
SINGAPURA(IM) - Wa-
jar rasanya bila Singapura masuk 
dalam golongan salah satu 
negara paling aman di dunia. 
Negara kecil tetangga Indonesia 
ini memiliki 90 ribu closed-
circuit television ( CCTV ) yang 
tersebar di seantero negeri.

Seperti dilaporkan Chan-
nel News Asia, 90 ribu CCTV 
itu disebar di blok perumahan 
umum, tempat parkir bert-
ingkat, pusat lingkungan, dan 
pusat kota. Menurut Polisi 
Singapura, keberadaan CCTV 
telah “terbukti menjadi sum-
ber petunjuk investigasi yang 
tak ternilai”.

Keberadaan 90 ribu CCTV 
ini telah membantu menyele-
saikan 5.000 kasus sejak tahun 
2012. Pemerintah Singapura 
sendiri menargetkan menyebar 
200 ribu CCTV pada tahun 
2030. Hadirnya CCTV diakui 
telah sangat membantu Polisi 
Singapura dalam membongkar 
suatu kasus kejahatan.

“Di masa lalu, selama pe-
nyelidikan, kami tidak memiliki 
apa pun selain korban dan 
saksi untuk diandalkan. Jadi, 
saat itu cukup sulit bagi kami. 
Kini, kami memiliki rekaman 
CCTV untuk menentukan 
orang tersebut, untuk mengi-

dentifi kasi orang tersebut dan 
juga mengkonfi rmasi bahwa 
dia ada di sana,” jelas Inspektur 
Zaidi, Senin (11/10).

Menurut Inspektur Zaidi, 
yang telah menjadi petugas in-
vestigasi selama lebih dari satu 
dekade, sikap dan tindakan 
seseorang yang terekam CCTV 
dapat membantu polisi dalam 
penyelidikan.

Personel Polisi Singapura 
lainnya, Inspektur Tan Wan 
Ting, menambahkan, bahwa 
jumlah CCTV yang bertam-
bah telah sangat membantu. 
“Dibandingkan 6 tahun lalu, 
kami hanya memiliki lokasi 

nekankan, bahwa sementara 
kamera dapat membantu 
memecahkan kasus, mereka 
hanyalah “salah satu dari 
banyak” alat investigasi 
yang digunakan.

“Ini masih bermuara 
pada pengumpulan bukti, 
bermuara pada keterampi-
lan wawancara yang baik 
dengan tersangka, saksi, dan 
bahkan korban. Sehingga 
kami dapat mengumpul-
kan laporan insiden yang 
koheren untuk menentu-
kan motivasi melakukan 
kejahatan,” kata Inspektur 
Tan.  ans

tertentu yang kami fokuskan. 
Saat ini, CCTV benar-benar 
meringankan beban kerja kami, 
karena kami dapat memiliki 
cakupan yang lebih baik untuk 
melihat ke mana tersangka 
pergi setelah pelanggaran,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa 
dengan peningkatan teknologi, 
gambar menjadi lebih jelas, dan itu 
telah membantu mengidentifi kasi 
tersangka. Menurut para polisi, 
teknologi analitik video, yang 
memungkinkan petugas menyisir 
rekaman dengan lebih mudah, 
juga “terus disempurnakan”.

Tetapi, para inspektur me-
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NEW YORK(IM) - Sek-
retaris Jenderal PBB Antonio 
Guterres mengecam janji-
janji Taliban yang “dilanggar” 
kepada kaum wanita dan anak 
perempuan di Afghanistan. 
Ia juga mendesak dunia un-
tuk menyumbangkan lebih 
banyak uang ke Afghanistan 
guna mencegah keruntuhan 
ekonomi negara tersebut.

Komentar itu muncul 
setelah pembicaraan tatap 
muka pertama antara Amerika 
Serikat (AS) dan Taliban, sejak 
kelompok militan itu men-
guasai Afghanistan. “Saya 

sangat khawatir melihat janji 
yang dibuat untuk wanita dan 
anak perempuan Afghanistan 
oleh Taliban dilanggar,” kata 
Guterres kepada wartawan, 
seperti dikutip dari Channel 
News Asia, Selasa (12/10).

“Saya sangat mengim-
bau Taliban untuk menepati 
janji mereka kepada wanita 
dan anak perempuan dan 
memenuhi kewajiban mereka 
di bawah hukum hak asasi 
manusia dan kemanusiaan 
internasional,” lanjutnya.

Menurut Guterres, PBB 
“tidak akan menyerah” pada 
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SEOUL(IM) - Konglom-
erat pemimpin Samsung Jay 
Y. Lee akan disidang dalam 
kasus penggunaan zat yang 
didapatkan dengan cara ilegal. 
Gugatan hukum terus meng-
hantui eksekutif  perusahaan 
multinasional itu meski ia bebas 
dengan jaminan dalam kasus 
penyuapan pada Agustus lalu.

Setelah Lee bebas, eks-
pektasi pengamat pasar pada 
keputusan putra mahkota Sam-
sung Electronics Co Ltd dan 
orang-orang dekatnya men-
genai berbagai hal meningkat. 
Banyak keputusan yang masih 
buram termasuk pembangunan 
pabrik cip senilai 17 miliar do-
lar AS yang rencananya diban-
gun di Amerika Serikat (AS).  

Namun kini Lee harus 
kembali fokus pada masalah 
hukumnya. Ia dijadwalkan 
menjalani sidang pertamanya 
di Pengadilan Distrik Pusat 
Seoul, Selasa (12/10). Lee di-
duga menerima obat penenang 
untuk anestesi, propofol, di 
sebuah klinik di Seoul. Zat itu 
ilegal digunakan di luar medis.  

Berdasarkan undang-un-
dang Korea Selatan, penerima 
zat yang penggunaan dan kepe-
milikannya dikendalikan negara 
dapat didakwa bersama orang 
yang memberikan zat tersebut 
dengan cara yang ilegal. Penga-
cara Lee mengatakan kliennya 
menggunakan obat itu untuk 
pengobatan di rumah sakit dan 
tidak melanggar hukum.

Staf  klinik yang didakwa 
secara terpisah juga memban-
tah melanggar hukum. Jaksa 
sudah mengajukan gugatan 
pada tahun 2020. Namun Ma-
ret 2021 lalu panel independen 
yang meninjau ulang gugatan 

tersebut menyarankan gugatan 
itu dicabut.

Jaksa terus menuntut den-
da maksimum sementara pada 
Juni lalu polisi mengajukan 
laporan lain mengenai peng-
gunaan obat penenang. Kasus 
ini yang akhirnya mendorong 
pengadilan menggelar sidang 
Selasa ini.

Hukuman maksimal atas 
kejahatan tersebut lima tahun 
penjara atau denda maksimal 
50 juta won. Akan tetapi pakar 
hukum mengatakan mereka ti-
dak yakin Lee akan mendapat-
kan hukuman maksimal jika 
dinyatakan bersalah karena 
propofol jarang disalahgu-
nakan dibandingkan zat yang 
dikendalikan lainnya.  

Januari lalu Lee dinyatakan 
bersalah atas kasus penyuapan 
dan penggelapan. Ia dijatuhi 
hukuman 30 bulan penjara 
termasuk satu penjara sebe-
lum vonisnya diputuskan. 
Pada Agustus ia dibebaskan 
dengan jaminan. Kantor ke-
presidenan meminta masyara-
kat memakluminya dengan 
mengatakan pemerintah ber-
harap Lee membantu negara 
memproduksi ‘semikonduktor 
dan vaksin’.

Setelah Lee dibebaskan, 
Samsung mengatakan akan 
berinvestasi senilai 240 triliun 
won di berbagai bidang seperti 
cip dan biofarmasi. Lee sendiri 
tidak menonjolkan diri.

Secara bersamaan Lee juga 
disidang atas tuduhan manipu-
lasi harga saham dan penipuan 
akuntansi yang berkaitan den-
gan merger dua perusahaan 
Samsung senilai delapan miliar 
dolar AS pada 2015 lalu. Sidang 
itu digelar setiap pekan.  gul

Bos Samsung Disidang Atas 
Kasus Penggunaan Zat Ilegal

Sekretaris Jenderal PBB Antonio 
Guterres mengecam janji-janji Taliban 
yang “dilanggar” kepada kaum wanita 
dan anak perempuan di Afghanistan.

PBB Desak Taliban Tepati Janjinya 
pada Perempuan Afghanistan

dian membayar gaji kepada 
warga Afghanistan di lapangan.

Praktik ini, dengan pengec-
ualian bank yang disahkan oleh 
Amerika Serikat khususnya, 
telah digunakan di masa lalu 
untuk negara-negara lain ter-
masuk Yaman.

Tapi, Guterres memperingat-
kan masyarakat internasional tidak 
bergerak terlalu lambat untuk 
memberikan bantuan ke Afghani-
stan, di mana krisis kemanusiaan 
dan ekonomi mempengaruhi 
setidaknya 18 juta orang - sekitar 
setengah dari populasi.

Bantuan kemanusiaan in-
ternasional sejauh ini telah 
dikirimkan ke berbagai bagian 
negara tanpa halangan dari 
Taliban, dan bahkan den-
gan kerjasama dan bantuan 
keamanan mereka, katanya. 
“Jumlah insiden selama operasi 
kemanusiaan terus menurun,” 
kata Guterres.  tom

Guterres juga berbicara 
panjang lebar tentang tantan-
gan yang dihadapi ekonomi 
Afghanistan. Aset negara yang 
disimpan di luar negeri telah 
dibekukan, dan bantuan pem-
bangunan telah ditangguhkan.

“Kita perlu mencari cara 
untuk membuat perekonomian 
kembali bernafas. Ini bisa dilaku-
kan tanpa melanggar hukum in-
ternasional atau prinsip-prinsip 
kompromi,” katanya. 

“Saya mendesak dunia 
untuk mengambil tindakan 
dan menyuntikkan likuiditas 
ke dalam ekonomi Afghanistan 
untuk menghindari keruntu-
han,” lanjutnya.

Menurut pejabat PBB, 
ada kemungkinan dana inter-
nasional atau uang dari aset 
Afghanistan yang diblokir 
akan dibayarkan ke badan-
badan PBB dan organisasi 
non-pemerintah yang kemu-
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HARI MASYARAKAT ADAT
Seorang wanita pribumi melakukan tarian sela-
ma acara untuk menandai Hari Masyarakat Adat 
di Albuquerque, New Mexico, AS, Senin (11/10). 

masalah ini. Ia juga mengatakan, 
PBB membahasnya setiap hari 
dengan Taliban, yang telah 
berkuasa sejak pertengahan 
Agustus, tetapi legitimasinya 
sebagai pemerintah masih belum 
diakui secara internasional.

“Janji yang dilanggar me-
nyebabkan mimpi buruk bagi 
perempuan dan anak perempuan 
Afghanistan,” kata Guterres. 

Ia mencatat bahwa tiga juta 
anak perempuan telah terdaf-
tar di sekolah sejak 2001, dan 
jumlah rata-rata pendidikan 
untuk anak perempuan telah 
meningkat dari enam tahun 
menjadi 10 tahun.

“Delapan puluh persen 
ekonomi Afghanistan adalah 
informal, dengan peran perem-
puan yang lebih besar. Tanpa 
mereka, tidak mungkin eko-
nomi dan masyarakat Afghani-
stan akan pulih,” Sekjen PBB 
itu memperingatkan.

PAMERAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN KOREA UTARA
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berbicara kepada para pejabat di samping senjata militer dan kendaraan yang dipamerkan, 
termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) negara itu, di Pameran Pembangunan Pertahanan, di Pyongyang, Korea Utara, dalam 
foto tak bertanggal yang dirilis pada 12 Oktober 2021 oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA). 
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UNJUK RASA PENDUKUNG OPOSISI DI INDIA 
Pendukung oposisi partai politik meneriakkan slogan saat mogok di seluruh 
negara bagian Maharashtra, setelah orang-orang terbunuh saat sebuah 
mobil yang terkait dengan seorang menteri federal melindas petani yang 
memprotes undang-undang pertanian yang kontroversial di Uttar Pradesh 
pada awal bulan ini, di sebuah jalan di Mumbai, India, Senin (11/10). 
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Banjir di Tiongkok 
Tewaskan 28 Orang 

Kekayaan Mohammed bin Salman 
Berasal dari Minyak dan Investasi

RIYADH(IM) - Sumber 
penghasilan Mohammed bin 
Salman selalu menjadi pertan-
yaan publik. Apalagi dengan 
langkah terbarunya saat sang pu-
tra mahkota Arab Saudi itu resmi 
mengakuisisi Newcastle United, 
klub sepak bola asal Inggris.

Berbagai sumber menye-
but Mohammed bin Salman 
mengakuisisi klub itu dengan 
nilai sekitar Rp5 triliun atau 
300 juta poundsterling. Nilai 
akuisisi itu sangat fantastis di 
tengah keterpurukan ekonomi 
dunia saat ini.

Kepemilikan klub itu me-
nambah panjang daftar aset 
mewah milik Mohammed. Dik-
etahui, dia juga memiliki satu 
vila mewah di Prancis seharga 
sekitar Rp4 triliun, kapal pesiar 

dan sederet mobil mewah.
Melansir laman resmi Daily 

Star, Mohammed memiliki total 
kekayaan 320 miliar poundster-
ling. Jika dirupiahkan, angkanya 
mencapai Rp6,1 kuadriliun.

Jumlah kekayaan pangeran 
Saudi itu melebihi Sheikh Man-
sour, pemilik Manchaster City 
dengan kekayaan sekitar Rp469 
triliun atau 23 miliar pound-
sterling.

Sementara itu, kekayaan 
gabungan dari para anggota 
keluarga kerajaan ini diprediksi 
menyentuh angka 1,3 triliun 
poundsterling.

Satu hal yang menjadi 
pertanyaan, darimana asal 
kekayaan Mohammed? Situs 
berita the Economic Times 
menyebut, Mohammed telah 

mengelola Public Invesment 
Fund (PIF) atau dana investasi 
publik

Dana tersebut merupakan 
dana utama Saudi, yang akan 
digunakannya untuk melaku-
kan diversifi kasi ekonomi Sau-
di. Nantinya, Arab Saudi akan 
menempatkan diri sebagai 
negara pengekspor minyak 
dan bahan bakar fosil utama 
di dunia.

Jumlah aset PFI diketahui 
mengalami pengembangan 
pada 2020 yang mencapai 
USD400 miliar. Padahal, di 
tahun 2015 asetnya hanya 
USD150 miliar. Keran kekay-
aan Mohammed sudah pasti 
berasal dari minyak di negara 
tersebut yang dikuasai keluarga 
kerajaan.  tom

BEIJING(IM) - Banjir 
parah  melanda Tiongkok usai 
hujan lebat mengguyur. Akibat-
nya sebanyak 28 orang tewas.

Seperti dilansir Associ-
ated Press, Selasa (12/10), 
otoritas Tiongkok mengon-
fi rmasi bahwa sedikitnya 13 
orang tewas setelah sebuah 
bus jatuh ke sungai di wilayah 
Shijiazhuang, Provinsi Hebei.

Laporan media lokal The 
Paper menyebut sopir bus 
mengabaikan peringatan un-
tuk tidak berupaya menye-
berang jembatan yang nyaris 
tertutup genangan banjir.

Sejumlah video yang di-
posting online menunjukkan 
orang-orang berada di atap bus 
yang nyaris tenggelam, dengan 
arus deras mengalir di jembatan.

Media nasional Tiongkok, 
CCTV, melaporkan sekitar 37 
orang lainnya berhasil disela-
matkan dari dari bus yang jatuh 
ke sungai itu. Tujuh orang di 
antaranya tengah dirawat di 
rumah sakit setempat.

Sopir bus tersebut dil-
aporkan telah ditahan oto-
ritas setempat. Satu orang 
dilaporkan masih hilang.

MANILA(IM)-Badan 
Penanggulangan Bencana 
Nasional Fi l ipina men-
gatakan puluhan  orang tewas 
dan puluhan lainnya hilang 
dalam bencana banjir dan 
longsor yang disebabkan 
hujan lebat dibawa silikon 
Kompasu. Badai itu mem-
bawa angin dengan kecepatan 
100 kilometer per jam.

Kompasu menyerap sisa-
sisa badai sebelumnya hingga 
akhirnya mendarat di Filipina 
pada Senin (11/10) malam. 
Badai tropis tersebut memaksa 
sekitar 1.600 orang dievakuasi.

Badan bencana nasi-
onal mengatakan, sedang 
memverifi kasi informasi dari 
unit regionalnya yang mel-
aporkan empat orang tewas 
dalam longsor di bagian utara 
Provinsi Benguet. Kemudian 
lima orang tewas dalam banjir 
bandang di Palawan, pulau 
yang terletak di ujung barat 
daya Filipina.

Pihak berwenang masih 

menggelar operasi pencar-
ian dan penyelamatan 11 
orang yang dilaporkan hilang 
dalam tanah longsor. Setiap 
tahunnya kepulauan Filipina 
yang terdiri dari 7.600 pulau 
diterjang sekitar 20 badai 
atau topan.

Badai-badai tersebut kerap 
membawa hujan lebat yang 
menyebabkan longsor mema-
tikan. Juru bicara presiden Fili-
pina Harry Roque mengatakan 
Rodrigo Duterte memantau 
respons bencana pemerintah.  

Roque menambahkan 
tim penyelamat sudah berada 
di lokasi kejadiaan. Semen-
tara listrik dan air sedang 
diperbaiki dan jalanan juga 
sedang dibersihkan dari sisa-
sisa badai.

Kompasu merupakan ba-
dai tropis ke-13 yang mendarat 
di Filipina. Badan pemantau 
cuaca mengatakan badai itu 
diperkirakan sudah mening-
galkan negara tersebut pada 
Selasa (12/10) ini.  gul

Badai Kompasu Terjang Filipina, 
puluhan Orang Dilaporkan Tewas
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LONDON(IM)-Kepoli-
sian Inggris mengatakan mereka 
tidak akan mengambil tindakan 
lebih lanjut dalam kasus pelece-
han seksual yang melibatkan 
Pangeran Andrew dan temannya 
Jeffrey Epstein. Pangeran An-
drew merupakan anak ketiga 
Ratu Elizabeth.

Hal ini disampaikan setelah 
kepolisian meninjau ulang bukti 
tuduhan tersebut. Bulan Agustus 
lalu Kepala Kepolisian London 
Cressida Dick mengatakan detek-
tifnya akan meninjau tuduhan itu 
untuk ketiga kalinya meski mer-
eka tidak akan mulai penyelidikan.

Saat itu Cressida Dick men-
gatakan ‘tidak ada yang di atas 
hukum’. Warga Amerika Serikat 
(AS) Virginia Giuffre meng-
gugat Pangeran Andrew atas 
pelecehan seksual. Putra kedua 
Ratu Elizabeth itu membantah 
tuduhan tersebut.

“Sebagai prosedur, petu-
gas MPS (Badan Kepolisian 
Metropolitan) meninjau ulang 
dokumen gugatan sipil yang 
dirilis pada Agustus 2021. 
Peninjauan sudah disimpulkan 
dan kami tidak mengambil 
tindakan lebih lanjut,” kata 
kepolisian Inggris dalam per-
nyataannya, Selasa (12/10).

Dalam gugatannya Giuffre 
menuduh Andrew memaksanya 
berhubungan seksual di rumah 
Epstein di London saat ia masih 
di bawah umur. Giuffre men-
gatakan Andrew yang kini berusia 
61 tahun juga melecehkannya di 
apartemen mewah Epstein di 
Manhattan dan  di pulau pribadi 
Epstein di Kepulauan Virgin, AS.

Pewaris tahta Inggris kesem-
bilan itu membantah tuduhan-
tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak 
pernah memiliki hubungan dengan 
Giuffre yang kini berusia 38 tahun. 
Andrew mundur dari tugas kera-
jaan setelah terungkap berteman 
dengan Epstein, tersangka kasus 
perdagangan seks yang bunuh diri 
di selnya dua tahun yang lalu.

“Tidak mengejutkannya 
setelah ketiga kalinya menin-
jau pelecehan seksual yang 
dituduhkan pada duke, Ke-
polisian Metropolitan meng-
konfi rmasi mereka tidak men-
gambil tindakan lebih lanjut,” 
kata seorang sumber yang 
dekat dengan Andrew.

“Meski ada tekanan dari 
media dan klaim ada bukti baru, 
Kepolisian Metropolitan meny-
impulkan klaim itu tidak cukup 
untuk menjamin penyelidikan 
lebih lanjut. Duke bersikeras 
mempertahankan ia tidak ber-
salah dan terus melakukannya,” 
tambah sumber tersebut.

Pekan ini surat kabar The 
Sunday Times melaporkan ke-
polisian London berbicara dengan 
Giuffre mengenai tuduhannya. 
“Badan Kepolisian Metropolitan 
melanjutkan kerja sama dengan 
lembaga penegak hukum lain yang 
memimpin penyelidikan yang ber-
hubungan dengan Jeffrey Epstein,” 
kata kepolisian Inggris.

Pekan lalu pengacara An-
drew diberi izin untuk memeriksa 
perjanjian rahasia antara Epstein 
dan Giuffre pada tahun 2009. 
Mereka berharap dapat mem-
bebaskan Andrew dari semua 
tuduhan.  ans

Kepolisian Inggris  Stop Kasus 
Pelecehan Seks Pangeran Andrew

Insiden bus itu terjadi pada 
Senin (11/10) waktu setempat 
setelah hujan deras memicu 
banjir parah yang menghan-
curkan rumah-rumah warga 
dan menggenangi lahan perta-
nian di dua provinsi yang ter-
letak di dekat ibu kota Beijing.

Di Provinsi Shanxi se-
belah barat Hebei, seperti 
dilaporkan CCTV, sedikit-
nya 15 orang tewas akibat 
banjir parah yang menerjang 
wilayah tersebut. Lebih dari 
120.000 orang terpaksa die-
vakuasi setelah ribuan rumah 
ambruk dan 190.000 hektare 
lahan hancur akibat banjir.

Kerugian ekonomi akibat 
banjir parah ini dilaporkan 
mencapai 5 miliar Yuan.

Banjir juga dilaporkan 
mengganggu operasional tam-
bang batu bara di wilayah 
tersebut, di tengah kekurangan 
bahan bakar secara nasional.

Shanxi yang biasanya ter-
golong area kering, terpaksa 
menutup 166 lokasi wisata 
setelah banjir merusak tem-
bok kota kuno di Pingyao, 
yang merupakan situs Wari-
san Dunia UNESCO.  gul


