
SEOUL(IM) - Kement-
erian Luar Negeri Korea Selatan 
(Korsel) mengatakan bulan 
depan Amerika Serikat (AS), 
Korsel dan Jepang akan meng-
gelar pertemuan di Tokyo. Tiga 
negara tersebut akan membahas 
Korea Utara (Korut).

Korsel, AS dan Jepang 
akan membahas cara untuk 
mengakhiri kebuntuan kese-
pakatan dengan Korut men-
genai program nuklir dan 
rudal balistik yang memicu 
sanksi-sanksi internasional. 

Perwakilan Khusus Korsel 
bidang perdamaian dan ke-
amanan Semenanjung Korea, 
Noh Kyu-duk berkunjung ke 
Jepang pada Minggu (12/9).

Dalam pernyataannya 
pada Sabtu (11/9), Kemen-
terian Luar Negeri Korsel 
mengatakan kunjungan terse-
but dilakukan selama tiga hari. 
Selama di Tokyo, Noh akan 
bertemu dengan perwakilan 
AS untuk Korut, Sung Kim 
dan direktur jenderal biro Asia 
dan Oseania Kementerian 

Luar Negeri Jepang Takehiro 
Funakoshi.

Seoul mengatakan tiga 
pejabat itu akan membahas 
isu nuklir Korut dan kerja 
sama antara negara. ‘’Tiga 
negara diharapkan memba-
has dengan mendalam cara 
untuk mempromosikan kerja 
sama untuk menjaga stabilitas 
situasi di Semenanjung Korea 
dan memulai kembali proses 
perdamaian di Semananjung,” 
kata Kementerian Luar Negeri 
Korsel, Sabtu (11/9).

dap Pyongyang.
Dalam kunjungannya 

ke Seoul pada Agustus lalu 
Sung Kim mengatakan ia 
siap bertemu dengan pe-
jabat Korut ‘dimana pun, 
kapan pun’. Pyongyang 
mengatakan mereka juga 
terbuka untuk berdiplo-
masi, tapi tidak melihat AS 
bersedia mengubah kebi-
jakannya. Mereka meny-
inggung sanksi-sanksi dan 
latihan militer gabungan AS 
dengan Korsel.  ans

Dalam pernyataannya, Ke-
menterian Luar Negeri AS men-
gatakan Sung Kim akan berkun-
jung ke Tokyo dari 13 hingga 15 
September. Ia akan membahas 
komitmen AS dalam menyele-
saikan denuklirisasi Semenanjung 
Korea dan masalah warga Jepang 
yang diculik Korut.

Pemer intah Pres iden 
Joe Biden mengatakan akan 
mengeksplorasi diplomasi untuk 
mencapai denuklirisasi Korut. 
Tapi, Washington enggan mel-
onggarkan sanksi-sanksi terha-

AS dan Korsel-Jepang Bahas Kesepakatan Nuklir Korut

YANGON(IM)- Sedikit-
nya 20 penduduk desa, terma-
suk beberapa remaja, tewas 
dalam sejumlah pertempuran 
paling mematikan di Myanmar 
antara pasukan pemerintah 
dan pasukan perlawanan. Hal 
itu diungkapkan seorang pen-
duduk desa dan laporan media 
independen.

Pertempuran di dekat kota 
Gangaw di wilayah Magway 
barat laut dimulai pada Kamis  
(9/9)lalu, dua hari setelah se-
ruan untuk pemberontakan na-
sional dikeluarkan oleh Pemer-
intah Persatuan Nasional, 
sebuah organisasi oposisi yang 
berusaha mengoordinasikan 

perlawanan terhadap kekua-
saan militer.

“Pertempuran pecah ketika 
lebih dari 100 tentara tiba dengan 
empat kendaraan militer untuk 
mengamankan daerah di Myin 
Thar dan lima desa terdekat 
lainnya,” kata seorang penduduk 
seperti dikutip dari The Associ-
ated Press, Sabtu (11/9).

“Anggota milisi bela diri 
desa bersenjata ringan me-
lepaskan tembakan peringatan 
tetapi tidak dapat menghenti-
kan tentara memasuki daerah 
itu dan bentrokan berlan-
jut setelah itu,” sambungnya, 
yang berbicara dengan syarat 
anonim untuk menjaga ke-

International 5

Pertempuran paling mematikan pecah di 
Myanmar usai munculnya seruan pembe-
rontakan. 

20 Orang Tewas, Pertempuran Paling 
Mematikan Pecah di Myanmar

diberitahu oleh penduduk desa 
bahwa korban tewas termasuk 
tujuh non-pejuang selain militan.

Gerakan oposisi yang bang-
kit melawan kudeta yang di-
lakukan oleh tentara terhadap 
pemerintah terpilih Aung San 
Suu Kyi pada bulan Februari lalu 
awalnya berjalan damai. Namun 
gerakan itu secara bertahap mulai 
melawan setelah pasukan ke-
amanan menggunakan kekuatan 
mematikan untuk membubarkan 
protes tanpa kekerasan.

Seruan Pemerintah Per-
satuan Nasional pada hari Selasa 
untuk “perang defensif  rakyat” 
mendapatkan respons yang 
antusias di media sosial, tetapi 
dampak aktualnya di lapangan 
sulit diukur. Media yang bersim-
pati kepada oposisi melaporkan 
ledakan penembakan skala kecil 
dan sabotase oleh kelompok 
perlawanan, terutama penggul-
ingan menara transmisi telepon 
seluler.  tom

udara dan artileri.  Sumber terse-
but mengatakan penduduk lain 
mengatakan kepadanya bahwa 
sebagian besar anggota pasukan 
pertahanan desa adalah pemuda 
dan lima dari mereka yang tewas 
adalah siswa kelas 9 dan 10.

“Seorang guru sekolah 
menengah juga dikatakan telah 
terbunuh,” katanya.

Ia menambahkan lebih 
dari 2.000 rumah tangga di 
daerah itu telah melarikan diri 
ke hutan, sementara tentara 
berkemah di rumah-rumah 
yang ditinggalkan dan di bi-
ara Buddha setempat. Empat 
orang lagi dipastikan tewas 
setelah pertempuran pecah 
lagi Jumat pagi, katanya, dan 
sejumlah rumah dibakar.

Laporan oleh media inde-
penden menyebutkan jumlah 
korban tewas di antara pen-
duduk desa mencapai 20 orang 
atau lebih. Khit Thit Media, se-
buah berita online, mengatakan 
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FESTIVAL GANESH CHATURTHI DI INDIA
Orang-orang membawa patung dewa Hindu Ga-
nesh, dewa kemakmuran, untuk menenggelam-
kannya di lepas pantai laut Arab selama festival 
Ganesh Chaturthi di Mumbai, India, Sabtu (11/9). 

amanannya.
Menurut sumber, yang 

mendapatkan informasi dari 
orang lain di desanya, setida-
knya 11 anggota kelompok 
bela diri tewas dalam pertem-
puran tersebut. Foto-foto yang 
digambarkan sebagai jasad 
para korban beredar luas di 
internet, dan cukup jelas untuk 
diidentifi kasi oleh mereka yang 
mengenal para korban.

“Kami hanya memiliki 
senjata buatan tangan dan sen-
jata kunci perkusi. Saat hujan, 
senjata menjadi tidak berguna. 
Ada banyak korban karena 
ketidakseimbangan senjata,” 
kata penduduk desa.

“Saat hujan, senjata men-
jadi tidak berguna. Ada banyak 
korban karena ketidakseim-
bangan senjata,” imbuhnya.

Pasukan pemerintah Myan-
mar sendiri diperlengkapi den-
gan baik dengan senjata modern 
dan memiliki akses ke dukungan 

PERINGATAN 20 TAHUN SERANGAN TEROR 9/11 
Sebuah bendera Amerika dikibarkan selama upacara peringatan 20 tahun serangan teror 9/11 sebelum pertandingan antara 
Leylah Fernandez dari Kanada dan Emma Raducanu dari Inggris Raya (keduanya tidak difoto) di fi nal tunggal putri pada hari 
ketiga belas tahun 2021 Turnamen tenis AS Terbuka di USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, AS, Sabtu (11/9). 

IDN/ANTARA

Dilaporkan Telah Meninggal, Bos Al-Qaeda 
Muncul dalam Video Peringatan 9/11

WASHINGTON(IM) 
- Pemimpin kelompok teroris 
internasional al-Qaeda , Ayman 
al Zawahiri, muncul dalam se-
buah video yang dirilis pada 
peringatan 20 tahun serangan 
teroris 9/11. Video berdurasi 
60 menit itu dirilis media resmi 
al-Qaeda, as-Sahab.

Video bergaya dokumenter 
yang dirilis di Telegram itu ber-
judul ‘Yerusalem tidak akan 
di-Yahudikan’ seperti dikutip 
dari India Today, Minggu (12/9). 
Dalam video tersebut, Ayman 
tidak menyinggung perkem-
bangan terakhir di Afghanistan 
atau kembalinya rezim Taliban. 
Hanya sekali dalam video terse-
but Afghanistan disinggung, 
ketika Ayman al-Zawahiri men-
gatakan bahwa setelah 20 tahun 
perang, Amerika rusak dan 
hancur dan akhirnya keluar dari 
Afghanistan.

Ayman al-Zawahiri juga 
mengenang 19 anggota al-Qa-
eda yang berhasil “melukai hati 
Amerika menimbulkan luka 
yang belum pernah diderita AS 
sebelumnya. Ayman juga juga 
mengingat dan memuji banyak 
teroris al-Qaeda yang terbunuh 
pada tahun 2020.

Sebelum merilis video 
tersebut, as-Sahab sejak 11 
September pagi mulai melaku-
kan promo segera hadir di 
beberapa saluran Telegram.

Setelah itu, sebuah buku 
setebal 852 halaman yang di-
tulis oleh Ayman al-Zawahiri 
dirilis di saluran Telegram, 
di mana ia berbicara tentang 
masa depan al-Qaeda. Buku 
itu, diyakini ditulis pada April 
2021, menyebutkan jihadi 
Kashmir Ilyas Kashmiri yang 
tewas dalam serangan pe-
sawat tak berawak AS di Paki-
stan pada 2011, dan Maulana 

Asim Umar, pemimpin al-
Qaeda di anak benua India, 
yang tewas oleh pasukan 
Afghanistan pada tahun 2019 
di Afghanistan.

Kenyataan Ayman al-
Zawahiri tidak menyinggung 
kemenangan Taliban di Af-
ghanistanmendapatkancatatan 
tersendiri dariRita Katz, Direk-
turSITE Intelligence Group, 
situs yang melacak aktivitas 
kelompok-kelompok ekstrimis 
di dunia maya.

“Ada keraguan baru bah-
wa rekaman berdurasi 60 me-
nit baru-baru ini karena dia 
tidak menyebutkan kemenan-
gan Taliban di Afghanistan,” 
kata Katz seperti dikutip dari 
Sputnik.

Ini tidak terlepas dari 
hubungan antara al-Qaeda 
dan Taliban.Hubungan Tali-
ban dengan al-Qaeda dimulai 
pada 1990-an, ketika mereka 
berkuasa di Afghanistan dan 
dilaporkanmenjadi asalanggota 
al-Qaeda, termasuk Osama bin 
Laden. Hubungan ini dilapor-
kan diperkuat oleh perjuangan 
bersama mereka melawan 
pasukan asing di Afghanistan 
dan kepentingan lainnya.

Ayman al-Zawahiri men-
gambil alih komando al-Qae-
da setelah Osama bin Laden 
tewas dalam sebuah peng-
gerebekan di Pakistan oleh 
pasukan khusus AS. Sejak 
itu, ia berada di bawah tanagh 
untuk waktu yang lama.

Pada November 2020, 
muncul berita jika pria asal Me-
sir itu telah meninggal karena 
sakit. Setelah itu tidak ada 
video atau informasi apapun 
terkait dirinya hingga kemun-
culannya dalam video terbaru 
ini yang menunjukkan dirinya 
dalam kondisi sehat.  gul

NEW YORK(IM) - Dua 
puluh tahun setelah pembajak 
menabrakkan pesawat ke World 
Trade Center di Kota New York 
dan Pentagon di luar Washing-
ton, warga Amerika Serikat (AS) 
berkumpul pada Sabtu (11/9) 
untuk mengingat hampir 3.000 
orang yang tewas pada 11 Sep-
tember 2001. 

Rakyat Amerika merenung-
kan bagaimana serangan itu mem-
bentuk kembali masyarakat dan 
membuat AS jatuh ke dalam 
perang yang tak terelakkan. Upa-
cara 11 September di tugu perin-
gatan Manhattan dimulai dengan 
mengheningkan cipta pada 08:46 
waktu setempat dan dihadirin oleh  
Presiden Joe Biden. 

Mike Low, pembicara 
pertama hari itu, menggam-
barkan “kesedihan yang tak 
tertahankan” yang disebabkan 
oleh kematian putrinya, Sara, 
seorang pramugari di pesawat 
yang menabrak Menara Utara 
dari World Trade Center.

“Ingatan saya kembali ke hari 
yang mengerikan ketika rasanya 
seperti hantu jahat turun ke dunia 
kita, tetapi itu juga saat ketika ban-
yak orang bertindak di atas dan di 
luar kebiasaan,” katanya.

“Warisan dari Sara, yang 
menyala seperti api abadi.”

Para kerabat kemudian mu-
lai membacakan nama-nama 
2.977 korban kepada ribuan 
orang yang berkumpul di pagi 
yang sejuk dan cerah. Upa-
cara peringatan tersebut di-
hadiri mantan Presiden Barack 
Obama dan Hillary Clinton.

Sementara itu Bruce Spr-
ing steen menyanyikan “I’ll See 
You in My Dreams”. Penari di 
Lincoln Center tampil dengan 
jubah perak dan putih, menan-

dakan abu dan kemurnian 
orang yang tewas.

Setelah meninggalkan lo-
kasi kejadian, Biden menuju 
ke Shanksville, Pennsylvania.

Kunjungan terakhir Biden 
adalah ke Pentagon, markas 
besar Departemen Pertahanan 
AS di Arlington, Virginia, untuk 
memberikan penghormatan 
kepada 184 orang yang tewas 
di sana dalam kecelakaan Pen-
erbangan 77. Peringatan telah 
menjadi tradisi tahunan, tetapi 
acara pada Sabtu memiliki mak-
na khusus, yang oleh banyak 
orang dipandang sebagai titik 
balik dalam sejarah AS.

Sebagai pengingat menya-
kitkan dari perubahan itu, hanya 
beberapa minggu yang lalu 
AS dan pasukan sekutu meny-
elesaikan penarikan dari perang 
yang dimulai Amerika Serikat di 
Afghanistan sebagai pembalasan 
atas serangan 11 September- 
yang menjadi perang terpanjang 
dalam sejarah AS.

Dan pandemi Covid-19, 
yang sejauh ini telah mereng-
gut lebih dari 655.000 jiwa di 
Amerika Serikat, terus berlanjut. 
Dalam sebuah upacara di Pen-
tagon, Kepala Staf  Gabungan 
Jenderal Mark Milley berbicara 
tentang 2.461 anggota militer 
AS yang tewas di Afghanistan, 
termasuk 13 tentara AS yang 
tewas dalam Bom Kabul.

Berbicara di Shanksville, 
mantan Presiden George W. 
Bush, mengatakan persatuan 
yang ditunjukkan setelah se-
rangan itu tampak jauh berbe-
da dari perpecahan yang seka-
rang memisahkan Amerika.

“Kekuatan jahat tampak-
nya bekerja dalam kehidupan 
kita bersama,” katanya.  gul

Warga AS Peringati 20 Tahun 
Peristiwa 11 September

GLESTER SERMEQ MENCAIR DI GREENLAND 
Gletser Sermeq yang mencair terlihat terletak sekitar 80 km selatan Nuuk, 
Greenland, Sabtu (11/9). 

IDN/ANTARA

Ribuan Warga Turki Demonstrasi Menentang 
Vaksinasi dan Aturan Pembatasan

ISTANBUL(IM) -- Lebih 
dari 2.000 orang Turki ber-
demonstrasi di Istanbul pada 
Sabtu (11/9). Mereka menen-
tang mandat resmi terkait virus 
korona termasuk vaksinasi, tes, 
dan masker, dalam langkah-
langkah baru pemerintah dan 
dorongan vaskin Covid-19.

Dalam protes terbesar di 
Turki, kebanyakan orang tanpa 
masker meneriakkan slogan-
slogan, memegang plakat dan 
bendera Turki, dan menyanyikan 
lagu-lagu untuk membela yang 
mereka klaim sebagai hak-hak 
individu. Mereka menggemakan 
demonstrasi anti-vaksin di be-
berapa negara lain.

“Pandemi ini terus ber-
lanjut dengan semakin banyak 
pembatasan pada kebebasan 
kita dan tidak ada habisnya,” 
kata  pengembang perangkat 
lunak bernama Erdem Boz. 

“Masker, vaksin, tes PCR 
semuanya mungkin menjadi wajib. 
Kami di sini untuk menyuarakan 
ketidakpuasan kami dengan ini,” 
ujar pengunjuk rasa itu. 

Para pengunjuk rasa yang 
menghadiri rapat umum yang 
disetujui pemerintah di distrik 
Maltepe Istanbul tidak diharus-
kan menunjukkan bukti vaksi-
nasi atau tes negatif. Polisi pun 
tidak campur tangan dalam 
aksi tersebut. 

“Kami menentang semua 
mandat ini. Saya pikir vaksin-
nya belum lengkap, dan itu 
adalah cairan eksperimental,” 
kata Aynur Buyruk Bilen dari 
Gerakan Perlawanan Plandemik. 

Mulai 13 September, pemer-
intah mulai mewajibkan bukti 
vaksinasi atau tes negatif  Co-
vid-19 untuk semua pengguna 
pesawat, bus, dan kereta api 
antarkota. Vaksinasi juga dipe-

IDN/ANTARA

Presiden Tunisia Umumkan 
Rencana Amandemen Konstitusi

JAKARTA (IM)- Pres-
iden Tunisia, Kais Saied, telah 
mengumumkan rencana untuk 
mengamandemen konstitusi 
dan membentuk pemerintahan 
baru. Rencana ini disampai-
kan beberapa bulan setelah 
dirinya memecat Perdana Men-
teri Hichem Mechichi dan 
menangguhkan parlemen, 
dalam gerakan yang disebut 
pengkritiknya sebagai kudeta.

Pada Sabtu (11/9) lalu, 
Saied mengatakan dia akan 
‘sesegera mungkin’ memben-
tuk pemerintahan baru, setelah 
memilih ‘orang-orang dengan 
integritas paling tinggi’. Meski 
begitu, Saied tak menjelaskan 
detail terkait kapan rencananya 
itu akan diwujudkan.

“Rakyat Tunisia menolak 
konstitusi,” katanya, sambil 
menambahkan bahwa aturan 
tersebut tidak abadi.

“Kami bisa memperke-
nalkan amandemen,” imbuh-
nya kepada dua stasiun TV, 
seperti dilansir AFP dan Al 
Jazeera, Minggu (12/9).

Pada Kamis (9/9), salah 
satu penasihat Saied mengatakan 
kepada Kantor berita Reuters 
bahwa sang presiden berencana 
untuk menangguhkan konstitusi 
dan menawarkan versi amande-
men melalui referendum, yang 
mendorong oposisi dari partai 
politik dan serikat buruh UGTT 
yang kuat.

Sebelumnya, Saied juga 

mengambil alih otoritas ekse-
kutif  setelah memecat Per-
dana Menteri Hicham Mechi-
chi. Eskalasi politik terjadi 
setelah ribuan warga Tunisia 
turun ke jalan memprotes 
penanganan pandemi Covid 
-19. Demonstrasi tersebut 
kemudian berakhir ricuh.

Presiden Saied juga men-
gumumkan pembekuan parle-
men Tunisia selama 30 hari 
dan menangguhkan kekebalan 
semua deputi. Dia mengklaim 
langkahnya itu diperbolehkan 
dalam kasus “bahaya yang akan 
segera terjadi” berdasarkan 
Pasal 80 konstitusi Tunisia.

“Konstitusi tidak mengiz-
inkan pembubaran parlemen, 
tetapi mengizinkan pekerjaan-
nya ditangguhkan,” kata Saied.

Saied, yang terpilih sebagai 
Presiden Tunisia pada akhir 
2019, mengklaim dirinya sebagai 
penafsir utama konstitusi. Lang-
kahnya pun mendapat kritik oleh 
para hakim dan lawan politiknya, 
khususnya partai Ennahdha 
yang terinspirasi Islam, blok ter-
besar di parlemen.

Awal bulan ini, para dip-
lomat dari negara-negara G7 
- Inggris, Kanada, Prancis, 
Jerman, Italia, Jepang, dan AS 
- meminta Saied mengemba-
likan Tunisia ke “tatanan kon-
stitusional” dan mendesaknya 
untuk menyampaikan jalan 
yang jelas ke depan terkait masa 
depan negaranya.  ans

runtukkan bagi mereka yang 
menghadiri acara besar seperti 
konser atau pertunjukan teater.

Semua karyawan sekolah 
yang tidak divaksinasi diha-
ruskan mengikuti tes PCR 
dua kali seminggu. Masker 
dan jarak sosial diperlukan di 
tempat umum.

Sekitar 64 persen orang 
Turki telah menerima dua 
suntikan vaksin di bawah 
program nasional yang telah 
memberikan lebih dari 100 
juta suntikan. Namun, sekitar 
23.000 kasus baru muncul se-
tiap hari, mendorong Menteri 
Kesehatan Fahrettin Koca 
memperingatkan pada bulan 
ini tentang pandemi orang 
yang tidak divaksinasi. 

“Vaksin adalah solusi tera-
khir! Aturan sangat diperlu-
kan,” ujar Koca melalui Twitter 
pada Sabtu (11/9).  tom


