
WASHINGTON(IM)-
Organisasi Meteorologi Dunia 
atau World Meteorological Or-
ganization (WMO) di bawah 
PBB melaporkan, sebagian 
besar dunia tidak siap meng-
hadapi banjir, angin topan, dan 
kekeringan.

Kondisi itu diperkirakan 
akan bersamaan dengan pe-
rubahan iklim dan sangat 
membutuhkan sistem perin-
gatan yang lebih baik untuk 
mencegah bencana terkait air.

“Kita perlu bangkit untuk 
menghadapi krisis air yang 
mengancam,” kata Sekretaris 
Jenderal WMO, Petteri Taalas, 
Rabu  (6/10).

Laporan ini berjudul “The 
State of  Climate Services 
2021: Water”. Penyusunannya 

dilakukan kerja sama antara 
WMO, lembaga-lembaga inter-
nasional, badan pembangunan, 
dan lembaga pengetahuan.

Laporan tersebut  me-
nyatakan, pengelolaan air 
global dilakukan sendiri-send-
iri secara terpisah dan tidak 
memadai. Hampir 60 persen 
dari 101 negara yang disurvei 
membutuhkan sistem praki-
raan yang lebih baik yang dapat 
membantu mencegah kehan-
curan akibat cuaca buruk.

“Sekitar 60 persen dari 
badan meteorologi dan hi-
drologi kekurangan kapasitas 
penuh yang seharusnya dibu-
tuhkan untuk menyediakan lay-
anan tentang air,” kata laporan 
tersebut.

Laporan itu menyebutkan, 
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MOSKOW(IM) - Se-
orang ibu di Rusia membakar 
putranya yang berusia delapan 
tahun hingga tewas. Musabab-
nya, korban memberi tahu 
ayah tirinya bahwa sang ibu 
telah berselingkuh.

Anastasia Baulina (32), 
seorang kasir asal wilayah 
Kursk dekat perbatasan dengan 
Ukraina, mengaku membakar 
korban hidup-hidup dengan 
menyiramkan bensin dan mem-
bakarnya dengan korek api.

Kasus ini terjadi sekitar 
Maret lalu dan sidang vonis 
digelar hari Rabu (6/10).

Dia telah mencoba meya-
kinkan pengadilan bahwa dia 
hanya bermaksud menghukum 
putranya, Andrey, dan tidak 
membunuhnya. Dia mengeklaim 
dengan cepat memadamkan api 
tersebut dengan salju.

Tetapi hakim pengadilan 
menolak klaimnya setelah pu-
trinya yang berusia 12 tahun, 
Natalya, menceritakan bahwa 
ayah tirinya, Pavel, 35, yang 
justru memadamkan api.

Natalya mengatakan bah-
wa Baulina telah menyetel 
arlojinya saat dia menyiram 
Andrey dengan bahan bakar, 
sebelum memberitahunya: 
“Ayo kita lihat bagaimana 
orang-orangan sawah ini ter-
bakar.”

Dalam reka adegan yang 
direkam oleh polisi setempat, 
Baulina mendemonstrasikan 
pada boneka plastik bagaima-
na dia menuangkan bensin 
ke kepala Andrey dan mem-
bakarnya dengan beberapa 
batang korek api.

Dia menceritakan bagai-
mana Andrey berlari berteriak 
ke taman dan jatuh berlutut 
sebelum mengeklaim bahwa 
dia menutupi korban dengan 
salju.

Meskipun tangan Andrey 

terbakar, Baulina mengatakan 
dirinya yang membantu mem-
adamkan api.

Tapi Natalya memberikan 
keterangan yang sangat berbeda 
dengan mengatakan bahwa 
sebenarnya Pavel yang mem-
adamkan api setelah dia men-
dengar jeritan anak laki-laki itu 
dan berlari dari dalam rumah.

Sementara itu Baulina ber-
teriak pada korban, “Saya akan 
mengajarimu tutup mulut.”

Natalya menambahkan 
bahwa Andrey telah memo-
hon kepada ibunya dengan 
beteriak “tolong, jangan”, se-
belum dia menyalakan korek 
api dan mengabaikan teriakan 
korban.

Andrey dilarikan ke rumah 
sakit tetapi meninggal dalam 
kesakitan pada hari berikut-
nya saat dia dibawa dengan 
ambulans ke unit spesialis 
luka bakar.

Baulina, seperti dikutip 
The Sun, Kamis (7/10), dihu-
kum karena pembunuhan dan 
dijatuhi hukuman 15 tahun 
penjara.

Dia juga menyangkal ber-
selingkuh, meskipun bukti 
yang dikumpulkan dari tele-
ponnya menunjukkan bahwa 
dia berada dalam hubungan 
dengan pria lain.

Setelah dijatuhi huku-
man, si pembunuh tersenyum 
ketika dia mengatakan ke-
pada sebuah surat kabar lokal: 
“Saya tidak bersalah.”

Ya, saya ingin menakut-
nakuti anak saya, tetapi saya 
tidak ingin dia mati. Jadi itu 
ditakdirkan oleh Tuhan untuk 
dia dan saya,” katanya.

Suaminya menggunakan 
hak konstitusionalnya untuk 
tidak bersaksi di persidangan-
nya. Putrinya sekarang dibe-
sarkan oleh keluarga angkat. 
 gul

Perselingkuhannya Dibocorkan, 
Seorang Ibu di Moskow Bakar 
Anaknya Hidup-hidup

Sebagian besar negara tak siap meng-
hadapi krisis air yang diperkirakan akan 
memburuk.

PBB Peringatkan Ancaman Krisis 
Air Global Akibat Perubahan Iklim

galami kekurangan air secara 
teratur. Selama dua dekade 
terakhir, pasokan gabungan 
dari air permukaan, air tanah, 
dan air yang ditemukan di 
tanah, salju, dan es di planet 
ini telah menurun sebesar satu 
sentimeter per tahun.

Laporan ini mengakui, 
ada beberapa kemajuan dalam 
beberapa tahun terakhir. Na-
mun, laporan itu juga men-
emukan 107 negara tidak akan 
memenuhi tujuan untuk men-
gelola pasokan dan akses air 
secara berkelanjutan pada 2030 
dengan tingkat saat ini.

Menurut Profesor hidrolo-
gi dan iklim di Massachusetts 
Institute of  Technology, El-
fatih Eltahir, pertumbuhan 
penduduk akan semakin mem-
bebani pasokan air. Saat ini ter-
utama dihadapi di sub-Sahara 
Afrika. “Ketersediaan air pada 
populasi yang meningkat mem-
bentuk adaptasi air yang cukup 
mendesak,” kata peneliti yang 
tidak terlibat dalam laporan 
PBB.  tom

nya, kapan sungai diperkirakan 
akan meluap. Pendanaan dan 
koordinasi yang lebih baik di 
antara negara-negara dalam 
pengelolaan air juga diperlukan.

Laporan tersebut men-
emukan bahwa sejak 2000, 
bencana terkait banjir secara 
global meningkat 134 persen 
dibandingkan dengan dua 
dekade sebelumnya. Sebagian 
besar kematian dan kerugian 
ekonomi terkait banjir terjadi 
di Asia, dengan curah hujan 
ekstrem menyebabkan banjir 
besar di Cina, India, Indonesia, 
Jepang, Nepal, dan Pakistan 
pada tahun lalu.

Frekuensi bencana terkait 
kekeringan naik 29 persen 
selama periode yang sama. 
Negara-negara Afrika men-
catat kematian terkait keker-
ingan paling parah. Kerugian 
ekonomi paling parah akibat 
kekeringan terjadi di Amerika 
Utara, Asia, dan Karibia.

Secara global, laporan 
tersebut menemukan 25 persen 
dari semua kota sudah men-
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WAPRES FILIPINA MARIA LEONOR
Wakil Presiden Filipina Maria Leonor “Leni” 
Robredo mengumumkan pencalonannya seb-
agai presiden, di Kota Quezon, Metro Manila, 
Filipina, Kamis (7/10). 

badan meteorologi dan hi-
drologi yang mereka maksud-
kan adalah badan pemerintah 
yang diberi mandat untuk me-
nyediakan informasi hidrologi 
dan memberi peringatan ke-
pada pemerintah.

Perubahan iklim diperki-
rakan akan meningkatkan ba-
haya terkait air, misalnya keker-
ingan atau banjir. Jumlah orang 
yang hidup berhadapan dengan 
bencana akibat air diperkirakan 
akan melejit karena kian menin-
gkatnya kelangkaan sumber daya 
dan pertumbuhan populasi.

Seiring pertumbuhan popu-
lasi, jumlah orang dengan akses 
air yang tidak memadai juga 
diperkirakan akan meningkat 
menjadi lebih dari lima miliar 
orang pada 2050. Jumlah ini naik 
dari 3,6 miliar orang pada 2018.

Beberapa tindakan yang 
direkomendasikan oleh laporan 
tersebut adalah sistem per-
ingatan yang lebih baik un-
tuk daerah rawan banjir dan 
kekeringan. Sistem itu harus 
dapat mengidentifi kasi, misal-

PERTEMUAN LEBANON DAN IRAN DI LEBANON
Presiden Lebanon Michel Aoun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdolllahian di istana kepresidenan di 
Baabda, Lebanon, Kamis (7/10). 

IDN/ANTARA

LETUSAN GUNUNG BERAPI DI SPANYOL
Perahu Garda Sipil Spanyol melewati asap yang muncul di belakang me-
nyusul letusan gunung berapi, terlihat dari dermaga Tazacorte, Pulau 
Canary La Palma, Spanyol, Rabu (6/10). 

IDN/ANTARA

Nelayan Mendadak Jadi Miliarder Setelah 
Menemukan Muntahan Paus Seharga Rp17 Miliar

Korea Utara Tetap Uji Coba Rudal 
Meski Kena Sanksi Ekonomi

PYONGYANG(IM) - Se-
buah laporan terbaru Perserika-
tan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 
mengungkapkan Korea Utara 
(Korut) berhasil mengembang-
kan rudal nuklir dan balistik 
meskipun ada sanksi yang me-
nyebabkan ekspor dan impor 
Korut anjlok. Panel pakar Ko-
rea Utara PBB telah menyeli-
diki perkembangan di negara 
pimpinan Kim Jong-un tersebut 
selama beberapa bulan terakhir.

Meskipun dewan keamanan 
PBB melarang Korea Utara 
mengembangkan atau menguji 
rudal balistik dan fakta bahwa 
sanksi PBB menciptakan kesu-
litan ekonomi, namun laporan 
yang diterbitkan pada Senin 
(4/10) menemukan bahwa nega-
ra itu terus berjalan seperti biasa.

“Selama periode pelapo-
ran, terlepas dari fokus negara 
pada kesulitan ekonomi yang 
memburuk, Republik Rakyat 
Demokratik Korea terus mem-
pertahankan dan mengembang-
kan program rudal nuklir dan 
balistiknya,” bunyi laporan itu.

Laporan tersebut tertanggal 
8 September lalu dan tidak men-
emukan bahwa Korea Utara telah 
menguji coba rudal antarbenua 
selama periode penyelidikan.

Namun, disebutkan bahwa 
Korea Utara telah melakukan uji 
coba rudal jarak pendek “meng-
gabungkan teknologi balistik dan 
panduan”. Dua rudal balistik 
jarak pendek diuji pada Maret 
lalu. Para ahli juga mengatakan 
bahwa Korea Utara terus men-
cari materi dan teknologi terkait 
dengan program senjatanya.

Hal ini terjadi setelah Kim 
Jong-un meluncurkan dua 
rudal balistik jarak jauh pada 
15 September, setelah penyeli-
dikan PBB selesai.

Kemudian di bulan itu 
sebuah rudal hipersonik baru 
diuji, sekali lagi diluncurkan ke 
laut dan jatuh di luar perairan 
teritorial Jepang. Rudal hip-
ersonik seperti ini, bernama 
Hwasong-8, lebih sulit didetek-
si daripada rudal balistik biasa.

Negara ini juga memamer-
kan persenjataan anti-pesawat 

jarak jauh baru minggu lalu, dan 
hari ini ada laporan baru tentang 
sebuah kapal yang membawa 
rudal anti-pesawat berlayar ke 
perairan teritorial Jepang.

Laporan itu mengatakan 
Korea Utara mengelola semua 
ini meskipun ekspor yang di-
larang seperti batu bara terus 
berlanjut pada “tingkat yang 
jauh berkurang” dan impor 
minyak turun secara dramatis 
selama periode penyelidikan.

Laporan itu juga menjelas-
kan Kim Jong-un berhasil 
menghindari murka sanksi 
PBB yang lebih banyak lagi 
dengan menggunakan solusi 
cerdas mengenai kepemilikan 
kapal yang digunakan dalam 
kegiatan yang meragukan.

“Akses oleh Republik 
Rakyat Demokratik Korea ke 
lembaga keuangan internasi-
onal terus berlanjut, seperti 
halnya kehadiran pekerjanya di 
luar negeri yang menghasilkan 
pendapatan untuk digunakan 
dalam program-program neg-
ara,” ujarnya.  ans

BA N G KO K ( I M )  - 
Seorang nelayan di Thailand    
menjadi miliarder dalam se-
malam setelah menemukan 
bongkahan besar muntahan ikan 
paus mengambang di pantai 
Niyom provinsi Surat Thani.

Narong Phetcharaj biasan-
ya hanya menghasilkan sekitar 
beberapa ratus dolar sebulan 
sampai dia menemukan 30kg 
muntahan paus, juga dikenal 
sebagai ambergris , yang sangat 
berharga dan dicari.

Cer i ta  ber mula saat 
Narong melihat benda aneh 
terombang-ambing terdo-
rong arus di pantai Niyom 
pada 4 Oktober lalu. Karena 
penasaran, ia pun mengham-
piri objek misterius itu dan 
curiga itu adalah muntahan 
ikan paus yang berharga sep-
erti yang pernah dilihatnya di 
televisi karena memiliki teks-
tur dan rupanya seperti lilin.

Nelayan itu kemudian 
membawa benda seberat 30 
kilogram itu ke para ahli di 
Universitas Prince of  Songkla 
untuk diuji sebelum akhirnya 
dinyatakan bahwa temuannya 
itu sebagai ambergris asli.

Tidak ada penduduk desa 
yang pernah melihat atau me-
nyentuh ambergris paus asli, itu 
sebabnya semua orang senang,” 
kata nelayan itu seperti dikutip 
dari Yahoo, Rabu (6/10).

Dia menyimpannya den-
gan dibungkus handuk untuk 
keamanan dan menyembu-
nyikannya di dalam kotak 
kardus sebelum memberi tahu 
kerabatnya tentang penemuan 
itu. “Saya sangat senang saya 
tidak tahu harus berbuat apa. 
Saya berencana untuk menjual 
ambergris karena saya sudah 

menerima sertifikat untuk 
membuktikan bahwa itu asli,” 
ujar Narong.

“Jika saya bisa mendapat-
kan harga yang bagus, saya 
akan pensiun dari pekerjaan 
sebagai nelayan dan menga-
dakan pesta untuk teman-
teman saya,” tukasnya.

Ambergris diproduk-
si oleh paus sperma ketika 
saluran empedu di saluran 
pencernaan membuat sekresi 
untuk memudahkan lewatnya 
benda besar atau tajam. Paus 
kemudian memuntahkan len-
dir yang mengeras dan menga-
pung di permukaan laut.

Potongan padat memiliki 
bau busuk pada awalnya tetapi 
setelah lendir mengering, ia 
mengembangkan aroma manis 
dan tahan lama, yang mem-
buatnya menjadi bahan yang 
dicari dalam industri parfum.

Potongan ambergris se-
belumnya telah dijual dengan 
harga antara US$37.500 dan 
US$42.791 atau Rp534 juta dan 
Rp609 juta per kilogram. Ke-
nyataan ini tentu memberikan 
muntahan paus milik Narong 
nilai yang menggiurkan jika me-
miliki kualitas yang sama.

Pasalnya, harga muntahan 
paus yang dimiliki Narong bisa 
men capai US$1,25 juta atau 
se kitar Rp17 miliar berdasarkan 
harga sebelumnya. Untuk di-
ketahui, pada April 2016, bola am-
bergris seberat 1,57 kilogram yang 
ditemukan di Lancashire dijual 
seharga USD93,279 atau sekitar 
Rp1.3 miliar. Sementara pada 
bulan November di tahun yang 
sama, tiga nelayan Oman men-
emukan 80 kilogram ambergris 
dan menjualnya seharga USD3 
juta atau Rp42,7 miliar.  gul

LIMA(IM) - Presiden 
Peru Pedro Castillo men-
gatakan dia telah menerima 
pengunduran diri Perdana 
Menteri Guido Bellido pada 
Kamis (7/10), tanpa mem-
berikan alasan kepergiannya. 
Bellido muncur hanya dua 
bulan setelah menjabat dalam 
pemerintahan sayap kirinya.

Bellido adalah tokoh yang 
tidak banyak diketahui sebelum 
menjabat sebagai PM Peru, 
tetapi keterlibatannya membuat 
Kongres, yang dipimpin oposisi, 
gelisah karena telah lelah dengan 
pemerintahan beraliran ekstrem 
kiri. Seperti Castillo, Bellido 
adalah anggota partai Marxis-
Leninis Peru Bebas, tetapi 
dipandang sebagai anggota 
pemerintah yang lebih kiri.

Dalam beberapa pekan tera-
khir, Bellido telah berbicara se-
cara terbuka tentang nasionalisasi 
sumber daya gas alam Peru, yang 

dioperasikan oleh konsorsium 
yang dipimpin oleh Pluspetrol 
Argentina. Dia juga membela 
menteri tenaga kerjanya, yang telah 
diinterogasi oleh Kongres dalam 
sidang resmi karena diduga men-
jadi bagian dari pemberontakan 
Maois di masa mudanya. Bellido 
mengatakan dia akan mengaju-
kan seluruh kabinet untuk mosi 
tidak percaya jika Kongres men-
coba mengecam menteri tenaga 
kerja, Iver Maravi.

“Keseimbangan kekua-
tan adalah jembatan anta-
ra supremasi hukum dan 
demokrasi,” kata Castillo 
dalam sebuah pesan kepada 
negara yang mengumumkan 
pengunduran diri Bellido 
sebagaimana dilansir Reuters.

“Mosi percaya, dengar 
pendapat (Kongres) dan keca-
man tidak boleh digunakan un-
tuk menciptakan ketidakstabilan 
politik,” tambahnya.  gul

PM Peru Bellido Mengundurkan Diri 
Setelah Baru 2 Bulan Menjabat

IDN/ANTARA

BRUSSELS(IM) - NATO 
memutuskan untuk mengusir 
delapan diplomat Rusia seb-
agai respons atas dugaan pem-
bunuhan dan spionase di negara-
negara anggotanya.

Delapan diplomat yang 
dianggap sebagai perwira inteli-
jen Rusia akan diminta pulang 
dari Brussel, tempat aliansi 
itu bermarkas, sementara dua 
posisi lain yang saat ini kosong 
akan dihapus. Keputusan ini 
akan mengurangi jumlah misi 
Rusia ke NATO di ibu kota 
Belgia itu menjadi 10.

“Kami dapat mengonfi r-
masi bahwa kami telah men-
cabut akreditasi delapan ang-
gota Misi Rusia untuk NATO, 
yang tidak dinyatakan sebagai 
perwira intelijen Rusia,” kata 
seorang pejabat NATO.

“Kami juga dapat men-
gonfi rmasi bahwa kami telah 
mengurangi jumlah posisi 
yang dapat diakreditasi Fed-
erasi Rusia ke NATO menjadi 
10,” sambungnya.

“Kebijakan NATO ter-
hadap Rusia tetap konsisten. 

Kami telah memperkuat 
pencegahan dan pertahanan 
kami dalam menanggapi tin-
dakan agresif  Rusia, sementara 
pada saat yang sama kami tetap 
terbuka untuk dialog yang be-
rarti,” tegasnya seperti dikutip 
dari Sky News, Rabu (6/10).

Delapan perwira inteli-
jen Rusia itu akan pergi pada 
akhir bulan ini. Keputusan ini 
disetujui oleh semua anggota 
pakta pertahanan itu. Langkah 
ini diambil setelah terungkap-
nya dugaan keterlibatan Rusia 
dalam ledakan mematikan di 
gudang amunisi Republik Ceko 
pada tahun 2014 lalu.

NATO juga telah mengum-
pulkan informasi tentang dugaan 
kegiatan dan operasi rahasia badan 
intelijen Rusia di negara masing-
masing dalam beberapa tahun 
terakhir. Di antara dugaan insiden 
terkait Rusia yang paling terkenal 
adalah percobaan pembunuhan 
mantan agen ganda Rusia Sergei 
Skripal dan putrinya Yulia di 
Salisbury pada Maret 2018. Rusia 
selalu membantah terlibat dalam 
kegiatan semacam itu.  ans

NATO Usir 8 Diplomat Rusia Atas Dugaan 
Pembunuhan dan Spionase


