
NEW DELHI(IM)- 
Pengadilan tinggi India me-
nyetujui keputusan pemerin-
tah untuk membayar sekitar 
USD670 (Rp9,6 juta) untuk 
setiap kematian akibat virus 
korona di negara itu sebagai 
kompensasi kepada keluarga 
terdekat dari almarhum.

Menurut perhitungan 
CNN, jumlah pembayaran 
mencapai lebih dari USD300 
juta (Rp4,3 triliun) berdasar-
kan jumlah kematian India 
saat ini. Menurut kement-
erian kesehatan India, se-

cara resmi mencatat 448.997 
kematian akibat Covid-19 
pada Senin (4/10) pagi waktu 
setempat.

Setelah serangkaian audiensi, 
kementerian dalam negeri menge-
luarkan surat pernyataan pada 
September lalu yang menawarkan 
kompensasi kepada anggota ke-
luarga semua korban Covid-19, 
termasuk orang yang meninggal 
karena bunuh diri setelah men-
dengar diagnosis.

Menurut putusan penga-
dilan, korban yang meninggal 
dalam waktu 30 hari setelah di-

agnosis akan memenuhi syarat, 
termasuk orang-orang yang 
dirawat di rumah sakit lebih 
lama dari itu dan kemudian 
meninggal.

Menurut advokat Gaurav 
Bansal yang mengajukan petisi 
asli, pengadilan memutuskan 
bahwa tidak ada negara bagian 
yang dapat menolak kom-
pensasi bahkan jika sertifi kat 
kematian seseorang tidak men-
cantumkan Covid-19 sebagai 
penyebab kematian.

Dalam masalah ini, komite 
penanganan keluhan akan 

kan ganti rugi,” kata Bansal 
pekan lalu.

Komite ganti rugi telah 
ditugaskan untuk menan-
gani setiap dan semua ma-
salah yang berkaitan dengan 
penyebab kematian dari 
anggota keluarga. Program 
ini memungkinkan keluarga 
terdekat untuk mengklaim 
kompensasi secara surut, 
dan akan terus diberikan 
untuk kematian yang mung-
kin terjadi pada fase pan-
demi Covid-19 di masa 
mendatang.  ans

memeriksa catatan pasien yang 
meninggal dan menghubungi 
keluarga terdekat dalam waktu 
30 hari.

“Semua rumah sakit terkait 
di mana pasien dirawat dan 
diberikan perawatan harus 
memberikan semua dokumen 
perawatan yang diperlukan, 
dan lain-lain kepada anggota 
keluarga almarhum, ketika 
diminta,” demikian bunyi pu-
tusan tersebut.

“Sesuai undang-undang, 
ini bukan sedekah. Ini hak 
hukum orang yang mengaju-

Korban Meninggal Covid-19 di India Dapat Santunan Rp9,6 Juta Per Orang

NEW YORK(IM)-Per-
satuan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menilai negara miskin akan 
mengalami dampak terparah 
di tengah pelemahan ekonomi 
global akibat pandemi covid-19. 
Diketahui, ekonomi global pada 
2020 lalu menderita kerugian 
hingga US$10 triliun.

Meski lembaga internasional 
belum lama ini merevisi proyeksi 
ekonomi global pada 2021, 
namun United Nations Confer-
ence on Trade and Develop-
ment (UNCTAD) menyebut 
tanda-tanda pandemi berakhir 
muncul dengan masalah pra-
krisis yang belum terselesaikan.

Adapun ekonomi global diper-
kirakan tumbuh sebesar 4,7% 
pada tahun ini, atau naik dari 
prediksi beberapa waktu lalu, 
yakni sebesar 4,3%. 

Proyeksi itu dikemukakan 
Dana Moneter Internasional 
(IMF) dan Organisasi un-
tuk Kerja Sama Ekonomi 
dan Pembangunan (OECD).
Perkembangan kasus covid-19 
di Amerika Serikat (AS) men-
jadi salah satu faktor untuk 
merevisi proyeksi tersebut. 
Ditambah upaya vaksinasi 
covid-19 dan paket stimulus 
bantaun dari pemerintah AS.

Kendati demikian, dampak 
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MUSKAT(IM)- Komite 
Darurat Nasional Oman mem-
berikan laporan terbaru korban 
tewas akibat badai tropis Sha-
heen. Laporan terbaru me-
nyebut tujuh orang meninggal 
dunia saat angin topan disertai 
hujan deras melanda negara itu.

Pada Senin (4/10) komite 
melaporkan empat korban tewas 
di Oman dan enam lainnya di Iran. 

Sementara itu, pada Se-
lasa (5/10) delapan orang yang 
terperangkap badai berhasil 
diselamatkan.

Setelah memporak-poran-
dakan Oman, Topan Shaheen 
diperkirakan akan menuju Uni 
Emirat Arab. Sejumlah perin-
tah untuk mengantisipasi jatuh-
nya korban jiwa telah disiarkan 
di wilayah Al-Ain, sebuah kota 
di timur UEA, dan menutup 
sekolah-sekolah di pesisir.  

Kerajaan telah memper-
ingatkan terjadinya badai petir 
disertai hujan lebat dan angin 
kencang. Kondisi tersebut di-
perkirakan melanda kota Riyadh, 
Provinsi Timur, Mekah, Asir, 
dan Najran, berdasarkan data 
Pusat Meteorologi Nasional.

Pusat meteorologi juga 
mengeluarkan peringatan cuaca 
untuk Jazan, Najran, Taif dan Asir, 
yang diperkirakan akan diguyur 
hujan lebat yang menyebabkan 
rendahnya jarak pandang, angin 
kencang, hujan es, dan banjir. 
Pertahanan sipil meminta semua 
orang untuk waspada terhadap 
kondisi yang parah. Warga diminta 
menjauh dari tempat-tempat yang 
berpotensi banjir serta mematuhi 
instruksi dan pembaruan pertah-
anan sipil yang diumumkan me-
lalui media dan outlet media sosial.

Topan Tropis Shaheen 
menghantam Oman pada Min-
ggu (3/10) dan menghentikan 
sementara seluruh penerban-
gan masuk dan keluar Bandara 
Internasional Muskat. Topan 
Shaheen dilaporkan memiliki 
kecepatan angin hingga 116 
km per jam bersama dengan 
curah hujan yang sangat deras 
dan banjir bandang.

Pemerintah Muskat, Al Ba-
tinah Utara dan Selatan, Al 
Buraimi, dan Al Sharqiya Se-
latan diperkirakan akan menjadi 
yang paling terdampak. UEA, 
yang berbatasan dengan Oman, 
mengeluarkan peringatan. 
Pemerintah UEA menyerukan 
penduduk untuk menghindari 
pantai dan daerah pesisir.

“Sebagai tindakan pence-
gahan dan untuk memastikan 
keselamatan semua orang, ma-
syarakat dilarang mengunjungi 
pantai, lembah, dan dataran 
rendah selama kondisi cuaca 
mendatang,” kata Otoritas 
Nasional, Darurat, Krisis, dan 
Manajemen Bencana UEA 
(NCEMA).

“Anggota tim meninjau 
serangkaian tindakan pencega-
han yang diusulkan untuk men-
gatasi kemungkinan dampak 
topan di negara itu, khususnya 
di wilayah timur yang mengha-
dap ke Laut Oman, dan lang-
kah-langkah pencegahan untuk 
memastikan keselamatan pub-
lik dan kelangsungan bisnis di 
daerah yang terkena dampak,” 
kata pernyataan itu. Beberapa 
wilayah pesisir timur negara itu 
diperkirakan akan terpengaruh 
mulai Minggu (3/10) hingga 
Selasa (5/10).  gul

Korban Meninggal Topan 
Shaheen Terus Bertambah

Pertengahan 2021 lebih dari setengah 
negara termiskin di dunia kesulitan 
utang.

PBB: Negara Miskin Paling Terdampak 
Pelemahan Ekonomi Akibat Covid-19

“Pukulan berat terhadap 
ekonomi global dirasakan di 
negara-negara berkembang 
dengan ruang fi skal terbatas. 
Pengetatan kendala neraca 
pembayaran dan dukungan 
internasional yang tidak me-
madai,” bunyi pernyataan 
UNCTAD.

Laporan lembaga yang 
berbasis di Jenewa, Swiss, 
menggambarkan periode 2020 
sebagai “annus horribilis”. 
Namun, mereka mengakui 
bahwa penurunan tahunan 
terbesar dalam produksi global 
sejak 1930-an, bisa menjadi 
lebih buruk.Tindakan awal 
sejumlah bank sentral untuk 
menghindari krisis keuangan, 
paket stimulus dari pemerin-
tah, pemulihan arus modal, 
perbaikan harga komoditas, 
hingga percepatan vaksinasi, 
dapat menurunkan potensi 
defl asi yang lebih ganas.  tom

Adapun ekonomi global 
diperkirakan tumbuh sebesar 
4,7% pada tahun ini, atau 
naik dari prediksi beberapa 
waktu lalu, yakni sebesar 4,3%. 
Proyeksi itu dikemukakan 
Dana Moneter Internasional 
(IMF) dan Organisasi untuk 
Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (OECD).

Perkembangan kasus co-
vid-19 di Amerika Serikat 
(AS) menjadi salah satu fak-
tor untuk merevisi proyeksi 
tersebut. Ditambah upaya 
vaksinasi covid-19 dan paket 
stimulus bantaun dari pemer-
intah AS.Kendati demikian, 
dampak ekonomi global bisa 
lebih memburuk, jika tahun 
ini melanjutkan tren sebelum 
krisis pandemi. 

Mulai dari ketimpangan 
sosial, utang negara, hingga 
minimnya investasi, yang ke-
mudian diperparah krisis. 
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ekonomi global bisa lebih mem-
buruk, jika tahun ini melanjutkan 
tren sebelum krisis pandemi. 
Mulai dari ketimpangan sosial, 
utang negara, hingga minimnya 
investasi, yang kemudian diper-
parah krisis.

Perserikatan Bangsa-Bang-
sa (PBB) menilai negara miskin 
akan mengalami dampak ter-
parah di tengah pelemahan 
ekonomi global akibat pan-
demi covid-19. Diketahui, 
ekonomi global pada 2020 
lalu menderita kerugian hingga 
US$10 triliun.

Meski lembaga internasi-
onal belum lama ini merevisi 
proyeksi ekonomi global pada 
2021, namun United Nations 
Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) 
menyebut tanda-tanda pan-
demi berakhir muncul dengan 
masalah pra-krisis yang belum 
terselesaikan.

PERTEMUAN FAITH AND SCIENCE DI VATIKAN 
Paus Fransiskus memberi air pada tanaman saat pertemuan “Faith and Science: Toward COP26” di Vatikan, Senin (4/10). 

IDN/ANTARA

PELANTIKAN PERDANA MENTERI JEPANG TERPILIH 
Perdana Menteri Jepang terpilih Fumio Kishida (kanan) dilantik secara resmi 
dalam sebuah upacara oleh Kaisar Naruhito (kiri) di Istana Kekaisaran di Tokyo, 
Jepang, Senin (4/10). Berdiri di tengah adalah pendahulu Kishida, Yoshihide Suga. 

IDN/ANTARA

Venezuela Buka Perbatasan dengan Kolombia 
Setelah Bertahun-tahun Ketegangan Politik

Buntut Pandora Papers, Polisi Buka 
Penyelidikan Terhadap PM Ceko

PRAHA(IM)- Unit keja-
hatan terorganisir polisi Ceko 
(NCOZ) mengumumkan akan 
memeriksa informasi Pandora 
Papers yang baru-baru ini diter-
bitkan terkait dengan Perdana 
Menteri Andrej Babis dan 
beberapa warga Republik Ceko 
lainnya masuk dalam dokumen 
tersebut. Hal itu disampaikan 
seorang juru bicara kepolisian 
pada Selasa, (5/10).

Pandora Papers mengklaim 
Babis tidak mendeklarasikan 
perusahaan investasi lepas 
pantai (offshore company) di 
British Virgin Islands (BVI) 
dan menggunakannya un-
tuk membeli dua vila seharga 
€14,04 juta (sekira Rp232 
miliar) di selatan Prancis pada 

2009. Ada pinjaman rahasia 
€15 juta (sekira Rp247 miliar) 
untuk perusahaan cangkang 
(shell Company) lainnya dia 
miliki di Amerika Serikat (AS) 
dan Monaco. Uang itu akhirnya 
diinvestasikan dalam aset real 
estate Prancis yang mewah.

Babis belum mengumum-
kan pembelian di Ceko, formu-
lir deklarasi aset menunjukkan 
bahwa aset real estate baru dan 
perusahaan yang terlibat dalam 
kepemilikannya hilang dalam 
dokumen yang diajukan PM 
Ceko menurut hukum Ceko.

Penyelidikan polisi ini adalah 
yang kedua yang dihadapi oleh 
Babis, menyusul penyelidikan 
lima tahun yang sedang ber-
langsung atas klaim bahwa dia 

menilep subsidi Uni Eropa 
(UE) untuk pembangunan pusat 
konferensi Stork’s Nest yang 
dibangun di selatan Praha.

Diwartakan bne, Babis 
mengklaim kebocoran Pan-
dora Papers di seluruh dunia 
dirancang untuk memperma-
lukannya sebelum pemilihan 
Ceko minggu depan. Pen-
gungkapan ini sangat me-
malukan bagi perdana menteri, 
yang telah mengklaim seb-
agai pendukung anti-korupsi, 
menekankan bahwa bisnisnya 
membayar pajak di Republik 
Ceko, tidak seperti yang di-
miliki oleh oligarki lain, dan 
yang di pemerintahan telah 
menindak penghindaran pajak 
oleh usaha kecil.  tom

CARACAS(IM)- Ven-
ezuela akan membuka kembali 
perbatasannya dengan Kolom-
bia pada Selasa (5/10) setelah 
penutupan hampir tiga tahun 
karena ketegangan politik.

Pernyataan tersebut dis-
ampaikan Wakil Presiden 
Venezuela Delcy Rodriguez 
dalam pidatonya yang ditay-
angkan televisi milik negara 
pada Senin (4/10).

Venezuela menutup per-
batasan pada Februari 2019 
ketika oposisi Venezuela, 
yang didukung oleh Kolom-
bia dan Amerika Serikat 
(AS), berusaha memasukkan 
bantuan kemanusiaan.

Venezuela menderita kri-
sis ekonomi akibat terjadinya 
hiperinfl asi selama bertahun-
tahun.

Pihak berwenang Vene-
zuela pada saat itu memblokir 
jembatan Simon Bolivar den-
gan kontainer bertuliskan 
“Kami menginginkan per-
damaian.”

Jembatan Simon Bolivar 
merupakan salah satu pe-
nyeberangan utama antara 
Venezuela dengan Kolombia.

Otoritas Venezuela men-
gatakan upaya pengiriman 
bantuan kemanusiaan meru-
pakan bagian dari alur peng-
gulingan Maduro yang didu-
kung oleh Amerika Serikat.

Oposisi dan sekutunya 
menuduh Maduro men-
curangi pemilihan umum 
pada 2018. Pemilihan Umum 
pada 2018 dimenangkan oleh 
Maduro.

Maduro, seorang sosi-

alis, mengatakan pemilu itu 
berlangsung dengan bersih. 
Dia menyalahkan sanksi AS 
untuk krisis ekonomi yang 
terjadi di Venezuela.

“Dengan memikirkan na-
sib rakyat, dan dalam seman-
gat persaudaraan dan kerja 
sama antara warga Kolom-
bia dan Venezuela, (kami) 
mengambil keputusan untuk 
membuka perbatasan untuk 
kepentingan perdagangan,” 
kata Rodriguez.

Sebelum perbatasan di-
tutup, perdagangan antara 
Venezuela dengan Kolombia 
pernah mencapai sekitar 
USD7 miliar (sekira Rp100 
triliun) per tahun, menurut 
Freddy Bernal, perwakilan 
pemerintahan Maduro di 
negara bagian perbatasan 
barat Tachira.

Pemerintah Kolombia, 
yang tidak mengakui Maduro 
sebagai presiden sah Venezu-
ela, menutup perbatasan an-
tara kedua negara pada Maret 
2020 karena pandemi virus 
corona. Kolombia membuka 
kembali perbatasan pada Juni 
2021, namun langkah serupa 
belum dilakukan oleh Ven-
ezuela hingga sekarang.

Dalam sebuah pernyata-
an, Presiden Kolombia Ivan 
Duque mengatakan Maduro 
ditekan untuk membuka per-
batasan karena “perlawanan 
demokratis”, merujuk pada 
kelompok oposisi Venezuela. 
Duque mengatakan pem-
bukaan kembali perbatasan 
merupakan suatu “proses 
yang tertib”.  tom

DANAU BERBENTUK HATI 
Sebuah danau dalam bentuk hati terlihat dikel-
ilingi oleh pohon-pohon berwarna musim gu-
gur di luar Balashikha, wilayah Moskow, Rusia, 
Senin (4/10). Gambar diambil dengan drone. 

IDN/ANTARA

ROMA(IM)– Seorang 
mantan aktris film porno 
telah ditangkap dan didakwa 
atas pembunuhan anaknya 
yang berusia 2 tahun, Alex 
Juhasz. Dia diduga meni-
kam putranya itu hingga 
tewas sebelum membuang 
mayatnya di konter sebuah 
supermarket.

Katalin Erzsebet Bradacs, 
(44), dilaporkan memasuki 
supermarket Lidl di Umbria, 
Italia, lalu berteriak minta 
tolong saat meletakkan jasad 
putranya yang berlumuran 
darah di meja kasir pada 1 
Oktober.

Tragisnya, anak laki-laki, 
yang kemudian diidentifi kasi 
sebagai putra Bradacs, Alex 
Juhasz, dinyatakan mening-
gal, dengan sembilan luka 
tusukan ditemukan di tubuh, 
dada, dan lehernya.

Bradacs, yang berasal dari 
Hungaria, ditangkap oleh 
polisi setelah sebuah pisau 
ditemukan di tas tangannya.

Sejumlah barang, terma-
suk kaos Alex yang berlumu-
ran darah dan baju sweater 
Bradac ditemukan malam itu 
di sebuah bangunan bekas di 
supermarket tersebut.

Polisi percaya motif  Bra-
dacs melakukan tindakan 
kejam itu adalah karena den-
dam terhadap ayah Alex, yang 
telah berpisah dengannya dan 
tengah memperebutkan hak 
asuh anak mereka.

Ayah Alex, yang tinggal 
di Hungaria, telah memberi 
tahu pihak berwenang setelah 
foto putranya yang sekarat 
dikirimkan kepadanya me-
lalui WhatsApp, demikian 
diwartakan The Sun.

Menurut laporan, Bra-

dacs mengirim foto itu ke-
pada mantan pasangannya, 
sesaat sebelum dia pergi ke 
supermarket untuk membawa 
jasad Alex.

Setelah penangkapannya, 
Bradacs dibawa ke ruang in-
terogasi dan dia membantah 
semua tuduhan terhadapnya.

Dia dilaporkan memberi 
tahu polisi tiga versi kejadian 
yang kontradiktif, sebelum 
akhirnya memilih untuk tetap 
diam atas saran dari penga-
caranya, Enrico Renzoni.

Bradacs ditahan di sebuah 
penjara di kota terdekat Peru-
gia dan akan diinterogasi lagi 
pagi ini.

Bangunan bekas tempat 
kejahatan itu diduga terjadi, 
telah disegel oleh polisi.

Rekaman CCTV yang 
dilihat oleh polisi tidak men-
gungkapkan tersangka lebih 
lanjut, dan Bradacs tertang-
kap kamera tiba dan me-
ninggalkan tempat kejadian. 
Namun, kejahatan itu sendiri 
tidak tertangkap kamera.

Bradacs telah tinggal di 
kota Tuscan, Chiusi Scalo, di 
rumah seorang pria penge-
lola klub malam tempat dia 
bekerja sekarang yang sudah 
tutup.

Dia juga memiliki seorang 
putra berusia 18 tahun, yang 
tinggal di Hungaria, di mana 
ayah dari anak itu telah me-
ninggal.

Menurut ayah balita yang 
meninggal, Bradacs telah me-
larikan diri ke Italia dengan 
bocah itu bulan lalu setelah 
pengadilan Hungaria mem-
berikan hak asuh anak itu 
kepada ayahnya. Hingga saat 
ini, investigasi terkait kasus 
ini masih berlangsung.  ans

Mantan Aktris Film Porno Italia 
Tikam Anaknya Hingga Tewas dan  
Bawa Mayatnya ke Supermarket


