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Perang Rusia-Ukraina. Pembaruan harian. 10:00, 20-21.03.2022.

Kota-kota yang diserang. Karena pasukan pendudukan Rusia tidak berhasil mendapatkan keuntungan militer yang signifikan,
serangan terhadap infrastruktur sipil berlanjut setiap hari. Rusia melakukan penembakan rutin terhadap kota-kota dan warga sipil
sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan di kota-kota yang ditembaki dan diduduki. Mariupol. Selama akhir
pekan penjajah Rusia menjatuhkan bom di Sekolah Seni Mariupol, di mana sekitar 400 warga bersembunyi di tempat
penampungan, bangunan itu hancur, dan orang-orang terjebak. Lihat video drone Mariupol hari ini. Tentara Rusia memanggil
pihak berwenang Ukraina untuk menyerahkan Mariupol untuk menghindari bencana kemanusiaan. Ukraina menolak permintaan
untuk menyerahkan kota Mariupol pada pukul 05:00 Senin, ketika pasukan Rusia memperluas pengeboman mereka terhadap
pelabuhan strategis dan mendeportasi ribuan penduduk secara paksa, menurut para pejabat kota dan saksi. Penembakan aktif
berlanjut di oblast (wilayah) Luhansk ketika pasukan Rusia menembaki Severodonetsk, Lysychansk, Hirske, Kreminna, Pryvilla
dan Zolote. Lebih dari 19 dedung hunian, 19 rumah pribadi, 2 objek infrastruktur perawatan kesehatan yang rusak. 56 orang
tewas dalam penembakan di sebuah panti jompo di Kreminna di wilayah Luhansk. Lima belas orang selamat tetapi dibawa
secara paksa ke wilayah pendudukan di Svatovo ke pusat geriatri regional. Di Kharkiv sejak awal invasi, pasukan Rusia merusak
atau menghancurkan lebih dari 600 bangunan. Ini adalah gedung hunian, serta bangunan pemerintah daerah, dewan kota, polisi,
biro dinas keamanan, dan bangunan bersejarah. Selama akhir pekan, 5 orang tewas termasuk seorang anak berusia 9 tahun
yang terbunuh selama penembakan di lingkungan Kharkiv. Di oblast (wilayah) Ivano-Frankivsk, tentara Rusia mengklaim
menggunakan senjata hipersonik untuk menghancurkan gudang senjata. Informasi tersebut belum diverifikasi. Oblast (wilayah)
Kyiv. Serangan rudal menghantam Kyiv pada akhir pekan mengakibatkan kebakaran gedung apartemen, serta pusat
perbelanjaan. Setelah serangan udara di desa Makariv, tujuh orang tewas dan lima lainnya luka-luka. Pada hari-hari pertama
perang, pasukan Rusia menghancurkan sebagian bendungan di waduk air Kyiv dan sungai Irpin. Di satu sisi, situasi tersebut
menghalangi Rusia untuk memindahkan pasukannya lebih dekat ke ibu kota, karena air perlahan membanjiri daerah itu dalam
perjalanan mereka. Namun, di sisi lain desa-desa terdekat, seperti Demydiv, ikut banjiri dan ini menghalangi pengiriman bantuan
kemanusiaan dan evakuasi orang-orang di wilayah tersebut. Di Mykolayiv, lebih dari 40 marinir tewas setelah serangan udara
Jumat di tangsi. Di Rivne, dua serangan rudal menghantam lapangan latihan militer pada Senin pagi. Di oblast (wilayah) Sumy,
pasukan Rusia menembaki “Sumykimprom”, pembangkit listrik dan pabrik kimia. Kebocoran amonia telah dilaporkan pada area
dengan radius 2,5 km. Namun, dalam dua jam situasi telah terkendali.

Ikuti peta nyata Beliingcat tentang kerusakan dan kerugian yang didokumentasikan akibat perang Rusia melawan Ukraina.

Penculikan para aktivis. Pasukan Rusia terus mengincar aktivis lokal. Di kota Energodar, oblast (wilayah) Zaporizhzhia,
penjajah Rusia menculik Wakil Walikota Pertama Ivan Samoidiuk. Di Volnovakha, lebih dari 20 aktivis Ukraina “ditahan” oleh
pasukan Rusia. Banyak media Barat melaporkan mereka "dibunuh atau dikirim ke kamp" setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Deportasi. Vadym Boychenko, Walikota Mariupol telah menginformasikan bahwa pasukan Rusia memaksa orang untuk
meninggalkan Ukraina ke Rusia. Selama seminggu terakhir, beberapa ribu warga Mariupol dibawa ke kamp penyaringan, di mana
telepon dan dokumen orang diperiksa. Setelah pemeriksaan, beberapa warga Mariupol dialihkan ke kota-kota terpencil di Rusia,
nasib yang lainnya masih belum diketahui.

Krisis kemanusiaan. Pasukan Rusia tidak mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk mencapai warga sipil. Penduduk desa
Mangush dan Melekino di dekat Mariupol, sedang mati kelaparan karena kekurangan pasokan makanan. Kota Chernihiv
selama berminggu-minggu tanpa listrik, tanpa pemanasan, tanpa air PAM, dan koridor kemanusiaan belum berfungsi. Pasukan
Rusia tidak membiarkan 14 truk dengan bantuan kemanusiaan memasuki oblast (wilayah) Kherson. 14 truk dengan makanan
dan obat-obatan meninggalkan oblast Dnipro menuju oblast Kherson, membawa insulin, yang dibutuhkan pasien di oblast
Kherson. Namun, para penjajah tidak membiarkan bantuan itu masuk. Juga, bantuan kemanusiaan tidak dapat mencapai
pemukiman di mana permusuhan berlanjut di oblast (wilayah) Luhansk, Donetsk dan Kyiv. Merampas makanan dan obat-obatan
warga sipil tidak lain adalah penyiksaan dan pelanggaran langsung terhadap Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan
Orang Sipil pada Waktu Perang, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi
Manusia.

Komunitas internasional. Presiden AS Biden akan melakukan perjalanan ke Eropa minggu ini. Sebelum berangkat ke Eropa,
beliau berencana untuk mengadakan panggilan pada hari Senin dengan para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris.
Beliau akan menuju ke Brussel pada hari Kamis dan kemudian ke Warsawa untuk bertemu dengan presiden Polandia pada hari
Jumat. Tidak ada kunjungan ke Ukraina diharapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membantah tuduhan Rusia tentang
dugaan keberadaan program senjata biologis di Ukraina. Hal ini dinyatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB oleh Wakil
Sekjen PBB Urusan Perlucutan Senjata Izumi Nakamitsu. Swiss siap bertindak sebagai mediator dalam negosiasi antara Ukraina
dan Rusia menurut pernyataan Presidennya. Iryna Venediktova, Jaksa Agung Ukraina, telah menginformasikan bahwa sudah
ada 6 negara yang membuka kasus pidana terkait kejahatan perang Rusia: Estonia, Lithuania, Jerman, Polandia, Slovakia,
Swedia. Gugus tugas multilateral Elit, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO). Australia, Kanada, Komisi Eropa, Jerman, Italia,
Prancis, Jepang, Inggris, dan AS, sepakat meningkatkan Kerjasama untuk menargetkan aset Rusia. Gugus Tugas KleptoCapture
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yang baru diluncurkan oleh Departemen Kehakiman AS, yang dibentuk oleh Jaksa Agung pada 2 Maret, akan membantu
mendukung upaya internasional ini. Menteri Keuangan memiliki wewenang hukum untuk menawarkan imbalan maksimal hingga
$5,000,000 untuk informasi. Ukraina meminta Yunani untuk menyediakan sistem pertahanan udara mengikuti pengalaman
Slovakia .

Belarus. Kelompok terakhir dari 11 diplomat Belarusia meninggalkan Ukraina pada hari Sabtu. Lingkungan kerja yang tegang
dan ancaman keamanan disebut-sebut sebagai alasan untuk keluar. Meskipun secara resmi Belarus mengatakan mereka tidak
akan terlibat dalam perang, dinas keamanan Ukraina mengatakan bahwa risiko intervensi Belarus tetap tinggi. Sementara itu,
gerakan partisan menghancurkan jalur ril dan menghalangi kereta api dengan perlengkapan militer untuk mencapai pasukan
yang terletak di perbatasan dengan Ukraina. Di pos pemeriksaan Kozlovychi-Kukuryky di perbatasan Polandia-Belarus, para
aktivis memperbarui blokade truk yang kembali dari Eropa ke Belarus dan Rusia selama akhir pekan. Ini bukan hari pertama
«blokade». Jika selama akhir pekan lalu ada hingga dua puluhan aktivis, sekarang ada sekitar seratus hingga beberapa ratus
orang.

Mobilisasi tersembunyi. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah mengeluarkan perintah "Tentang pengorganisasian
keterlibatan anggota gerakan publik patriotik militer «Unarmiya» dalam melakukan operasi khusus di Ukraina." Unarmiya adalah
organisasi militer radikal di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Anggotanya adalah anak-anak dari 8 tahun. Perintah ini
memanggil melibatkan remaja pada usia 17-18 tahun. Karena penjajah kekurangan tenaga kerja, Kremlin sedang
mempertimbangkan untuk melibatkan anak di bawah umur dalam perang, serta membuat proposal untuk pelatihan mereka.
Gennady Zhidko, kepala departemen militer-politik utama Angkatan Bersenjata Rusia, mengendalikan masalah ini.

Selamat tinggal partai-partai pro-rusia. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional membekukan semua kegiatan sejumlah
partai politik selama darurat militer. Ini termasuk “Blok Oposisi Untuk Kehidupan”, Partai Sharii, Nashi, Blok Oposisi, dan
partai-partai sosialis. Partai-partai yang dimarginalisasi ini selama bertahun-tahun melakukan kegiatan pro-Rusia di Ukraina dan
mengadvokasi integrasi Ukraina dengan Rusia.

Keamanan digital. Ukraina telah mengalami lebih dari 3.000 serangan DDoS dalam sebulan yang ditujukan pada infrastruktur
informasi penting. Peretas terutama menyerang sumber daya informasi badan-badan negara, lembaga dan perusahaan di sektor
keuangan dan telekomunikasi. Meskipun demikian, semua layanan berfungsi dan tersedia untuk pengguna.

Keamanan energi. Bagian dari personel PLTN Chornobyl akhirnya berhasil dirotasi setelah lebih dari 25 hari ditahan.
Sehubungan dengan pengamanan, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bahwa situasinya tetap belum berubah
dari yang dilaporkan sebelumnya. Badan masih belum menerima transmisi data jarak jauh dari sistem pemantauannya yang
dipasang di PLTN Chornobyl, tetapi data tersebut sedang ditransfer ke markas IAEA dari PLTN lain di Ukraina.

Berita Vatikan. Paus Francis mengunjungi anak-anak Ukraina di Rumah Sakit Anak Vatikan. Saat ini, 19 anak yang tiba dari
Ukraina setelah dimulainya invasi besar-besaran Rusia dirawat di rumah sakit di sana. Mereka dirawat karena kanker dan
penyakit saraf, serta luka parah akibat ledakan. Juga, Paus Fransiskus memposting pesan di Twitter dalam tiga bahasa untuk
menyatakan dukungannya bagi Ukraina.

Wawancara CNN. Presiden Zelenskyi telah berbicara dengan Fareed Zaharia dari CNN tentang situasi saat ini di Ukraina pada
hari Minggu. “Saya siap bernegosiasi. Tanpa negosiasi, kita tidak akan bisa mengakhiri perang ini. Kita harus menggunakan
format apapun, setiap kesempatan untuk dapat berbicara dengan Putin. Jika upaya ini gagal, maka itu berarti ini adalah Perang
Dunia Ketiga.” Dalam membahas negosiasi, Zelenskyy mengatakan bahwa bangsanya hanya bersedia membuat kompromi
terbatas, tetapi tidak menyerahkan wilayah yang diperjuangkan warganya dengan susah payah untuk dipertahankan. Baca
Politico untuk ikhtisar poin-poin utama yang dibahas.

Budaya. Industri film Eropa bereaksi terhadap serangan Rusia di Ukraina. Berikut adalah ikhtisar reaksi dari para profesional film
yang telah mengalir sejak awal invasi. Baca tentang ruang kota Kyiv yang berada dalam bahaya..

Statistik:
● Sejak awal perang, penjajah Rusia telah melakukan 1.403 serangan udara di Ukraina.
● Sejak awal invasi, musuh telah melakukan 291 serangan rudal, serta menggunakan 459 rudal

permukaan-ke-permukaan, permukaan-ke-udara, angkatan laut.
● Lebih dari 12 juta orang diperkirakan terdampar di daerah yang terkena perang atau tidak dapat pergi karena

meningkatnya risiko keamanan, kerusakan jembatan dan jalan, serta kurangnya sumber daya atau informasi tentang
tempat untuk menemukan keselamatan dan akomodasi..
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● Staf Jendral Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan perkiraan total kerugian militer Rusia pada pukul 06:00 pagi,
18 Maret 2022:
Personil – sekitar 15.000,
Tank ‒ 498,
Ranpur  ‒ 1.535,
Sistem artileri – 240,
Peluncur roket multiple (MLRS) – 80,
Sistem pertahanan udara – 45,
Pesawat udara bersayap tetap – 97,
Helikopter – 121,
Kendaraan bermotor – 969,
Kapal ringan – 3,
Kendaraan tanki BBM – 60,
Pesawat nirawak (UAV) tingkat operasional-taktik – 24,
Kendaraan khusus – 13.

Setiap tindakan penting, tiada kontribusi yang terlalu kecil!

● Mendukunglah Ukrainian Volunteer Service sebuah organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada
populasi paling rentan di Ukraina.

● Mendukunglah pusat kemanusiaan yang terdekat.

● Bagikan informasi terkini tentang situasi di Ukraina, baik di media sosial, dengan media lokal atau dengan
menyebarkan catatan singkat ini.

● Subscribe pembaruan harian kami di Twitter dan situs web.

Terima kasih telah mendukung Ukraina! Slava Ukraini! Jayalah Ukraina!
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