
DENVER(IM) - Dua 
orang masih hilang setelah 
kebakaran hebat melanda 
Negara Bagian Colorado, 
Amerika Serikat (AS), terma-
suk seorang wanita berusia 
91 tahun yang keluarganya 
terperangkap oleh api yang 

datang. Pihak berwenang pada 
Minggu  (2/1) mengumumkan 
kebakaran hutan yang dipicu 
angin kencang itu telah me-
landa beberapa kota di timur 
Pegunungan Rocky, Colorado. 
Setidaknya 30.000 orang dari 
dua kota terpaksa mengungsi 

untuk menghindari api yang 
semakin mendekat.

Sheriff  Boulder County 
Joe Pelle mengatakan bahwa 
kemungkinan korban yang hi-
lang ditemukan dalam keadaan 
hidup sangat kecil. Namun, 
satu orang yang sebelumnya 

ulai di bawah kondisi kering 
yang tidak biasa dan terken-
dali sebagian karena hujan 
salju. Lebih dari 25cm salju 
telah turun di daerah Boulder 
dan sekarang menghambat 
upaya untuk menemukan 
mereka yang hilang.  ans

dilaporkan hilang saat ini telah 
ditemukan dalam keadaan 
aman dan sehat, demikian 
diwartakan BBC. Kebakaran 
hutan membakar 6.000 hektar 
di Boulder County, menghan-
curkan setidaknya 1.000 rumah 
dan bisnis. Kebakaran itu dim-

2 Orang Masih Hilang Setelah Kebakaran Hutan di Colorado 

MOSKOW(IM)-Pemer-
intah Rusia mengaku siap 
bekerja sama dengan Amerika 
Serikat (AS) untuk meny-
elesaikan isu terkait Ukraina. 
Kendati demikian, Moskow 
menekankan, tak ada alternatif  
untuk masalah tersebut selain 
Perjanjian Minsk.

“Di pihak kami, kami siap 
bekerja sama dalam format 
apa pun berdasarkan prinsip 
bahwa tidak ada alternatif  
selain Perjanjian Minsk yang 
didukung Washington,” kata 
Wakil Menteri Luar Negeri 
Rusia Andrey Rudenko saat di-

wawancara kantor berita Rusia, 
TASS, Senin  (3/1).

Dia mengisyaratkan adanya 
kesepahaman antara Moskow 
dan Washington bahwa kon-
fl ik di Ukraina timur tak dapat 
diselesaikan tanpa memberikan 
status khusus kepada Donbass. 
Hal itu, kata Rudenko, turut 
disampaikan Presiden AS Joe 
Biden saat melakukan perte-
muan bilateral virtual dengan 
Presiden Rusia Vladimir Putin 
bulan lalu.

“Wakil Menteri Luar Neg-
eri AS untuk Urusan Politik 
Victoria Nuland juga men-
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JERMAN(IM)- Surat 
kabar Jerman Welt am Sonntag 
melaporkan, mayoritas permo-
honan suaka di Jerman pada 
2021 berasal dari orang-orang 
yang tidak terdaftar di perba-
tasan luar Uni Eropa (UE).

Dikutip dari data Kantor 
Federal untuk Migrasi dan 
Pengungsi (BAMF) menunjuk-
kan,  53 persen pelamar kali 
pertama yang berusia 14 tahun 
ke atas tidak terdaftar di basis 
data sidik jari Eurodac selama 
11 bulan pertama tahun 2021.

Dari 74.837 data sidik jari 
pemohon yang memenuhi 
kriteria lalu dibandingkan basis 
data UE, yang menunjukkan, 
35.245 pemohon sebelumnya 
telah mengajukan status pen-
gungsi.

Secara total, sebanyak 
172.370 klaim suaka, terma-
suk anak-anak, telah diajukan 
di Jerman dari Januari hingga 
November 2021.

Eurodac didirikan pada 
2003 untuk menangani iden-
tifi kasi sidik jari setiap orang 
yang mengajukan permoho-
nan suaka di negara UE mana 
pun. Banyak orang dilaporkan 
datang tanpa memiliki doku-
men fisik identifikasi diri di 
blok itu.

Data BAMF mengungkap-
kan, banyak pengungsi di Jer-
man belum mengajukan klaim 
suaka ketika mereka pertama 
kali menginjakkan kaki di tanah 
UE, seperti di Yunani, Italia, 
Polandia, atau Lithuania yang 
berada di perbatasan darat atau 
laut blok tersebut.

Di bawah peraturan Dublin 
III UE, aplikasi suaka harus 
didaftarkan di negara kedatan-
gan, yang kemudian bertang-
gung jawab untuk memproses 
permintaan perlindungan 
orang tersebut.

Salah satu prinsip dari per-
aturan tersebut adalah untuk 
mencegah pendaftaraan aplika-
si suaka yang sama di beberapa 
negara UE.

Namun, negara-negara 
di Eropa selatan dan timur 
mengeluh, mereka menang-
gung beban yang lebih berat, 
ketika sebagian besar pemohon 
suaka lebih suka mengungsi di 
negara-negara kaya di Eropa 
barat dan utara.

Skenario itu juga telah 
dicap tidak dapat dijalankan, 
karena sebagian besar pen-
gungsi berpindah antara neg-
ara-negara UE dan pemohon 
suaka jarang kembali ke negara 
kedatangan mereka.

Karena Jerman tidak terle-
tak di perbatasan eksternal UE, 
di bawah aturan Dublin jumlah 
klaim suaka di sana seharusnya 
jauh lebih rendah.

Sementara itu, data dari 
badan statistik UE Eurostat 
menunjukkan, persentase Jer-
man dari semua klaim suaka 
yang dibuat di UE adalah 28,4 
persen, Prancis 20 persen, 
Spanyol 11 persen, dan Italia  
8 persen.

Alexander Throm, juru 
bicara blok kanan-tengah di 
parlemen Jerman, Bundestag, 
mengatakan data tersebut 
“secara drastis menunjukkan 
disfungsi sistem Dublin.”

Kepada Welt am Sonntag, 
Throm mengatakan, pendaf-
taran dan pemulangan pen-
cari suaka adalah prinsip dasar 
sistem suaka UE. Throm 
meminta pemerintah koalisi 
baru Jerman untuk menuntut 
kepatuhan yang lebih baik 
terhadap aturan Dublin.

“Membebaskan negara-
negara Uni Eropa lainnya 
dengan redistribusi secara 
tidak proporsional meskipun 
ada kekurangan pendaftaran, 
seperti yang dibayangkan oleh 
perjanjian koalisi, adalah sinyal 
yang salah,” kata Throm.

Perjanjian koalisi Pemer-
intah Jerman menyerukan 
kebijakan migrasi “berwawasan 
ke depan dan realistis” dan 
menambahkan “migrasi tidak 
teratur” harus dikurangi.  gul

Sepanjang 2021, Jerman 
Jadi Tujuan Pencari Suaka 

AS secara terbuka telah menyatakan du-
kungannya terhadap Ukraina.

Rusia Siap Kerja Sama dengan AS 
Selesaikan Isu Ukraina

melakukan aksi pencaplokan 
Semenanjung Krimea.

Kala itu terdapat kelompok 
pro-Uni Eropa dan pro-Rusia 
di Ukraina. Kelompok sepa-
ratis pro-Rusia merebut seba-
gian besar dua wilayah timur 
Ukraina yang dikenal sebagai 
Donbass. Pertempuran pun 
berlangsung di sana.

Pada 2015, Rusia dan 
Ukraina, bersama Prancis serta 
Jerman, menyepakati Minsk 
Agreements. Salah satu poin 
dalam perjanjian itu adalah di-
laksanakannya gencatan senjata 
total di wilayah timur Ukraina. 
Namun, Moskow dianggap 
tak mematuhi dan memenuhi 
sepenuhnya perjanjian terse-
but. Hal itu menyebabkan 
Rusia dijatuhi sanksi ekonomi 
oleh Uni Eropa.  tom

ari 2014, yakni ketika massa anti-
pemerintah berhasil melengserkan 
mantan presiden Ukraina yang 
pro-Rusia, Viktor Yanukovych.

Dia dimakzulkan setelah 
gelombang demonstrasi ber-
langsung tanpa henti selama 
tiga bulan. Massa memprotes 
keputusan Yanukovych mem-
batalkan kerja sama dengan 
Uni Eropa. Keputusan terse-
but ditengarai akibat adanya 
tekanan Moskow. Rusia me-
mang disebut tak menghen-
daki Kiev lebih dekat atau 
bergabung dengan Uni Eropa.  

Ukraina membentuk pemer-
intahan baru pasca-pelengseran 
Yanukovych. Namun Rusia 
menentang dan memandang 
hal tersebut sebagai kudeta. Tak 
lama setelah kekuasaan Yanu-
kovych ditumbangkan, Moskow 
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PATUNG LOUIS BOTHA DI CAPE TOWN AFSEL
Patung Louis Botha, seorang mantan perdana 
menteri Persatuan Afrika Selatan terlihat di depan 
gedung parlemen di mana kebakaran terjadi di 
Cape Town, Afrika Selatan, Minggu (2/1). 

gonfirmasinya selama kun-
jungannya ke Moskow pada 
Oktober,” ungkap Rudenko.

Dia pun menyinggung 
tentang keengganan Ukraina 
menerapkan Perjanjian Minsk. 
Menurutnya, hal itu mem-
berikan dasar bagi kerja sama 
Rusia-AS dalam menyelesaikan 
konfl ik domestik di Ukraina.

AS telah secara terbuka 
menyatakan dukungannya bagi 
Ukraina dalam menghadapi 
potensi serangan Rusia. Wash-
ington pun sudah memperingat-
kan tentang konsekuensi berupa 
sanksi jika Moskow melancarkan 
agresi terhadap Kiev. Sama 
seperti AS, Pakta Pertahanan 
Atlantik Utara (NATO) pun 
berdiri bersama Ukraina.

Hubungan Ukraina dengan 
Rusia telah memanas sejak Febru-

HARI PERDAGANGAN PERTAMA PASAR SAHAM DI KOREA EXCHANGE
Yoon Suk-yeol sebagai kandidat pemilihan presiden dari oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Korea Selatan dan Lee 
Jae-myung sebagai kandidat pemilihan presiden dari Partai Demokrat yang berkuasa, mereka menghadiri upacara untuk hari 
perdagangan pertama pasar saham di Korea Exchange (KRX) di Seoul, Korea Selatan, Senin (3/1). 

IDN/ANTARA

OLIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022
Orang-orang bermain hoki es di kanal beku di depan Stadion Nasional atau 
Sarang Burung yang merupakan tempat yang dijadwalkan untuk mengada-
kan upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin Beijing 
2022 di Beijing, Tiongkok, Minggu (2/1). 

IDN/ANTARA

Siswa SD di Singapura Mulai 
Dapatkan Vaksin Covid-19

Penduduk di Kota Spanyol Bersatu
Buru Pembunuh Berjuluk Rambo

MADRID(IM)- Pen-
duduk sebuah kota di barat 
laut Spanyol bersatu untuk 
mencoba melacak seorang 
terpidana pembunuh yang 
dijuluki “Galician Rambo” 
yang diyakini tinggal di daerah 
hutan terdekat. Julukan dengan 
embel-embel Rambo itu diberi-
kan karena sang pembunuh 
mampu kabur dari penjara dan 
memiliki pengetahuian tentang 
teknik bertahan hidup. Alfredo 
Sanchez Chacon telah buron 
sejak Maret tahun lalu ketika 
dia tidak kembali ke penjara 
setelah diizinkan keluar dengan 
izin harian.

Berita bahwa pria berusia 
63 tahun itu hilang mungkin 
mengejutkan sedikit orang. 
Sanchez Chacon, yang akan 
dipenjara hingga tahun 2025 
karena pembunuhan pada 
tahun 1996, sudah terkenal di 
seluruh Spanyol karena berhasil 
kabur dari penjara dua kali. 

Pelarian pertamanya adalah 
pada tahun 1999 ketika dia 
dilaporkan merangkai serang-
kaian lembaran baju untuk 
mengoyang-goyangkan dind-
ing penjara Pontevedra ketika 
narapidana lain mengalihkan 
perhatian para penjaga.

Selama lebih dari dua ta-
hun ia tetap dalam pelarian, 
menggunakan pelatihannya 
sebagai mantan anggota Legiun 
Spanyol untuk bersembunyi di 
semak belukar Spanyol utara.

Pada tahun 2001 dia ber-
hasil keluar lagi dari penjara 
tetapi rasa kebebasannya hanya 
bertahan 25 menit sebelum dia 
ditangkap kembali, menurut 
surat kabar La Voz de Galicia. 

Kali ini pelariannya telah 
berlangsung selama beberapa 
bulan sebelum bel tanda per-
ingatan berbunyi di kota kecil 
Pontedeume, di Galicia, sekitar 
105km dari penjara. 

Pada akhir musim panas, 

7.900 penduduk kota itu mulai 
bertukar cerita tentang barang-
barang yang hilang secara 
misterius dari dapur mereka: 
paket biskuit, kaleng bir, dan 
potongan daging dingin. 

Sa lah  seorang warg a 
menceritakan bagaimana 
dia mendapati seorang pria 
di dapurnya, mengintip ke 
lemari es yang terbuka di 
tengah malam.

Kecurigaan bahwa itu 
mungkin Sanchez Chacon 
meningkat minggu lalu setelah 
seorang pemburu menemu-
kan seorang pria yang cocok 
dengan deskripsi buronan itu 
tinggal di sebuah kamp darurat 
di hutan lebat taman Fragas 
do Eume dekat kota. Pen-
duduk yang putus asa segera 
berkumpul, dengan delapan 
dari mereka mengumumkan 
patroli yang mampu menyisir 
daerah itu untuk mencari jejak 
Sanchez Chacon.  tom

SINGAPURA (IM)- 
Anak-anak yang berada di 
bangku sekolah dasar (SD) 
di Singapura telah mulai 
melakukan vaksinasi untuk 
mencegah infeksi virus co-
rona jenis baru (Covid-19). 

Menteri Pendidikan Sin-
gapura Chan Chun Sing men-
gatakan setidaknya ada enam 
dari 10 siswa di kelas 4 hingga 
6 SD bersiap mendapatkan 
vaksin Covid-19.

Selain itu, ada sekitar 
8.600 pendaftaran telah ma-
suk untuk anak-anak berusia 
sembilan hingga 11 tahun 
yang tidak bersekolah di 
Kementerian Pendidikan 
(MOE). 

Dalam ung gahan di 
jejaring sosial Facebook, 
Chan mengatakan ada seki-

IDN/ANTARA

SAN FRANCISCO(IM)- 
Twitter telah memblokir akun 
pribadi anggota parlemen dari 
Partai Republik, Marjorie Taylor 
Greene karena menyebarkan in-
formasi yang salah terkait pandemi 
Covid-19. Akun Greene ditang-
guhkan secara permanen di bawah 
sistem teguran yang diluncurkan 
Twitter pada Maret.

Twitter  meng gunakan 
teknologi kecerdasan buatan 
untuk mengidentifi kasi unggah-
an informasi tidak benar terkait 
virus korona, yang dapat me-
nyesatkan dan membahayakan 
orang lain. Twitter mempunyai 
kebijakan teguran secara ber-
tahap sebelum menangguhkan 
akun individu secara permanen.

Twitter akan menangguh-
kan akun seseorang selama 
12 jam setelah memberikan 
dua atau tiga teguran. Kemu-
dian Twitter dapat menang-
guhkan akun seseorang selama 
seminggu, setelah memberikan 
empat teguran. Twitter akan 
menghapus akun seseorang 
setelah memberikan lima atau 
lebih banyak teguran.  

Dalam sebuah pernyataan, 
Greene mengecam langkah Twit-
ter yang menutup akunnya secara 
permanen. Greene mengatakan, 
akun Twitter-nya ditangguh-
kan setelah dia membuat cuitan 
statistik dari Vaccine Adverse 
Event Reporting System, yang 
merupakan database pemerintah 
yang mencakup data mentah dan 
belum diverifi kasi.

“Twitter adalah musuh 
Amerika dan tidak bisa menan-

gani kebenaran. Tidak apa-apa, 
saya akan menunjukkan kepada 
Amerika bahwa kita tidak mem-
butuhkan mereka dan inilah 
saatnya untuk mengalahkan 
musuh kita,” ujar Greene.

Twitter sebelumnya telah 
menangguhkan akun pribadi 
Greene untuk periode mulai 
dari 12 jam hingga seminggu 
penuh. Penangguhan berlaku 
untuk akun pribadi Greene, 
yaitu @mtgreenee, dan tidak 
memengaruhi akun Twitter 
resminya, yaitu @RepMTG.

Pada Juli, Twitter  menang-
guhkan akun pribadi Greene 
selama seminggu setelah Presiden 
AS Joe Biden mendesak perusa-
haan teknologi untuk mengambil 
tindakan lebih keras terhadap 
klaim vaksin palsu yang dapat 
membunuh orang. Twitter telah 
berupaya untuk menghapus in-
formasi palsu mengenai Covid-19 
yang beredar di platformnya. 
Twitter telah menghapus ribuan 
cuitan dan menangguhkan jutaan 
akun di seluruh dunia, yang ter-
kait dengan penyebaran hoaks 
seputar Covid-19.

Cuitan terakhir Greene 
ditulis pada Sabtu (1/1), yang 
menyebutkan tingginya jum-
lah kematian akibat vaksin 
Covid-19.  Pekan lalu, Greene 
menuliskan cuitan bahwa dia 
telah berbicara dengan mantan 
Presiden Donald Trump me-
lalui telepon. Greene mengaku 
telah menerima izin dari Trump 
untuk mengklarifi kasi pendiri-
annya bahwa, dia menentang 
mandat vaksin.  gul

Twitter Blokir Akun Anggota 
Parlemen AS Secara Permanen

tar 20.000 anak yang telah 
menerima dosis pertama 
vaksin Covid-19 sejak dimu-
lai pada 27 Desember 2021. 

Ia menambahkan bahwa 
hal ini terwujud dengan adan-
ya dukungan orang tua, serta 
kerja keras dari para petugas 
kesehatan dan masyarakat. 

“Dengan tingkat vaksina-
si yang baik pada siswa seko-
lah dasar di Singapura, kami 
tentu berharap 2022 menjadi 
tahun sekolah yang lebih nor-
mal bagi anak-anak karena 
kami dengan hati-hati mem-
pertimbangkan bagaimana 
melanjutkan lebih banyak 
kegiatan dengan aman dalam 
beberapa bulan mendatang,” 
ujar Chan dalam pernyataan, 
dilansir The Strait Times, 
Senin (3/1).  gul

KHARTOUM(IM) - Per-
dana Menteri Sudan Abdalla Ham-
dok telah mengundurkan diri, di 
tengah kebuntuan politik menyusul 
kudeta militer yang menggagalkan 
transisi pemerintahan menuju 
demokrasi. Dalam pidato yang di-
siarkan televisi pada Minggu  (2/1) 
malam, Hamdok, mengatakan, 
perlu ada diskusi untuk mencapai 
kesepakatan baru.

Seperti dilansir Aljazirah, 
Senin (3/1)Hamdok yang meru-
pakan mantan pejabat PBB, dipan-
dang sebagai wajah sipil pemerin-
tah transisi Sudan. Dia diangkat 
kembali menjadi perdana menteri 
pada November di tengah tekanan 
internasional, dalam kesepakatan 
yang menyerukan kabinet tek-
nokratis independen di bawah 
pengawasan militer.

Kesepakatan itu, ditolak 
oleh gerakan pro-demokra-
si. Mereka bersikeras bahwa, 
kekuasaan harus diserahkan ke-
pada pemerintah sipil sepenuh-
nya untuk memimpin transisi.

Ribuan orang turun ke jalan-
jalan di Khartoum dan kota-
kota lain di seluruh negeri untuk 
mengecam pengambilalihan 
militer. Mereka juga mengecam 
kesepakatan pemerintahan yang 
mengesampingkan gerakan pro-
demokrasi. Pengunduran diri 
Hamdok terjadi setelah pasukan 
keamanan Sudan membubarkan 
pengunjuk rasa pro-demokrasi. 
Pembubaran yang diwarnai ke-
kerasan itu menewaskan sedikit-
nya dua orang.

Komite Pusat Dokter Sudan 
(CCSD), yang merupakan bagian 
dari gerakan pro-demokrasi, pada 
Ahad mengatakan, salah satu 

korban tewas dipukul dengan 
keras di kepalanya saat mengam-
bil bagian dalam pawai protes di 
Khartoum. Kemudian korban 
tewas kedua ditembak di dadanya 
di kota Omdurman.

CCSD mengatakan, pu-
luhan pengunjuk rasa lainnya 
mengalami luka. Kematian ini 
membuat jumlah korban tewas 
di antara pengunjuk rasa sejak ku-
deta menjadi setidaknya 56 orang.

Para pemimpin sipil dan 
militer Sudan berada dalam 
perjanjian pembagian kekuasaan 
yang rapuh selama dua tahun 
terakhir. Komandan militer Jen-
deral Abdel Fattah Burhan me-
mimpin kudeta pasa 25 Oktober 
lalu, dan bertanggung jawab atas 
perjanjian pembagian kekuasaan.

Burhan mengatakan, kudeta 
perlu dilakukan untuk menghindari 
perang saudara. Dia bersikeras 
bahwa, Sudan masih bergerak 
menuju demokrasi dan meng-
gelar pemilihan umum pada 2023. 
Kudeta militer merupakan ke-
munduran bagi Sudan menuju de-
mokrasi. Militer dan pemerintahan 
sipil telah membagi kekuasaan 
sejak penguasa Omar al-Bashir 
digulingkan dua tahun lalu.

Kudeta militer di Sudan 
memicu kecaman internasional. 
Bank Dunia dan Amerika Serikat 
(AS) telah membekukan ban-
tuan pendanaan. Hal ini menjadi 
pukulan besar bagi Sudan yang 
sudah terperosok dalam krisis 
ekonomi. Militer Sudan juga meng-
hadapi tekanan dari Uni Afrika, 
yang menangguhkan negara itu 
dari kegiatannya sampai pemulihan 
otoritas transisi yang dipimpin 
pemerintahan sipil.  ans

PM Sudan Abdalla Hamdok 
Mengundurkan Diri


