
ALMATY(IM)-Presiden 
Kazakhstan telah mengumum-
kan keadaan darurat di seba-
gian besar negara itu. Status 
darurat tersebut diumumkan 
di tengah pecahnya kerusuhan 
yang dipicu oleh kenaikan 
harga bahan bakar.

Protes tersebut dimulai 
di bagian barat Kazakhstan 
selama akhir pekan dan telah 
menyebar ke wilayah lain den-
gan cepat. Adapun protes dan 
kerusuhan semacam ini terhi-
tung langka terjadi di negara 
tersebut.

Rekaman video dari kota 
terbesar Kazakhstan, Almaty, 
menunjukkan barisan polisi 
anti huru hara dan banyak 
kendaraan pengendali massa 
berkumpul di pusat kota pada 

Selasa (4/1) malam. Menurut 
laporan AFP, polisi menggu-
nakan granat kejut dan gas air 
mata setelah massa menolak 
bubar. Diperkirakan ada lebih 
dari 5.000 orang yang hadir 
dalam aksi massa tersebut.

Sejumlah laporan yang be-
lum bisa diverifi kasi mengatakan 
ada mobil polisi yang terbakar di 
Almaty. Sedangkan video dari 
kota lain menunjukkan para 
pengunjuk rasa melakukan aksi 
di tengah suhu di bawah nol dan 
banyaknya pasukan keamanan 
yang diterjunkan.

“Semua seruan untuk 
menyerbu atau menyerang 
gedung-gedung pemerintah 
benar-benar ilegal,” tegas Pres-
iden Kassym-Jomart Tokayev 
dalam pernyataan pada Selasa 
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SEOUL(IM) - Korea Utara 
menembakkan rudal balistik yang 
diduga mengarah ke lautan pada 
Rabu (5/1). Peluncuran rudal balis-
tik terjadi setelah Pemimpin Korea 
Utara Kim Jong-un bersumpah 
untuk meningkatkan kemampuan 
militernya, dalam konferensi Partai 
Buruh yang berkuasa pekan lalu. Ke-
pala Staf  Gabungan Korea Selatan 
mengatakan,  Korea Utara menem-
bakkan rudal balistik yang dicurigai 
ke arah perairan timurnya pada Rabu 
pagi. Otoritas intelijen Korea Selatan 
dan Amerika Serikat (AS) berusaha 
menganalisis informasi lebih lanjut 
tentang peluncuran tersebut.

Dalam konferensi video daru-
rat, anggota tim keamanan nasi-
onal kepresidenan Korea Selatan 
menyatakan keprihatinan tentang 
peluncuran rudal balistik tersebut. 
Mereka akan melanjutkan pembi-
caraan dengan Korea Utara untuk 
menyelesaikan ketegangan. Semen-
tara itu, Kementerian Pertahanan 
Jepang juga mendeteksi peluncuran 
rudal balistik Korea Utara. “Kami 
merasa sangat disesalkan bahwa 
Korea Utara terus menembakkan 
rudal dari tahun lalu,” kata Perdana 
Menteri Jepang, Fumio Kishida.

Kishida mengatakan, rincian 
lain tentang peluncuran Korea 
Utara masih dalam penyelidikan. 
Dia memerintahkan para pejabat 
untuk mengkonfirmasi kesela-
matan kapal dan pesawat, di daerah 
yang menjadi kemungkinan tempat 
rudal itu terbang dan jatuh. Antara 
September dan November, Korea 
Utara melakukan serangkaian uji 
coba senjata, termasuk rudal bal-
istik yang diluncurkan dari kapal 
selam dan rudal hipersonik. Sejak 
latihan penembakan artileri pada 
awal November, Korea Utara telah 
menghentikan kegiatan pengujian 
hingga peluncuran pada Rabu.

Pemerintahan Presiden AS 
Joe Biden telah berulang kali men-
gatakan bahwa AS terbuka untuk 
melanjutkan diplomasi nuklir den-
gan Korea Utara. Korea Utara se-
jauh ini menolak tawaran tersebut. 
Mereka mengatakan permusuhan 
antara Korea Utara dan AS tetap 
tidak berubah. Diplomasi yang 
dipimpin AS bertujuan meyakinkan 
Korea Utara untuk meninggalkan 
program nuklirnya pada 2019. 
Namun pembicaraan tersebut ga-
gal mencapai hasil, karena terjadi 
perselisihan terkait keringanan 
sanksi kepada Korea Utara, sebagai 
imbalan atas pembongkaran kom-
pleks nuklir utamanya.

Sejak itu, Kim mengancam 

akan memperbesar persenjataan 
nuklirnya. Di sisi lain, perekono-
mian Korea Utara telah mengalami 
kemunduran besar karena pandemi 
Covid-19, sanksi yang dijatuhkan 
AS, dan salah urus negara.  “Dari-
pada menyatakan kesediaan untuk 
pembicaraan denuklirisasi atau 
minat dalam deklarasi akhir perang, 
Korea Utara menandakan bahwa 
varian omicron maupun kekuran-
gan pangan domestik tidak akan 
menghentikan pengembangan 
rudal agresifnya,” kata seorang 
profesor di Ewha University di 
Seoul, Leif-Eric Easley.

Sementara, seorang profesor 
di University of  North Korean 
Studies di Seoul, Kim Dong-yub, 
mengatakan, Korea Utara mungkin 
telah menguji rudal hipersonik 
atau rudal KN-23 berkemampuan 
nuklir dengan penerbangan yang 
sangat bermanuver dan lintasan 
lebih rendah. Kim mengatakan, 
Korea Utara kemungkinan akan 
bergerak maju dengan rencana 
pembangunan militernya.

Selama pertemuan pleno 
Komite Sentral Partai Buruh yang 
berkuasa pekan lalu, Kim mengu-
langi janjinya untuk meningkatkan 
kapasitas militer Korea Utara. Dia 
juga memerintahkan produksi 
sistem senjata yang lebih kuat dan 
canggih.  Laporan media pemer-
intah tentang pertemuan itu men-
gatakan, Korea Utara menetapkan 
arahan taktis untuk hubungan 
eksternal termasuk dengan Korea 
Selatan, tetapi tidak laporan itu ti-
dak menyebutkan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden Korea 
Selatan Moon Jae-in mengatakan, 
pihaknya akan terus mencari cara un-
tuk memulihkan hubungan dengan 
Korea Utara dan mempromosikan 
perdamaian di Semenanjung Korea 
sampai masa jabatan lima tahunnya 
berakhir pada Mei.  Dia baru-baru 
ini mendorong deklarasi simbolis 
politik untuk mengakhiri Perang 
Korea 1950-1953 sebagai cara un-
tuk mengurangi permusuhan. Pada 
bulan lalu, Kim menandai 10 tahun 
kekuasaannya. Kim naik takhta 
sebagai pemimpin negara setelah 
ayahnya Kim Jong-Il meninggal 
dunia pada Desember 2011.

Kim Jong-un telah membangun 
kekuatan absolut di dalam negeri, dan 
melakukan  uji coba senjata sebagai 
bagian dari upaya untuk membangun 
rudal nuklir yang mampu mencapai 
daratan Amerika. Selama 10 tahun 
pemerintahan Kim, Korea Utara 
telah melakukan 62 putaran uji coba 
rudal balistik.  gul

Jepang Deteksi Peluncuran 
Rudal Balistik Korut

Keadaan darurat itu berlaku dua pekan 
di Kota Almaty, kota terbesar di kawasan 
Asia Tengah.

Presiden Kazakhstan Umumkan
Keadaan Darurat Seusai Protes Besar

diberi tugas sementara sebagai 
Perdana Menteri Republik Ka-
zakhstan,” ujar Tokayev dalam 
keputusan tersebut, dilansir Tass, 
Rabu (5/1). 

“Smailov Alikhan Askha-
novich akan diberi tugas semen-
tara sebagai Perdana Menteri 
Republik Kazakhstan,” ujar To-
kayev dalam keputusan tersebut, 
dilansir Tass, Rabu (5/1). 

Sesuai dokumen terse-
but, anggota pemerintah akan 
melanjutkan tugas hingga 
pemerintahan baru terbentuk. 
Sebelumnya, di tengah protes 
massal yang terjadi Kazakh-
stan menyusul kenaikan tajam 
harga bahan bakar, Tokayev 
menegaskan pemerintah tidak 
akan ambruk. 

Tokayev mengajak ma-
syarakat Kazakhstan untuk 
tidak menyerah pada provo-
kasi internal dan eksternal. Ia 
mengingatkan, serangan pada 
petugas sipil dan militer meru-
pakan pelanggaran hukum dan 
tindakan semacam itu akan 
dihukum.  tom

nyatakan bahwa pemerintah 
akan menerapkan batasan 
harga 50 tenge atau sekitar Rp 
1.652 per liter untuk bahan ba-
kar gas cair tersebut di provinsi 
Mangystau. Batasan tersebut 
kira-kira separuh dari harga 
pasar saat ini.

Meski demikian, aksi pro-
tes di beberapa wilayah turut 
diwarnai dengan motif  politik. 
Sejumlah pihak melepaskan 
frustasi yang terpendam ten-
tang kurangnya akuntabilitas 
pemerintah di negara tersebut.

Pres iden Kazakhstan 
Kassym-Jomart Tokayev pada 
Rabu (5/1) menerima pen-
gunduran diri massal kabinet 
pemerintah negara itu, yang 
membuat tugas akan terus 
dijalankan hingga kabinet men-
teri baru terbentuk. 

Dalam keputusan presiden, 
yang diterbitkan di hari yang 
sama, disebutkan oleh Tokayev 
memutuskan untuk menerima 
pengunduran diri Pemerintah 
Republik Kazakhstan. “Smailov 
Alikhan Askhanovich akan 
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TEKNOLOGI QUALCOMM BAGI PEMBUAT OTOMOTIF
Presiden dan CEO Qualcomm Cristiano Amon 
berbicara mengenai teknologi Qualcomm bagi 
pembuat otomotif pada konferensi pers se-
lama CES 2022 di Las Vegas, Nevada, Amerika 
Serikat, Selasa (4/1).

(4/1) malam.
Melalui akun Twitter res-

minya, Presiden Tokayev me-
nyalahkan aksi protes tersebut 
pada “individu destruktif  yang 
ingin merusak stabilitas dan per-
satuan masyarakat kita”. Dalam 
upayanya untuk memadamkan 
kerusuhan, Presiden Tokayev 
mengatakan pemerintah akan 
bertemu untuk membahas “tun-
tutan sosial-ekonomi” para 
pengunjuk rasa pada Rabu (5/1).

Belakangan, Presiden To-
kayev juga memberlakukan 
keadaan darurat yang mencakup 
Almaty dan provinsi Mangystau 
barat. Status darurat ini akan 
berlaku selama dua minggu.

Sebagai informasi, aksi pro-
tes ini dimulai di di kota minyak 
Zhanaozen selama akhir pekan 
lalu. Kemarahan warga awalnya 
dipicu oleh kenaikan tajam 
harga bahan bakar gas cair yang 
banyak digunakan orang sebagai 
bahan bakar kendaraan. Harg-
anya dilaporkan berlipat ganda 
dalam hitungan hari.

Presiden Tokayev me-

KAWASAN FUTURISTIK VERSI HYUNDAI
Rendering seniman menunjukkan peralatan robotik dan manusia di kawasan futuristik yang dibayangkan Hyundai. 

IDN/ANTARA

UNJUK RASA MENENTANG NAIKNYA HARGA LPG DI KAZAKHSTAN
Penegak hukum berjaga di luar kantor pemerintah kota selama aksi protes 
menentang naiknya harga LPG menyusul keputusan otoritas Kazakh untuk 
mencabut batas harga bahan bakar gas cair di Almaty, Kazakhstan, Rabu (5/1). 

IDN/ANTARA

Duterte Menolak Minta Maaf Atas 
Kematian dalam Perang Antinarkoba

Tembus 218.000 Kasus Covid  Sehari, 
PM Inggris Enggan Lockdown

LONDON(IM)- Perdana 
Menteri (PM) Inggris, Boris John-
son, menyatakan negaranya akan 
mampu menghadapi lonjakan 
kasus virus korona (Covid-19) 
tanpa menutup aktivitas pereko-
nomian. Penegasan ini disam-
paikan setelah Inggris mencetak 
rekor tertinggi dengan lebih dari 
218.000 kasus Korona dalam 
sehari gegara varian Omicron.

Seperti dilansir Reuters, Rabu 
(5/1), PM Johnson menolak 
untuk memberlakukan lock-
down ketat di Inggris, dengan 
menyatakan bahwa efek sunti-
kan booster vaksin Corona dan 
kehati-hatian para warganya akan 
cukup untuk menahan gelom-
bang terbaru.

Pada Selasa (4/1) waktu 
setempat, Inggris melaporkan 
218.724 kasus korona dalam 
sehari. Angka ini mencetak rekor 
terbaru untuk tambahan kasus 
tertinggi dalam sehari -- meski-
pun angka itu juga dipengaruhi 
kelambatan pelaporan selama 
masa liburan akhir tahun.

PM Johnson menyatakan 
dirinya berpegang pada langkah 
‘Rencana B’ yang diberlakukan di 
Inggris sejak bulan lalu. Langkah 

itu mencakup aturan pemakaian 
masker dalam transportasi umum 
dan pertokoan, tanpa membatasi 
acara sosial dan menutup pusat-
pusat bisnis.

“Bersama dengan langkah 
Rencana B yang kita berlakukan 
sebelum Natal, kita memiliki pelu-
ang untuk mengatasi gelombang 
Omicron ini tanpa menutup negara 
kita sekali lagi. Kita bisa membiar-
kan sekolah dan bisnis-bisnis kita 
tetap buka, dan kita bisa mencari 
cara untuk hidup dengan virus ini,” 
cetus PM Johnson.

“Tapi beberapa pekan ke 
depan akan menantang, baik di 
sini di Inggris dan seluruh dunia. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa 
sejumlah layanan akan terganggu 
oleh ketidakhadiran para staf,” 
imbuhnya.

Sebelumnya, PM Johnson 
memperingatkan bahwa rumah-
rumah sakit akan menghadapi 
tekanan besar dalam beberapa 
pekan ke depan, dan mengu-
mumkan tes Corona harian untuk 
100.000 pekerja sektor kritis.

Sementara penerimaan pasien 
di rumah sakit meningkat sejak 
pertengahan Desember, angka 
itu belum mempengaruhi tren 

kasus harian, yang diduga sebagai 
dampak vaksin dan suntikan 
booster, juga lebih rendahnya 
level keparahan varian Omicron 
dan jeda waktu orang-orang yang 
pergi ke rumah sakit.

Chief  Medical Offi cer Ing-
gris, Chris Whitty, secara terpisah 
menyatakan angka kematian ti-
dak ikut meningkat saat terjadin-
ya lonjakan kasus. Sedangkan PM 
Johnson menyebut bahwa lebih 
dari 60 persen pasien Corona 
yang dirawat di unit perawatan 
intensif  (ICU) belum divaksinasi.

Pakar epidemiologi pada Im-
perial College London, Neil Fergu-
son, menyebut bahwa pola rawat 
inap mungkin berubah ketika gel-
ombang Omicron mulai menyebar 
ke kelompok usia lebih tua.

“Rawat inap umumnya masih 
meningkat di seluruh wilayah, dan 
kita mungkin melihat level yang 
tinggi selama beberapa pekan. Vak-
sinasi menahan dalam hal perlind-
ungan terhadap penyakit parah, 
dibantu fakta bahwa Omicron 
hampir pasti secara substansial 
tidak terlalu parah, tapi tetap saja 
memberikan tekanan pada sistem 
kesehatan,” sebutnya kepada Radio 
BBC.  ans

MANILA (IM)-Presiden 
Filipina Rodrigo Duterte men-
gatakan bahwa dia tidak akan 
pernah meminta maaf  atas ke-
matian para tersangka peng-
guna dan pengedar narkoba 
yang terbunuh dalam operasi 
polisi yang memerangi narkoba.
Kematian dalam operasi an-
tinarkoba itu telah membuat 
khawatir kelompok-kelompok 
hak asasi manusia. Lebih dari 
6.200 tersangka pengguna dan 
pengedar narkoba tewas dalam 
operasi antinarkotika di Filipina 
sejak Duterte menjabat pada Juni 
2016 hingga November 2021, 
menurut data pemerintah. “Saya 
tidak akan, tidak akan pernah 
meminta maaf  atas kematian 
itu.Bunuh saya, penjarakan saya, 
saya tidak akan pernah meminta 
maaf,”kata Duterte dalam pidato 
nasional mingguannya.

Kelompok-kelompok hak 
asasi manusia dan para kritikus 
mengatakan penegak hukum 
telah mengeksekusi para ter-
sangka kasus narkoba. Namun, 
pihak kepolisian Filipina men-
gatakan para tersangka yang 
terbunuh adalah mereka yang 
bersenjata dan dengan keras 
menolak penangkapan.

Duterte, dalam pidato nasi-
onal pertamanya pada 2022, ber-
sumpah untuk melindungi para 

IDN/ANTARA

JERMAN (IM)- Seorang 
juru kampanye Jerman berharap 
daya tarik emosional dari 700 
domba yang membentuk gam-
bar jarum suntik raksasa akan 
menarik hati warga yang ragu-
ragu menerima vaksin Covid 19.

“Domba sangat populer di 
kalangan masyarakat dan mem-
bawa konotasi emosional yang 
positif. Jadi mungkin mereka 
dapat menjangkau banyak orang 
secara emosional ketika logika 
dan penalaran ilmiah tidak 
berhasil,” kata penyelenggara 
kampanye vaksinasi, Hanspeter 
Etzold, kepada Reuters yang 
dikutip Antara, Rabu (5/1).

Jerman memiliki tingkat 
vaksinasi yang lebih rendah 
ketimbang sebagian besar neg-
ara lain di Eropa Barat, meski-
pun sejumlah warga Jerman 
tak yakin apakah mereka harus 
mendapatkan suntikan vaksin 
atau tidak, bukan menentang 
keras vaksinasi.

Etzold beker ja dengan 
para gembala, perusahaan, dan 
hewan-hewan untuk menggelar 
kegiatan pengembangan tim di 
kota Schneverdingen, Jerman 
utara. “Saya telah memperha-
tikan betapa domba-domba 
itu diterima dengan antusias 

dan itu cukup menjangkau 
orang-orang jauh di lubuk hati, 
sesuatu yang sepertinya tidak 
dapat dilakukan secara rasional, 
dengan argumen-argumen yang 
rasional,” katanya.

Domba -domba  m i l i k 
penggembala Steffen Schmidt 
dan istrinya itu mengikuti po-
tongan roti yang disebar di 
tanah untuk membentuk for-
masi jarum suntik sepanjang 
100 meter saat mereka diaba-
dikan dengan pesawat nirawak 
(drone).

Menurut Institut Robert 
Koch (RKI) Jerman untuk pe-
nyakit menular, sebanyak 71,3 
persen populasi Jerman telah 
menerima dua dosis vaksin 
Covid-19 dan 39,3 persen telah 
menerima suntikan vaksin pen-
guat (booster) pada Selasa (4/1).

Persentase itu menempat-
kan Jerman di antara negara-
negara Eropa Barat dengan 
tingkat vaksinasi terendah, 
menurut data dari Pusat Pence-
gahan dan Pengendalian Penya-
kit Eropa.

Pada saat yang sama, hanya 
sekitar 5-10 persen warga Jer-
man yang menentang keras 
vaksinasi dan sisanya ragu-ragu, 
menurut data RKI.  gul

Cara Unik Pemerintah Jerman Bujuk Warganya 
Mau Divaksin, Siapkan 700 Ekor Domba

penegak hukum yang melakukan 
tugas mereka, dan memberitahu 
mereka untuk melawan saat nya-
wa mereka dalam bahaya. 

D u t e r t e  ( 7 6  t a h u n ) 
memenangkan kursi kepreside-
nan Filipina dengan selisih jauh 
pada 2016 dengan janji untuk 
upaya-upaya antikorupsi, pen-
egakan hukum dan ketertiban. 
Dia secara konstitusional dilarang 
mencalonkan diri kembali pada 
pemilihan tahun depan. Namun, 
para analis mengatakan seorang 
sekutu dari Duterte yang terpilih 
dapat melindunginya dari tinda-
kan hukum apa pun atas program 
antinarkotikanya.

Para hakim Pengadilan 
Kejahatan Internasional (ICC) 
pada September 2021 me-
nyetujui penyelidikan formal 
terhadap aksi perang Duterte 
melawan narkoba. Akan tetapi, 
ICC menangguhkan penyeli-
dikan pada November me-
nyusul permintaan pemerintah 
Filipina yang mengatakan akan 
melaksanakan penyelidikannya 
sendiri. Duterte secara sepihak 
membatalkan keanggotaan ICC 
Filipina pada Maret 2018 atau 
sebulan setelah jaksa ICC men-
gatakan bahwa pemeriksaan 
pendahuluan atas upaya perang 
melawan narkoba di Filipina 
sedang berlangsung.  gul

KINABALU(IM) - Pas-
angan suami istri (Pasutri) di  
Malaysia , Mohammad Ambree 
Yunos (40) dan Etiqah Siti 
Noorashikeen Mohd Sulong 
(33) bersama-sama didakwa 
membunuh pembantu  mereka 
oleh Pengadilan Magistrate di 
Kota Kinabalu, Malaysia. 

Tidak ada pembelaan yang 
dicatat dari Mohammad Ambree 
dan Etiqah dalam persidangan 
yang dipimpin oleh Hakim Jes-
sica Ombou Kakayun, Rabu 
(29/12) tahun lalu. Sang suami 
diketahui berprofesi sebagai 
kontraktor, sedangkan Etiqah 
adalah seorang insinyur. Etiqah 
juga dikenal sebagai mantan 
fi nalis MasterChef  Malaysia 2012

Seperti dikutip dari NewS-
traitsTimes, keduanya dituduh 
membunuh Nur Afi ah Daeng 
Damin (28). Pembunuhan ter-
jadi di sebuah rumah di Amber 
Tower, Lido Avenue, Jalan 
Lintas, Penampang antara 10 
dan 13 Desember 2021. 

Dilaporkan bahwa pas-

angan itu ditangkap pada 14 
Desember, sehari setelah mer-
eka mengajukan laporan polisi 
yang mengklaim bahwa mereka 
menemukan pembantu mereka 
di lantai apartemen mereka 
setelah kembali dari liburan di 
Kundasang, sekitar 80 km dari 
lokasi pembunuhan.

Mereka dibebaskan dengan 
jaminan polisi pada 21 Desem-
ber. Pelanggaran yang dilakukan 
pasutri tersebut termasuk dalam 
Bagian 302 KUHP yang men-
gatur hukuman mati, setelah 
terbukti bersalah. Kini, kedua 
mendekam dalam tahanan sambil 
menunggu sidang lanjutan yang 
dijadwalkan pada 10 Februari. 
Dalam sidang perdana, Moham-
mad Ambree diwakili oleh pena-
sihat Ram Singh dan Kimberly 
Ye, sementara Etiqah diwakili 
oleh penasihat Datuk Seri Rakh-
bir Singh. Pasutri tersebut hadir 
di persidangan perdana didam-
pingi oleh anggota keluarga serta 
ketiga anak mereka yang masih 
kecil.  ans

Pasutri Malaysia Terancam Hukuman Mati 
karena Bunuh Pembantu Rumah Tangga


