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PERINGATAN HARI PERDAMAIAN DUNIA

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus saat Gereja Katolik Roma memperingati Hari Perdamaian Dunia di Vatikan, Sabtu (1/1/).

Uni Eropa Berencana Labelkan Proyek Gas Alam
dan Nuklir Sebagai Investasi Hijau
Diperkirakan Komisi Eropa akan menetapkan peraturan tersebut pada bulan ini
BRUSSELS(IM)-Uni
Eropa menyusun rencana untuk melabelkan proyek-proyek
gas alam dan energi nuklir sebagai investasi ‘hijau’. Langkah
ini diambil setelah perdebatan
selama satu tahun terakhir
mengenai apakah proyekproyek tersebut benar-benar
ramah iklim.
“Dengan mempertimbangkan saran ilmiah dan
kemajuan teknologi saat ini
serta penolakan dari berbagai negara angggota, Komisi
mempertimbangkan peran gas
alam dan nuklir sebagai sarana
untuk transisi ke masa depan
dengan basis energi terbarukan,” kata Komisi Eropa dalam
pernyataannya, Minggu (2/1).
Diperkirakan Komisi Eropa akan menetapkan peraturan

tersebut pada bulan ini. Mereka
akan memutuskan proyekproyek gas dan nuklir mana
saja yang masuk ke ‘taksonomi
finansial berkelanjutan’ Uni
Eropa.
Agar dapat masuk kategori
sebagai investasi hijau maka
aktivitas-aktivitas ekonomi
harus sesuai dengan kriteria
lingkungan. Langkah membatasi proyek-proyek apa saja
yang masuk investasi hijau ini
bertujuan menarik lebih banyak investasi swasta.
Selain itu untuk menghentikan apa yang disebut
‘greenwashing’ pratik perusahaan-perusahaan atau
investor melebih-lebihkan
kredensial ramah lingkungan
pada proyek-proyek mereka.
Brussels juga telah menerap-

Demonstran Irak Bakar
Replika Kedubes AS
BAGHDAD(IM) - Demonstran berkumpul di luar Zona
Hijau Baghdad, Irak , yang mencakup kompleks Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat
(AS) pada Sabtu (1/1). Mereka
memperingati kematian Jenderal
Iran Qasem Soleimani dan Abu
Mahdi al-Muhandis, komandan
anti- ISIS Irak yang terbunuh
bersamanya dua tahun lalu.
Dalam aksi demonstrasi itu,
para demonstran mengekspresikan
kemarahan mereka dengan menyebut AS sebagai “iblis besar.”
“Hari ini kita mengingat hari
ketika kedutaan jahat memasuki
Irak, kedutaan besar iblis; kedutaan Amerika yang tidak pernah
membawa hal-hal baik ke negara
manapun, yang membawa kerugian
bagi rakyat Irak. Hari ini rakyat
Irak juga berduka atas Qasem
Soleimani dan martir heroik Abu
Mahdi al-Muhandis,” kata seorang
pengunjuk rasa seperti dikutip dari
Sputnik, Minggu (2/2).
Para pengunjuk rasa kemudian mendirikan replika Kedutaan
Besar AS, menyemprotnya dengan grafiti dan membakarnya
sambil mengibarkan bendera Irak
dan meneriakkan slogan “Waktu
Anda sudah habis!” mengacu
pada kehadiran pasukan AS.
Demonstrasi hari Jumat diorganisir oleh Pasukan Mobilisasi
Populer (PMF) – pasukan milisi
sekutu Baghdad yang terdiri dari
128.000 pasukan yang dibentuk
pada tahun 2014 untuk memerangi
ISIS. Milisi ini menerima bantuan
dari Soleimani saat dia masih hidup.
Pemerintah Irak mengalami
kesulitan untuk menyeimbangkan
kepentingan yang saling bertentangan dari sebagian besar PMF,
yang anggota milisinya menuntut
agar semua pasukan AS segera
keluar dari negara itu.
Washington sendiri baru-baru
ini mengumumkan diakhirinya
misi tempur ‘kontra-terorisme’ di
Irak, tetapi telah mempertahankan
pasukan di negara itu dengan dalih
pelatihan dan dukungan penasihat.
Abu Mahdi al-Muhandis
adalah wakil komandan PMF,
dan pembunuhannya pada Januari
2020 bersama Soleimani membuat
marah para pemimpin milisi. Peristiwa ini mendorong mereka untuk
memperingatkan bahwa mereka
tidak akan menghentikan serangan
roket ke fasilitas militer AS serta serangan bom pinggir jalan terhadap
konvoi logistik Amerika sampai
semua pasukan AS keluar.
Kedutaan Besar AS di Bagh-

dad dalam status siaga awal pekan
ini, mengutip peningkatan aktivitas demonstrasi terkait dengan
sertifikasi pemilihan Irak, serta
batas waktu 31 Desember untuk
transisi operasi militer AS di Irak
dan peringatan serangan udara 3
Januari yang membunuh Qasem
Soleimani. “Bahkan demonstrasi
damai dapat berubah menjadi
konfrontatif dan meningkat
menjadi kekerasan,” misi itu
memperingatkan.
Media lokal melaporkan bahwa pasukan keamanan Irak telah
dikerahkan di sekitar Kedutaan
Besar AS, dan sistem roket,
artileri, serta mortir C-RAM AS
telah diaktifkan.
Soleimani dan al-Muhandis
tewas dalam serangan pesawat
tak berawak AS di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari
2020, dengan pejabat AS pertama
kali mengklaim bahwa komandan
kontra-teror Iran itu merencanakan
serangan terhadap pasukan AS. Belakangan AS mengakui dia hanya
“mengatakan hal-hal buruk” tentang Amerika dan bahwa tidak ada
intelijen khusus yang menunjuk ke
plot rencana Soleimani menyerang
tentara Amerika.
Pembunuhan itu mendorong Iran untuk meluncurkan
lebih dari selusin rudal balistik
di dua pangkalan AS di Irak,
meninggalkan lebih dari 100
tentara Amerika dengan cedera
otak traumatis dan menempatkan Teheran dan Washington di
ambang perang. Presiden AS kala
itu, Donald Trump, dilaporkan
membatalkan serangan terhadap
Iran setelah didesak oleh Tucker
Carlson, pembawa acara Fox
News favoritnya.
Iran telah berulang kali mengatakan akan terus berusaha
untuk menuntut mereka yang
dianggap bertanggung jawab
atas kematian Soleimani, termasuk Trump, dengan hakim Iran
dan Irak mengeluarkan surat
perintah penangkapan terhadap
mantan presiden AS itu. Interpol
telah menolak untuk membantu,
dengan alasan karakter “politik”
kasus tersebut. Pada hari Jumat,
Kementerian Luar Negeri Iran
menegaskan kembali bahwa AS
menanggung tanggung jawab
internasional atas kematian Soleimani, dan mengatakan bahwa
pemerintahan Biden sekarang
pada akhirnya bertanggung jawab
atas serangan teroris yang diatur
dan dilakukan secara terorganisir
oleh pendahulunya. gul

kan sistem ini pada beberapa
pembiayaan Uni Eropa artinya
peraturan ini dapat memutuskan proyek apa yang dapat
menggunakan dana publik.
Komisi Eropa akan melabelkan pembangkit listrik
tenaga nuklir sebagai investasi
hijau.bila proyek itu memiliki
rencana, dana dan lokasi untuk
membuang limbah radioaktif.
Agar mendapatkan label hijau
maka pembangkit listrik tenaga
nuklir harus mendapatkan izin
pembangunan sebelum 2045.
Investasi pembangkit listrik
tenaga gas alam juga dapat
dikategorikan hijau bila emisi
yang dikeluarkan di bawah 270g
CO2e/kWh. lebih rendah dari
tenaga bahan bakar fosil. Selain
itu juga dapat izin membangun
sebelum 31 Desember 2030 dan
beralih ke gas dengan karbon
rendah sebelum akhir 2035.
Pembangkit listrik tenaga
nuklir dan gas akan dilabelkan
sebagai investasi hijau bila terdapat aktivitas ‘transisi’. Artin-

ya tidak sepenuhnya berkelanjutan tapi emisi industrinya
lebih rendah dari rata-rata dan
tidak mengunci aset-aset yang
menimbulkan polusi.
Sumber dari Komisi Eropa
mengatakan demi membantu
negara anggota yang memiliki
berbagai latar belakang energi melakukan transisi ‘dalam
kondisi tertentu, solusinya
dapat masuk akal tidak terlihat
‘hijau’ pada pandang pertama’.
Investasi gas alam dan nuklir
akan menghadapi ‘kondisi
yang ketat’.
Negara-negara Uni Eropa
dan kelompok pakar akan
meneliti rencana Komisi Eropa
yang dapat diubah sebelum
dipublikasikan pada Januari.
Ketika dipublikasikan Parlemen Eropa atau mayoritas negara-negara Uni Eropa
dapat memvetonya.
Rencana itu tertahan di lobi-lobi pemerintah selama satu
tahun lebih. Negara anggota
Uni Eropa berdebat mengenai

proyek apa saja yang dapat
dikategorikan investasi hijau.
Emisi yang diproduksi
pembangkit listrik gas alam
hanya setengah dari batu bara.
Tapi infrastruktur gas juga
berkaitan dengan kebocoran
metana yang berpotensi memanaskan bumi.
Penasehat-penasehat Uni
Eropa sudah merekomendasikan untuk tidak memasukan
pembangkit listrik tenaga gas
sebagai investasi hijau kecuali
emisi di bawah 100g CO2e/
kWh. Para ilmuwan mengatakan hal ini perlu dilakukan
untuk menghindari dampak
perubahan iklim yang menghancurkan.
Emisi CO2 Pembangkit
listrik tenaga nuklir sangat
rendah tapi tahun lalu Komisi
Eropa mencari saran para ahli.
Apakah pembangkit tenaga listrik nuklir dapat dikategorikan
investasi hijau mengingat potensi yang ditimbulkan limbah
radioaktif. tom

Prancis Mulai Larang Penggunaan Plastik
untuk Kemaasan Buah dan Sayuran
PARIS(IM)- Prancis telah
melarang penggunaan plastik
untuk mengemas buah dan
sayuran. Larangan itu mulai
berlaku pada Sabtu (1/1) di
bawah peraturan baru untuk
menghapus plastik sekali pakai.
Di bawah aturan baru,
daun bawang dan wortel, tomat, kentang, apel, pir, dan
sekitar 30 barang lainnya tidak
boleh dikemas menggunakan
plastik. Mereka harus dibungkus dengan bahan yang dapat
didaur ulang.
Plastik tetap diizinkan untuk buah-buahan yang lebih
rapuh seperti beri dan persik,
tetapi izin ini akan dihapus secara bertahap. Selain buah dan
sayuran, majalah dan publikasi
lainnya harus dikirim tanpa
pembungkus plastik. Sementara restoran cepat saji tidak lagi
diizinkan menawarkan mainan
plastik gratis kepada anak-anak.
Akhir tahun ini, pemerintah akan berupaya mengurangi
penggunaan botol plastik dengan membuat kran air minum
di ruang publik. Pemerintah
mengatakan peraturan baru ini
diharapkan dapat menghilangkan sekitar 1 miliar item sampah plastik per tahun. Seorang
jurnalis dan penulis Prancis,
Anne-Elisabeth Moutet, me-

nyebut ada reaksi beragam
terhadap aturan baru tersebut.
“Di satu sisi, orang Prancis
sangat sadar untuk mengurangi
penggunaan plastik. Ada dukungan luas untuk tidak menggunakan begitu banyak plastik.
Namun pada saat yang sama,
begitu Anda membeli sayuran
sendiri, Anda menyadari bahwa
tidak ada yang bisa menemukan
cara baru untuk membungkus
produk agar tidak membusuk
terlalu cepat,” ujar Elisabeth
Moutet dilansir Aljazirah, Minggu (2/1).
Industri pengemasan Prancis kecewa dengan aturan baru
tersebut, terutama larangan
penggunaan plastik daur ulang.
Kepala Asosiasi Interfel Sektor
Buah dan Sayur, Laurent Grandin, mengatakan pemerintah
tidak pernah membicarakan
aturan itu sebelum diluncurkan.
“Kami tidak pernah diajak untuk konsultasi,” ujar Grandin.
Grandin mengatakan larangan penggunaan plastik
untuk sayur dan buah berdampak serius terhadap perusahaan kecil. Mereka harus tetap
menggunakan plastik untuk
melindungi ekspor, terutama
ke Inggris sebagai klien utama
apel Prancis.
Elipso, sebuah asosiasi

yang mewakili produsen, menuturkan mereka memiliki
perusahaan klien yang harus
menghentikan aktivitas pengemasan buah dan sayuran,
meskipun telah menggunakan
lebih sedikit plastik atau plastik
daur ulang selama beberapa
tahun. Elipso dan Polyvia
merupakan sebuah serikat
dari 3.500 perusahaan yang
membuat kemasan.
Elipso dan Polyvia telah
mengajukan banding ke Dewan
Negara Prancis yang memiliki
yurisdiksi atas perselisihan administratif. Mereka menyebut hal
ini sebagai distorsi pasar Eropa
karena larangan tersebut hanya
berlaku untuk Prancis.
Direktur Pasar Industri
di perusahaan pengemasan
DS Smith, Armand Chaigne,
justru melihat ada sisi positif
dari kebijakan larangan plastik
tersebut utamanya bagi produsen kardus. Dia memperkirakan Eropa menghasilkan
delapan juta ton plastik yang
diproduksi per tahun untuk
kemasan sekali pakai.
“Itu mewakili sekitar 70
miliar unit kemasan plastik
sekali pakai atau sekitar tujuh
miliar euro dari potensi omset
tambahan untuk karton,” ujar
Chaigne. ans
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Suasana Espo 2020 Dubai untuk memperingati Tahun Baru di Dubai, Uni
Emirat Arab, Sabtu (1/1).
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3 Tewas Akibat Kembang Api
Malam Tahun Baru di Eropa
BRUSSELS (IM)- Perayaan Malam Tahun Baru
dengan kembang api berujung
petaka di sejumlah negara
Eropa . Setidaknya 3 orang
tewas dan melukai sejumlah
orang lainnya meskipun ada larangan untuk penggunaannya.
Dikutip dari BBC, Minggu
(2/2), di Belanda , seorang
anak laki-laki berusia 12 tahun
tewas dan seorang lagi terluka
parah saat melihat orang dewasa menyalakan kembang
api buatan sendiri, seperti
dilaporkan media lokal. Polisi
Belanda menangkap seorang
pria atas insiden tersebut.
Sedangkan di Jerman ,
seorang pria berusia 37 tahun
tewas dalam ledakan kembang
api pada Malam Tahun Baru
di kota barat Hennef. Seorang
pria berusia 39 tahun terluka
parah dalam insiden yang sama
dan dibawa ke rumah sakit seperti dikutip dari The Guardian. Polisi sedang menyelidiki
kejadian tersebut.
Beberapa orang lainnya
terluka dalam kecelakaan yang
melibatkan kembang api di
kota Leipzig dan Hamburg

di Jerman, kantor berita Jerman DPA melaporkan. Baik
Belanda dan Jerman melarang
penjualan kembang api selama
periode malam Tahun Baru
karena pandemi virus Corona .
Pejabat Belanda membenarkan langkah itu dengan
mengatakan cedera terkait
kembang api akan membebani rumah sakit yang tengah
memerangi pandemi.
Penjualan kembang api
untuk penggunaan pribadi
dilarang di Jerman tahun ini
karena pandemi virus korona.
Meskipun demikian, larangan
tersebut tidak menghalangi
penggemar kembang api di
kedua negara. Orang-orang
melintasi perbatasan untuk
membeli kembang api yang
meriah atau dalam beberapa
kasus membuatnya sendiri
sehingga meningkatkan risiko.
Sementara itu di Austria juga ada beberapa insiden, termasuk satu di mana
seorang pria berusia 23 tahun
tewas saat hendak memeriksa
kembang api yang tidak meledak. Dalam insiden itu tiga
orang lainnya terluka. gul

Kim Jong-Un Berjanji
Bangun Militer Korut
SEOUL (IM)-Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un berjanji
membangun kemampuan
militer Pyongyang dalam
beberapa tahun ke depan.
Tapi ia tidak menyinggung
negosiasi denuklirisasi Semenanjung Korea dengan
Amerika Serikat yang saat ini
masih mengalami kebuntuan.
“Semakin tidak stabilnya
lingkungan militer di Semananjung Korea dan politik internasional telah memicu seruan
untuk mendorong dengan keras
rencana pertahanan nasional
kami tanpa penundaan,” kata
Kim dikutip dari New York
Post, Minggu (2/1).
Kantor berita Korut, Korean Central News Agency
melaporkan pernyataan ini
disampaikan dalam pidato di
pertemuan partai berkuasa.
Kim tidak banyak mengungkapkan detail peningkatan
militer alih-alih ia membahas
isu-isu domestik. seperti
pembangunan di pendesaan
dan seragam sekolah.
“Tugas utama yang dihadapi
partai kami dan rakyat tahun
depan adalah membawa perubahan luar biasa dalam pembangunan negara dan standar hidup
rakyat,” kata Kim.
Rezim Korut menolak
tawaran vaksin Covid-19
dari masyarakat internasional
dan membatasi perdagangan dengan Tiongkok untuk
melindungi diri dari virus
korona. Kim mengatakan
program isolasi nasional ma-

sih menjadi ‘prioritas nomor
1’ Korut.
Dalam pidato tersebut
ia juga menyinggung pentingnya ‘kerja pencegahan
epidemi darurat’. Korut tidak
mengakui satu pun kasus
infeksi virus korona. Pengamat menilai Korut akan
membayar harga mahal atas
pilihan mereka tersebut.
Berdasarkan perkiraan yang
dirilis pemerintah Korea Selatan
(Korsel) pekan lalu, pandemi
berkontribusi pada 4,5 persen
kontraksi ekonomi Korut pada
2020. Banjir juga menurunkan
produksi biji-bijian sebesar 5,2
persen dibanding tahun 2019.
Organisasi Pangan Dunia (WFO) memperingatkan
Korut terancam di ambang
malnutrisi bahkan kelaparan.
Sebab rezim mengalami
kelangkaan biji-bijian. Dalam
pidatonya diktator itu berjanji
‘meningkatkan produksi pertanian untuk mengatasi ‘masalah
pangan’. Salah satu masalah
yang ia singgung mengenai
‘kesulitan’ ekonomi Korut.
Pertemuan partai berkuasa
menutup masa berkabung selama 11 hari untuk mengenang
Kim Jong Il yang meninggal
2011 lalu. Kim Jong Un melarang warganya tertawa selama
11 hari. Pada awal tahun ini
surat kabar pemerintah Korut,
Rodong Sinmun meminta
tentara negara itu menjadi
‘benteng tak tertembus dan
tembok anti-peluru yang setiap
membela (Kim) dengan nyawa
mereka’. ans
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PERAYAAN TAHUN BARU DI BRITAIN
Para perenang memakai kostum menarik saat
berenang dalam acara Tahun Baru di Scarborough,
Britain, Sabtu (1/1).

Kebakaran Hutan di Colorado,
Ribuan Rumah Hancur
DENVER(IM) - Kebakaran hutan terjadi di dua kota
di Colorado, Amerika Serikat
(AS) yang memaksa ribuan
orang di wilayah tersebut dievakuasi. Sebanyak tiga orang
sejauh ini dilaporkan hilang dan
hampir 1.000 rumah hancur.
Menurut laporan, kebakaran terjadi dipicu oleh embusan angin lebih dari 100 mil
per jam. Angin mendorong
api bergerak ke arah timur
Colorado dan Louisville.
Dalam waktu sekitar
dua jam, api telah menghanguskan 6.000 hektare
lahan. Pelle mengatakan tim
akan dikerahkan untuk mencari orang-orang yang hilang
dalam kebakaran.
Sedikitnya tujuh orang
juga dilaporkan terluka dalam
kebakaran tersebut. Proses penyelamatan cukup sulit akibat
cuaca di musim dingin serta
turunnya salju yang menutupi

permukaan tanah hingga 8 inci
atau sekitar 20 cm.
Presiden AS Joe Biden
menyatakan Colorado sebagai
lokasi bencana nasional. Ia
mengatakan bahwa dana federal akan diberikan untuk membantu orang-orang di wilayah
itu yang terkena dampak.
Kebakaran hutan terjadi
secara luar biasa di akhir tahun
setelah musim gugur yang
sangat kering dan di tengah
musim dingin yang hampir
tidak bersalju sampai salju turun semalaman. Angin kencang
mendorong api yang memakan
rumput kering dan tumbuhtumbuhan di lahan pertanian
dan ruang terbuka yang diselingi
subdivisi pinggiran wilayah.
Para ilmuwan mengatakan
perubahan iklim membuat
cuaca lebih ekstrem dan kebakaran hutan lebih sering terjadi,
di antaranya di sejumlah negara
bagian di AS. gul

