
ALMATY(IM) - Presiden 
Kazakhstan Kassym-Jomart To-
kayev mengatakan para demon-
stran yang dia sebut “geng teroris” 
sudah menguasai bandara Almaty. 
Mereka juga merebut lima pe-
sawat, termasuk pesawat asing. 
Tokayev telah meminta bantuan 
militer dari Organisasi Perjanjian 
Keamanan Kolektif  (CSTO), 
blok keamanan yang dipimpin 
Rusia. Permintaan diajukan untuk 
membantu pasukan Kazakhstan 
mengatasi apa yang dia sebut 
sebagai “ancaman teroris”.

Negara pecahan Uni So-
viet di Asia Tengah ini dilanda 
kerusuhan terburuk dalam 
lebih dari satu dekade. Keru-
suhan ini awalnya dipicu oleh 
kenaikan harga bahan bakar. 
Tokayev mengatakan para 

perusuh adalah “geng teroris” 
yang dilatih asing.  “Mereka 
sedang merebut gedung, infra-
struktur dan senjata. Mereka 
telah menguasai bandara di 
kota terbesar, Almaty, dan 
lima pesawat di sana, termasuk 
pesawat asing,” katanya. 

“Ini sebenarnya bukan lagi 
ancaman, itu adalah perusakan 
integritas negara dan yang pal-
ing penting ini adalah serangan 
terhadap warga negara kami 
yang meminta saya untuk 
membantu mereka segera,” 
kata Tokayev, seperti dikutip 
Reuters, Kamis (6/1).

“Almaty diserang, dihan-
curkan, dirusak, penduduk Al-
maty menjadi korban serangan 
teroris, bandit, oleh karena itu 
adalah tugas kita untuk men-
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PARIS (IM)-Jumlah kasus 
infeksi Covid-19 dilaporkan ter-
us meningkat di tengah penye-
baran varian Omicron. Badan 
Kesehatan Masyarakat Prancis 
mengumumkan 332.252 kasus 
virus harian yang mengejutkan 
pada Kamis (6/1). Angka harian 
itu memecahkan rekor harian 
sebelumnya.

Juru bicara Pemerintah 
Prancis Gabriel Attal men-
gatakan perang melawan pan-
demi di Prancis masih jauh 
dari selesai. Ia juga menyebut 
bahwa dalam dua pekan terakh-
ir, angka kasus meningkat tiga 
kali lipat dan melampaui 1.800 
kasus per 100 ribu penduduk.

Rumah sakit mempersiap-
kan langkah-langkah dras-
tis untuk menahan lonjakan 
pasien dan pemerintah beru-
saha keras untuk menghindari 
lockdown baru. Rumah sakit 
penuh sesak dan sebagian besar 
pasien Covid-19 yang berada 
dalam perawatan intensif  dil-
aporkan rata-rata tidak divak-
sinasi. Situasi diperkirakan bisa 
semakin memburuk selama 
beberapa pekan ke depan.

“Hampir 20 ribu orang 
dirawat di rumah sakit dan 
lebih dari 2.000 pasien baru 
dirawat setiap hari,” ujar Attal, 
Kamis (6/1).

Dengan jumlah infeksi ter-
konfi rmasi satu hari tertinggi di 
Eropa, lonjakan yang didorong 
oleh Omicron telah membeba-
ni sistem perawatan kesehatan 
negara itu. Jumlah pasien virus 
di rumah sakit telah meningkat 
selama dua bulan. Lebih dari 72 
persen tempat tidur ICU Pran-
cis sekarang ditempati oleh 
orang-orang dengan Covid-19.

Sekitar 3.700 pasien Co-
vid-19 berada dalam perawatan 
intensif  dan lebih dari 70 pers-
en dari kapasitas awal sistem 
kesehatan Prancis. Dosis ketiga 
atau booster vaksin dilaporkan 
mencegah 90 persen bentuk 
parah termasuk untuk varian 
Omicron.

Lebih lanjut, Attal juga 
mengumumkan beberapa 
keputusan Dewan Menteri, 

termasuk deklarasi darurat ke-
sehatan di wilayah luar negeri 
Prancis. Bagi pelancong antara 
Prancis dan Inggris, daftar ala-
san kuat untuk bepergian akan 
diperlukan dan sebagian besar 
yang diizinkan adalah untuk 
kepentingan profesional.

Gelombang yang intens 
juga telah mendorong pihak 
berwenang untuk mengizinkan 
petugas kesehatan yang terinfeksi 
virus corona untuk terus merawat 
pasien daripada mengasingkan diri 
demi mengurangi kekurangan staf  
di fasilitas medis.

Menurut langkah-langkah 
terbaru yang diumumkan pada 
hari Minggu (2 Januari), orang 
yang divaksinasi lengkap yang 
dites positif  sekarang akan 
diminta untuk mengisolasi diri 
selama tujuh hari, turun dari 
10 hari. Isolasi diri dapat di-
cabut lima hari jika orang dites 
negatif. Sementara itu, kontak 
yang divaksinasi lengkap dari 
orang-orang yang dites positif  
tidak lagi diharuskan untuk 
mengisolasi diri.

Itu terjadi sehari setelah 
pihak berwenang Prancis men-
gumumkan bahwa anak-anak 
berusia enam tahun ke atas 
harus mengenakan masker di 
tempat-tempat dalam ruangan 
yang terbuka untuk umum. 
Langkah-langkah ini mengikuti 
serangkaian langkah lain yang 
diumumkan oleh Perdana Men-
teri Jean Castex pada pekan tera-
khir tahun 2021, yang mencakup 
pengurangan periode antara 
suntikan vaksin menjadi tiga 
bulan untuk suntikan booster.

Pertemuan juga dibatasi 
untuk 2.000 orang di dalam 
ruangan dan 5.000 di luar 
ruangan. Castex mengatakan 
pada konferensi pers setelah 
pertemuan pemerintah untuk 
membahas langkah-langkah 
lebih lanjut, karena negara itu 
mengalami rekor jumlah kasus 
positif  dan rawat inap.

“Langkah-langkah itu juga 
termasuk pengenalan kembali 
kerja jarak jauh, jika memung-
kinkan, dengan minimal tiga 
hari sepekan,” kata Castex.  gul

Prancis Hadapi Situasi 
Terburuk Akibat Covid-19

Negara pecahan Uni Soviet di Asia Ten-
gah ini dilanda kerusuhan terburuk dalam 
lebih dari satu dekade. 

Kazakhstan Kacau, Demonstran Kuasai 
Bandara Almaty dan Rebut 5 Pesawat 

Provinsi Mangystau.
“Masyarakat yang terhor-

mat, saya kembali meminta 
Anda sekalian menunjukkan 
kehati-hatian dan tidak menga-
lah pada provokasi internal dan 
eksternal, pada euforia unjuk 
rasa dan sikap permisif,” kata 
Tokayev, Rabu (5/1) kemarin.

Ia mengatakan pemerintah 
akan menggelar rapat ekonomi 
sosial dan semua tuntutan pen-
gunjuk rasa akan dipertim-
bangkan. Tokayev menegaskan 
pemerintah “tidak akan am-
bruk” di tengah unjuk rasa 
dan meminta kepercayaan dan 
saling memahami. Presiden 
itu juga me nekankan serangan 
pada petugas sipil dan militer 
merupakan pelanggaran hukum 
dan tindakan semacam itu akan 
dihukum. Ia juga meminta popu-
lasi muda untuk “tidak menghan-
curkan masa depan dan nyawa 
keluarga mereka” dengan berpar-
tisipasi pada unjuk rasa. Beberapa 
jam usai pidato presiden, pemerin-
tah Kazakhstan mendeklarasikan 
masa darurat.  tom

mengatakan aliansi keamanan 
negara-negara bekas Uni Soviet 
yang dipimpin Rusia akan men-
girimkan pasukan perdamaian ke 
Kazakhstan. Hal ini disampaikan 
setelah presiden Kazakhstan 
meminta pertolongan mereka 
untuk membantu menghentikan 
gejolak kekerasan dan protes 
yang mematikan.

Di media sosial Facebook 
Perdana Menteri Armenia Nikol 
Pashinyan tidak menyebutkan 
jumlah pasukan perdamaian yang 
akan dikirimkan dalam periode 
yang terbatas. Pasukan itu akan 
menstabilkan situasi setelah ge-
dung-gedung dibakar dan bandara 
internasional Almaty diduduki.

Sebelumnya dalam pidato 
untuk menentang unjuk rasa 
menentang kenaikan harga gas 
alam cair, Presiden Kazakh-
stan Kassym-Jomart Tokayev 
mengajak rakyatnya untuk tidak 
menyerah pada provokasi inter-
nal dan eksternal. Beberapa jam 
kemudian kantor kepresidenan 
mengumumkan masa darurat 
hingga 19 Januari di Almaty dan 
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PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI BANGKOK - THAILAND
Seorang petugas kesehatan dari organisasi 
Zendai memakai alat pelindung diri (APD) 
mengambil sampel swab dari seorang pria 
untuk tes antigen cepat di tengah wabah pe-
nyakit virus corona (COVID-19), di Bangkok, 
Thailand, Rabu (5/1). 

gambil semua tindakan yang 
mungkin untuk melindungi 
negara kita,” katanya lagi.

CSTO telah menyanggupi 
permintaan bantuan militer 
yang diajukan Tokayev. Aliansi 
militer itu beranggotakan Rusia, 
Belarusia, Armenia, Kazakh-
stan, Kirgistan, dan Tajikistan. 
Ketua CSTO, Perdana Men-
teri Armenia Nikol Pashinyan, 
mengatakan di Facebook bahwa 
aliansi akan mengirim pasukan 
penjaga perdamaian kolektif.

 “Untuk jangka waktu ter-
batas guna menstabilkan dan 
menormalkan situasi di negara 
itu yang disebabkan oleh gang-
guan dari luar,” katanya.

Sementara itu, situs media 
Rusia, Sputnik melaporkan 
delapan orang dan pasukan 
garda nasional tewas dalam 
kerusuhan di Kazakhstan. 
Mengutip Kementerian Dalam 
Negeri,  Rabu (5/1) Sputnik 
melaporkan sebanyak 317 
orang terluka dalam kekerasan 
di beberapa wilayah.

Perdana Menteri Armenia 

UJI COBA RUDAL HIPERSONIK DI KOREA UTARA
Pandangan dari apa yang dilaporkan kantor berita negara KCNA sebagai uji coba penembakan rudal hipersonik di lokasi yang 
dirahasiakan di Korea Utara, Rabu (5/1), dalam foto yang dirilis Kantor Berita Sentral Korea Utara (KCNA), Kamis (6/1). 

IDN/ANTARA

AKTIVITAS WARGA INDIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Komuter meninggalkan peron setelah turun dari kereta pinggiran kota di 
tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19), di sebuah stasiun 
kereta api di pinggiran Kolkata, India, Rabu (5/1). 

IDN/ANTARA

4,5 Juta Orang di AS Berhenti 
dari Pekerjaan pada November 

ANKARA(IM)- Sebanyak 
4,5 juta warga di AS berhenti 
dari pekerjaan pada November, 
menurut angka yang dirilis De-
partemen Tenaga Kerja pada 
Selasa. Angka tersebut meningkat 
370 ribu dari bulan sebelumnya

Sementara itu, lowongan 

pekerjaan turun 529 ribu dari 
bulan sebelumnya menjadi 10,6 
juta pada November. Sementara 
ekspektasi pasar untuk lowongan 
pekerjaan hampir mencapai 11,1 
juta. “Pekerjaan sedikit berubah 
pada 6,7 juta dan total pemisahan 
meningkat menjadi 6,3 juta,” kata 

Departemen Tenaga Kerja dalam 
sebuah pernyataan. 

Survei mengukur lowongan 
pekerjaan dengan mengum-
pulkan data dari pemberi kerja 
tentang pekerjaan, lowongan 
pekerjaan, perekrutan, dan pe-
mutusan kerja.  ans

Seorang Tentara Tewas Diseruduk 
Rusa di Istana Presiden Paraguay

Bank Swiss Gugat Pangeran Arab Saudi karena 
Gagal Bayar Utang dan Bunga Rp1,2 Triliun

ZURICH(IM) - Bank di 
Swiss menggugat seorang pangeran 
Arab Saudi di pengadilan London. 
Pihak bank mengeklaim dia gagal 
membayar utang dan bunganya 
yang totalnya USD78 juta atau 
lebih dari Rp1,2 triliun.  Credit Suisse 
Group AG mengatakan Pangeran 
Fahad bin Sultan telah mengambil pin-
jaman yang berbunga untuk membiayai 
rumah besar dan kapal pesiar mewah di 
Inggris. Pangeran Arab Saudi itu dikenal 
sebagai gubernur Provinsi Tabuk. 

Menurut pihak bank, pinja-
man yang berbunga itu diambil 
sang pangeran untuk membiayai 
superyacht dan mansion Sur-
rey sepanjang 270 kaki.  Sebuah 
dokumen gugatan di pengadilan 
London, yang dikutip Bloomberg, 
Rabu (5/1), mengungkapkan kapal 
pesiar “Sarafsa” terdaftar di Kepu-

lauan Cayman bernilai sekitar £48 
juta. Sedangkan properti di dekat 
Wentworth Golf  Club di selatan 
London bernilai £35 juta.

Bank di Swiss tersebut men-
gatakan dua perusahaan gagal 
membayar dua pinjaman yang telah 
diberikan untuk membiayai kembali 
pembelian. Menurut pihak bank, 
Pangeran Fahad, sebagai penjamin 
pinjaman, adalah penerima manfaat 
utama dari aset tersebut. Credit 
Suisse mengatakan pinjaman bank 
disepakati pada tahun 2020. 

Namun, pihak peminjam tidak 
membayar pinjaman, bunga, dan 
biaya terkait lainnya. Bank yang ber-
basis di Zurich juga menuduh pihak 
peminjam tidak memberikan bukti 
bahwa Pangeran Fahd memiliki aset 
likuid, setidaknya USD25 juta, yang 
merupakan pelanggaran perjanjian.

Credit Suisse menulis kepada 
Kerajaan Arab Saudi menuntut 
pembayaran lebih dari 37 juta euro 
(£30 juta). Bank juga menuduh 
perusahaan lain yang berbasis di 
Kepulauan Virgin Inggris gagal 
membayar fasilitas pinjaman, yang 
disepakati pada tahun 2017, dengan 
tidak membayar kembali sebagian 
dari pinjaman ditambah bunga. 
Pengacara Pangeran Fahad belum 
mengajukan surat pembelaan 
dalam kasus ini. Credit Suisse me-
nolak berkomentar saat dihubungi 
MailOnline. Fahad bin Sultan telah 
menjadi gubernur Provinsi Tabuk 
sejak 1987 dan merupakan ang-
gota House of  Saud atau Keluarga 
Kerajaan yang berkuasa di Arab 
Saudi. Salah satu putranya, Faisal, 
adalah wakil gubernur wilayah 
Hail.  tom

A S U N C I O N ( I M ) - 
Seorang tentara Paraguay 
meregang nyawa setelah dia 
diseruduk dan ditanduk oleh 
seekor rusa asal India di taman 
istana kepresidenan negara 
itu. Dia dinyatakan meninggal 
di rumah sakit militer karena 
lukanya sangat parah. 

Berbicara pada Rabu  
(5/1), juru bicara militer 
Kolonel Victor Urdapilleta 
mengatakan Sersan Victor 
Isasi (42) meninggal akibat 
luka tusuk, ditabrak rusa pada 
dini hari Selasa pagi.

Rusa non-pribumi, yang 
diberikan ke kediaman pres-
iden, menanduk prajurit itu 
dengan tanduknya. 

CCTV menangkap mo-
men saat Isasi yang saat itu 
sedang berpatroli mendeka-
ti rusa sebelum hewan itu 
menyerang sang tentara. 
Isasi kemudian meninggal di 
rumah sakit militer.

“Di kamera keamanan 

IDN/ANTARA

HOUTHI(IM)-Kelom-
pok pemberontak Houthi di 
Yaman menyatakan bahwa 
seorang pemimpin senior 
mereka telah tewas di tengah 
meningkatnya pertempuran 
untuk memperebutkan kota 
strategis Marib.

Dilansir kantor berita 
AFP, Kamis (6/1), menurut 
sumber-sumber pro-pemer-
intah Yaman, pemimpin 
Houthi itu tewas dalam se-
rangan koalisi yang dipimpin 
Arab Saudi.

Pasukan pemerintah 
Yaman dan pemberontak 
Houthi selama berbulan-
bulan ini telah terlibat per-
tempuran sengit untuk Marib, 
benteng terakhir pemerintah 
dan ibu kota provinsi di Ya-
man utara yang kaya minyak.

Korban jiwa banyak ber-
jatuhan dalam pertempuran 
itu, tetapi kelompok Houthi 
jarang mengkonfi rmasi jum-
lah korban di pihak mereka.

Namun, pada hari Rabu 
(5/1), kantor berita Houthi 
melaporkan bahwa wakil 
gubernur Houthi di provinsi 
Shabwa, Ahmad al-Hamza, 
telah “syahid dalam pertem-
puran”, tanpa memberikan 
rincian lebih lanjut.

Sumber-sumber militer 

yang dekat dengan pemer-
intah mengatakan dia tewas 
pada Selasa (4/1) malam 
dalam serangan udara oleh 
koalisi militer yang dipimpin 
Saudi ketika menargetkan 
“konvoi komandan Houthi”, 
dengan pejabat-pejabat lain-
nya terluka.

Koalisi militer yang dip-
impin Arab Saudi telah ber-
juang selama hampir tujuh 
tahun untuk mendukung 
pemerintah Yaman melawan 
Houthi yang didukung Iran. 
Badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) menyatakan, 
konfl ik Yaman itu telah mem-
buat jutaan orang mengungsi 
dan menciptakan krisis kema-
nusiaan terburuk di dunia.

PBB memperkirakan per-
ang Yaman tersebut telah 
menewaskan 377.000 orang 
hingga akhir tahun 2021, baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung akibat kelaparan dan 
penyakit.

Pemberontak Houthi 
memulai gerakan besar un-
tuk merebut kota Marib pada 
bulan Februari tahun lalu 
dan, setelah sempat terhenti, 
Houthi kembali melancarkan 
serangan-serangan mereka 
pada bulan September 2021 
lalu.  gul

Pemimpin Senior Houthi Tewas 
dalam Serangan Koalisi Arab Saudi

Anda dapat melihat (sersan) 
memasuki sektor di mana 
hewan-hewan ini berada 
dan dia membuat gerakan 
(mengangkat tangan) yang 
memancing reaksi rusa,” 
ungkap Urdapilleta kepada 
media.

Direktur satwa liar di 
Kementerian Lingkungan 
Hidup, Frederick Bauer, 
mengatakan kepada media 
lokal bahwa hewan itu adalah 
rusa poros dari India. Hewan 
di kandang istana presiden 
seluas 10 hektar biasanya 
dipisahkan dari makhluk 
lain dan tidak dimaksudkan 
untuk bersentuhan dengan 
manusia. Urdapilleta men-
gakui, “Tidak pantas untuk 
memiliki hewan eksotis di 
penangkaran tetapi tidak ada 
peraturan.”

Dia menambahkan bah wa 
keluarga prajurit itu akan di-
beri kompensasi atas musibah 
tersebut.  gul

PHILADELPHIA(IM)- 
Sebanyak 13 orang tewas dan 
beberapa orang lainnya terluka 
akibat kebakaran di satu gedung 
apartemen di kota Philadelphia, 
Amerika Serikat (AS). “Ada 
tujuh anak termasuk di antara 
yang tewas,” ungkap seorang 
pejabat dari Departemen Pem-
adam Kebakaran Philadelphia 
kepada media. Kebakaran 
dimulai sekitar pukul 06:00 
waktu setempat di blok pe-
rumahan umum di utara kota.

Wakil Komisaris Keba-
karan Craig Murphy men-
gatakan kepada wartawan 
bahwa itu adalah salah satu 
kebakaran terburuk yang 
pernah dia lihat.

“Kami berencana me-
mastikan bahwa hilangnya 
nyawa yang luar biasa ini 
tidak terjadi dengan sia-sia,” 
ujar dia pada Rabu (5/1).

Dia menambahkan, dela-
pan warga lainnya berhasil 
melarikan diri dari gedung 
tersebut.

Diyakini ada 26 orang 
di blok tiga lantai pada saat 

kebakaran. Bangunan ini 
dimiliki Otoritas Perumahan 
Philadelphia yang didanai 
pemerintah, dan secara hu-
kum telah dibagi menjadi 
dua apartemen sejak tahun 
1950-an. Para pejabat men-
gatakan pada inspeksi tera-
khir gedung pada tahun 2020 
ada empat detektor asap yang 
berfungsi, tetapi tidak ada 
yang meledak saat kebakaran.

Murphy mengatakan se-
mentara pihak berwenang 
saat ini tidak menganggap 
penyebab kebakaran itu men-
curigakan, masih akan ada 
penyelidikan menyeluruh 
karena hilangnya banyak 
nyawa. 

Berbicara selama konfer-
ensi pers, Walikota Jim Ken-
ney mengatakan, jika hal itu 
tidak diragukan lagi sebagai 
satu hari paling tragis dalam 
sejarah kota tersebut dimana 
banyak  kehilangan orang 
dengan cara yang tragis.

“Kehilangan begitu ban-
yak anak sangat menghancur-
kan,” ujar dia.  ans

Kebakaran Apartemen di AS, 13 
Orang Tewas Termasuk 7 Anak


