 
membahas kerja sama antara 
dua negara yang sedang berja-
lan dalam berbagai isu. Mulai 
dari daya tahan rantai pasokan, 
ekonomi, keamanan energi dan 
perubahan iklim.

Sementara itu kantor ber-

ita Yonhap melaporkan Yoon 
meminta Biden untuk menga-
tasi kekhawatiran Seoul ten-
tang Undang-undang Reduksi 
Inflasi yang baru-baru ini 
disahkan AS.

Undang-undang  i tu 
menghapus kredit pajak fed-
eral untuk kendaraan lis-
trik yang diproduksi di luar 
Amerika utara. Artinya peru-
sahaan seperti Hyundai dan 
afi liasinya Kia Corp tidak lagi 
mendapat subsidi.

Di sela Majelis Umum 
PBB di New York, Yoon 
juga bertemu dengan Perdana 
Menteri Jepang Fumio Kishi-
da untuk pertama kalinya. 
Keduanya sepakat untuk 
memperbaiki hubungan yang 
renggang karena sengketa 
historis.  abg

Biden dan Yoon Suk-yeol Sepakat 
Perkuat Hubungan AS-Korsel 

N’DJAMENA(IM) -  
Pihak berwenang Chad me-
ngatakan setidaknya 19 orang 
tewas dalam bentrokan antara 
penggembala nomaden de-
ngan petani menetap di selatan 
negara itu pekan lalu. Konfl ik 
antar-masyarakat yang mema-
tikan sering terjadi di Chad.

Biasanya antara pengem-
bala dan petani setempat 
yang menuduh hewan ternak 
merusak lahan pertanian 
mereka. Chad merupakan 
sekutu Barat dan kekuatan 
yang memerangi kelompok 
ekstrimis di Afrika Barat.

Negara itu mengalami 
gejolak sejak mantan Pres-
iden Idriss Deby tewas di 
medan pertempuran mela-
wan pemberontak tahun 
lalu. Kekerasan terbaru pe-
cah di daerah pedesaan di 
selatan Moyen-Chari, 480 
kilometer lebih dari Ibukota 
N’Djamena.

“Kami sangat menye-
sali konflik menyebabkan 
lusinan kematian dan sekitar 
20 terluka,” kata juru bicara 

pemerintah Abderamane 
Koulamallah, Rabu (21/9).

Sebelumnya Gubernur 
Moyen-Chari Ali Ahmat 
Akhabache mengatakan seti-
daknya 19 orang tewas dan 
22 orang terluka dalam ben-
trokan selama tiga hari di lima 
desa pekan lalu.

Saksi mata mengatakan 
bentrokan pecah setelah pet-
ani dari kelompok etnis Sara 
Bara menuduh pengembala 
merusak ladang sorgum mer-
eka. Desa-desa dan ladang-
ladang dibakar, menakuti 
warga desa yang melarikan 
diri ke hutan sekitar.

Koulamallah mengatakan 
tentara sudah dikerahkan 
untuk mengembalikan ketert-
iban. “Kami takut kehilangan 
nyawa setiap saat, tidak ada 
keamanan di desa terpencil,” 
kata seorang petani Gossas-
sou Njaha.

Bentrokan antar-ma-
syarakat juga terjadi di Moy-
en-Chari juga terjadi bulan 
Februari lalu. Lusinan orang 
meninggal dunia.ans

19 Orang Tewas Dalam Bentrokan 
Antar-Masyarakat di Chad 

ALI AHMAT AKHABACHEALI AHMAT AKHABACHE
Gubernur Moyen-ChariGubernur Moyen-Chari


