
ALMATY(IM)- Presiden 
Kazakhstan hari Jumat (7/1), 
mengklaim tatanan konsti-
tusional sebagian besar telah 
pulih di negara Asia Tengah 
itu, beberapa jam setelah pasu-
kan pimpinan Rusia tiba untuk 
memadamkan kerusuhan. 

“Pasukan penegak hukum 
bekerja keras. Tatanan konsti-
tusional sebagian besar telah 
dipulihkan di semua wilayah,” kata 
Presiden Kassym-Jomart Tokayev 
dalam sebuah pernyataan.

Kassym-Jomart Tokayev me-
nambahkan meski  tatanan konsti-
tusional sebagian besar membaik 
namun operasi keamanan akan 
terrus berlanjut “sampai para 
militan” hancur total.

“Pemerintah setempat me-
ngendalikan situasi. Tapi tero-
ris masih menggunakan senjata 
dan merusak hak milik warga. 
Oleh karena itu, tindakan kon-
tra-teroris harus dilanjutkan 

sampai militan benar-benar 
dimusnahkan,” ujarnya.

Para pengunjuk rasa ber-
senjata bertempur dengan 
pasukan pemerintah di kota 
utama Kazakhstan, Almaty. 
Kazakhstand lama dipandang 
sebagai salah satu negara yang 
paling stabil di antara bekas 
republik Soviet di Asia Tengah.

Kementerian dalam negeri 
Kazakhstan mengatakan hari 
Jumat, (7/1),  26 “penjahat 
bersenjata” telah “dilikuidasi” 
dan lebih dari 3.000 dari mereka 
ditahan, sementara 18 polisi dan 
tentara penjaga nasional tewas 
sejak dimulainya protes minggu 
ini, yang merupakan kerusuhan 
terburuk di negara itu sejak 
merdeka tiga dekade lalu.

Letupan tembakan terus 
bergema di jalan-jalan Almaty 
Kamis malam, sehari setelah 
pengunjuk rasa menyerbu be-
berapa gedung pemerintah, di 
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KHARTOUM(IM) - Pa-
sukan keamanan Sudan menem-
bakkan gas air mata dan peluru 
tajam pada ribuan demonstran 
yang memprotes pengambilali-
han pemerintahan oleh militer, 
Kamis (6/1). Peristiwa ini me-
newaskan sedikitnya tiga orang.

Kekerasan ini menggagalkan 
harapan transisi damai menuju 
demokrasi di Sudan. Kematian 
tiga orang tersebut menambah 
total korban tewas menjadi 60 
orang dalam bentrokan yang ter-
jadi dengan pasukan keamanan, 
sejak terjadinya kudeta pada 25 
Oktober lalu. Dari ketika korban 
tewas, dua di antaranya ditembak 
di Omdurman sedangkan satu 
orang tewas di distrik Bahri.

Menurut aktivis dan Komite 
Dokter Sudan, Nazim Sirag, 
salah satu korban tewas di Om-
durman adalah seorang pria yang 
tertembak di kepala dan mening-
gal sebelum sampai di rumah 
sakit. Selain itu banyak korban 
yang mengalami luka-luka.

PBB kembali mendesak pa-
sukan keamanan Sudan untuk 
menahan diri. Hal ini diung-
kapkan oleh juru bicara PBB, 
Stephane Dujarric, Kamis  
(6/1). Menurutnya, Sekjen 
PBB Antonio Guterres telah 
berbicara tentang masalah ini 
selama beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, Utusan Khusus 
PBB Volker Perthes telah be-
rada di Khartoum dan berbicara 
dengan mitra dan pihak-pihak 
penting selama beberapa hari 
terakhir. Kamis pagi, ketika 
pengunjuk rasa turun ke jalan, 
para aktivis memposting video 
langsung di media sosial yang 
menunjukkan pengunjuk rasa 
mengibarkan bendera Sudan di 
beberapa kota dan meneriakkan: 
“Kekuatan untuk rakyat!” dan 
“Militer masuk ke dalam barak!”

Media sosial juga dipenuhi 
dengan gambar-gambar yang 
menunjukkan gas air mata yang 

mengaburkan unjuk rasa di 
Khartoum, dan pengunjuk rasa 
melemparkan batu dan me-
lemparkan kembali tabung gas 
kosong ke pasukan keamanan.

Seperti dikutip dari The As-
sociated Press, protes pada Ka-
mis terjadi kurang dari seminggu 
setelah Perdana Menteri Abdal-
lah Hamdok mengundurkan 
diri dari jabatannya dengan ala-
san kegagalan untuk mencapai 
kompromi antara para jenderal 
dan gerakan pro-demokrasi 
negara itu.

Hamdok d igu l ingkan 
dalam kudeta, hanya untuk 
dipulihkan sebulan kemudian 
menyusul kesepakatan dengan 
militer yang dimaksudkan un-
tuk meredakan ketegangan dan 
protes anti-kudeta.

Kesepakatan itu ditolak 
oleh sebagian besar kelompok 
dan partai politik yang bersi-
keras menuntut para jenderal 
harus segera menyerahkan 
kekuasaan kepada warga sipil.

Sementara itu, militer men-
gatakan mereka tidak akan 
melepaskan kekuasaan sampai 
pemerintah baru terpilih pada 
Juli, sebagaimana tercantum 
dalam dokumen konstitusional 
yang mengatur masa transisi.

Kelompok advokasi Net-
Blocs mengatakan di Twit-
ter bahwa jaringan internet 
dan telepon seluler terganggu 
menjelang protes digelar.

Tindakan ini kerap dilaku-
kan oleh pihak berwenang 
sejak kudeta. Beberapa aktivis 
juga mencuit di Twitter bahwa 
banyak jembatan dan jalan 
ditutup. Sudan telah lumpuh 
secara politik sejak kudeta. 
Pengambilalihan oleh militer 
terjadi lebih dari dua tahun 
setelah pemberontakan rakyat 
yang memaksa penggulingan 
otokrat lama Omar al-Bashir 
dan pemerintah Islamnya pada 
April 2019.  gul

Tiga Orang Tewas Dalam 
Protes Anti-kudeta di Sudan

Presiden Kazakhstan mengklaim tatanan 
konstitusional sebagian besar telah pulih 
di negara Asia Tengah itu, beberapa jam 
setelah pasukan pimpinan Rusia. Namun 
di hari yang sama, sebanyak 28 polisi dan 
16 demonstran dilaporkan tewas akibat 
kerusuhan.

Presiden Kazakhstan Klaim 
Tatanan Konstitusional Sudah Pulih

lanjut dengan mengumumkan pen-
gunduran diri kabinet pada Rabu 
pagi, tetapi protes terus berlanjut.

‘Sebuah Revolusi’
Pemerintah Kazakhstan lang-

sung mengumumkan keadaan 
darurat nasional hingga 19 Januari, 
dengan jam malam, pembatasan 
pergerakan, dan larangan perte-
muan massal setelah kerusuhan 
meluas ke seluruh negeri. Pemer-
intah membuat konsesi lain pada 
hari Kamis, menetapkan batas 
harga bahan bakar baru selama 
enam bulan, dengan mengatakan 
langkah-langkah “mendesak” 
diperlukan “untuk menstabilkan 
situasi sosial-ekonomi”.

Sebagian besar kemara-
han muncul diarahkan pada 
Nazarbayev, yang berusia 81 
tahun dan telah memerintah 
Kazakhstan sejak 1989 sebelum 
menyerahkan kekuasaan kepada 
Tokayev. Banyak pengunjuk rasa 
berteriak “Orang Tua Keluar!” 
mengacu pada Nazarbayev 
dan beberapa saksi mengkon-
fi rmasi bahwa patung mantan 
pemimpin telah dirobohkan di 
kota selatan Taldykorgan.

Negara-negara Barat me-
nyerukan agar semua pihak 
menahan diri, dengan juru bicara 
Departemen Luar Negeri AS 
Ned Price memperingatkan pa-
sukan Rusia di Kazakhstan agar 
tidak mengambil kendali atas 
lembaga-lembaga negara.  tom

di luar negeri”.
Dalam beberapa jam aliansi 

tersebut mengirim pasukan per-
damaian, termasuk pasukan terjun 
payung Rusia dan unit militer dari 
anggota CSTO lainnya, dalam 
operasi militer besar pertamanya 
sejak didirikan pada 1999.

“Pasukan penjaga perda-
maian  dikirim ke Republik 
Kazakhstan untuk waktu yang 
terbatas, bertugas menstabil-
kan dan menormalkan situasi,” 
kata CSTO dalam sebuah per-
nyataan, tanpa menyebutkan 
jumlah tentara yang terlibat.

Kementerian luar negeri 
Rusia mengatakan mereka 
melihat kerusuhan itu sebagai 
“upaya yang diilhami dari luar 
untuk merusak keamanan dan 
integritas” Kazakhstan.

Dalam kekerasan terburuk 
yang dilaporkan sejauh ini, 
polisi mengatakan puluhan 
orang “dilumpuhkan” dalam 
pertempuran semalam dengan 
pasukan keamanan di gedung-
gedung pemerintah di Almaty.

Para pejabat mengatakan 
lebih dari 1.000 orang terluka 
dalam kerusuhan itu, dengan ham-
pir 400 dirawat di rumah sakit dan 
62 dalam perawatan intensif. Pro-
tes menyebar ke seluruh negara 
berpenduduk 19 juta minggu ini 
dalam kemarahan atas kenaikan 
harga bahan bakar gas cair (LPG) 
Tahun Baru. Tokayev mencoba 
untuk mencegah kerusuhan lebih 
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BADAI SALJU DI LOUISVILLE
Seekor anjing husky yang bersemangat 
melihat salju mengeluarkan kepalanya dari 
jendela mobil setelah badai salju di Louisville, 
Kentucky, Amerika Serikat, Kamis (6/1). 

mana kalangan wartawan me-
mantau letusan tembakan secara 
teratur dari arah alun-alun.

Laporan media lokal men-
gatakan pasukan keamanan 
membersihkan demonstran dari 
alun-alun dan gedung-gedung 
penting pemerintah lainnya, 
tetapi ada juga laporan tembakan 
di tempat lain di kota.

Sementara itu, unit pertama 
pasukan Rusia dari pasukan pen-
jaga perdamaian yang dipimpin 
Moskow tiba di Kazakhstan, 
kata kementerian pertahanan 
Rusia, setelah pemerintah Ka-
zakh meminta bantuan.

Kendaraan yang terbakar 
memenuhi jalan-jalan Almaty, 
beberapa gedung pemerintah 
hancur dan selongsong peluru 
berserakan di halaman kedia-
man presiden, yang diserbu 
dan dijarah oleh pengunjuk 
rasa pada hari Rabu (5/1) lalu.

“Saya tidak tahu orang-
orang kami bisa begitu mena-
kutkan,”  kata Samal, seorang 
guru taman kanak-kanak.

Di bawah tekanan yang 
meningkat, Presiden Tokayev 
hari Rabu (5/1) mengimbau 
Organisasi Perjanjian Ke-
amanan Kolektif  (CSTO) 
yang dipimpin Rusia, yang 
mencakup lima negara bekas 
Soviet lainnya, untuk mem-
erangi apa yang disebutnya 
“kelompok teroris” yang telah 
“menerima pelatihan ekstensif  

JELANG OLIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022
Staf fasilitas membersihkan tempat di Pusat Pers Utama menjelang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di Beijing, 
Tiongkok, Kamis (6/1). 

IDN/ANTARA

SITUASI POLITIK DI KAZAKHSTAN
Pasukan terlihat di alun-alun utama tempat ratusan orang memprotes 
pemerintah setelah keputusan pihak berwenang untuk menaikkan batas 
harga bahan bakar gas cair, di Almaty, Kazakhstan, Kamis (6/1). 

IDN/ANTARA

PM Kamboja Hun Sen Dikecam karena 
Temui Junta Militer Myanmar,

KAMBOJA (IM)-Perdana 
Menteri Kamboja Hun Sen men-
emui junta militer Myanmar pada 
Jumat (7/1). Sementara itu, kubu 
anti-militer memprotes kunjun-
gan Hun karena khawatir akan 
semakin melegitimasi kepemimp-
inan junta. Dalam pidatonya pada 
Rabu (5/1), Hun Sen meminta 
seluruh pihak di Myanmar untuk 
menahan diri. Tujuannya, agar 
rencana perdamaian antar dua 
kubu ini bisa diselesaikan.

“Saudara-saudara di Myanmar, 
apakah Anda mau negara Anda 
jatuh ke dalam perang sipil atau 
ingin permasalahan ini selesai?” 
kata Hun Sen, dikutip dari Reuters.

“Poin pertama dari konsen-
sus adalah kesabaran, menghen-
tikan kekerasan. Ini adalah tujuan 
yang kami inginkan,” ujarnya lagi.

Hun Sen akan menjadi pe-
mimpin negara pertama yang 
berkunjung ke Myanmar sejak militer 
melakukan kudeta kepada pemimpin 
de facto Myanmar, Aung San Suu 
Kyi. Akibat kudeta ini, Myanmar 
dilanda demo dan bentrok besar-
besaran. Menurut gambar dari me-
dia sosial, demonstran di Depayin 
membakar foto Hun Sen sembari 
meneriakkan,” Hun Sen jangan 

datang ke Myanmar. Kami tidak 
ingin diktator Hun Sen.”

Ada juga laporan protes terjadi 
di wilayah Mandalay, Tanintharyi 
dan Monywa. Sementara itu, salah 
satu aktivis Myanmar Min Ko 
Naing mengatakan dalam media 
sosial, kunjungan Hun San akan 
disambut dengan protes besar-
besaran dan menyakiti ASEAN.

Badan Koordinasi Pemogo-
kan Umum, yang menampung 
lebih dari 260 organisasi yang 
menentang kudeta di Myanmar, 
juga mengecam kunjungan Hun 
Sen, menuduhnya mendukung 
penguasa militer Myanmar. Badan 
Koordinasi Pemogokan Umum, 
yang menampung lebih dari 260 
organisasi penentang kudeta Myan-
mar, juga mengecam kunjungan 
Hun Sen. Mereka menuduh Hun 
Sen mendukung junta Myanmar.

Kementerian Luar Negeri 
Kamboja menuturkan Hun Sen 
akan bertemu pemimpin junta mi-
liter Myanmar, Min Aung Hlaing. 
Namun, Radio Free Asia mengutip 
juru bicara junta, menyampaikan 
bahwa Hun Sen tak akan bertemu 
Suu Kyi, yang kini diadili atas ber-
bagai dakwaan. Hun Sen sendiri 
merupakan salah satu pemimpin 

negara terlama dunia. Beberapa 
negara barat dan kelompok hak 
asasi manusia kerap mengkritiknya 
karena melakukan tindakan keras 
terhadap lawan, kelompok hak-hak 
sipil, dan media di Kamboja.

Wakil Direktur Regional Am-
nesty International untuk Penelitian, 
Emerlynne Gil, menilai Hun Sen 
harus membatalkan kunjungannya 
ke Myanmar. Ia juga menuturkan 
seharusnya Hun Sen memimpin 
ASEAN untuk melakukan aksi 
tegas atas masalah kemanusiaan yang 
mengerikan di negara itu.

Kamboja kini merupakan ketua 
ASEAN yang menjabat. ASEAN 
mengadopsi rencana lima poin 
konsensus yang digunakan untuk 
membantu penyelesaian krisis poli-
tik di Myanmar. Beberapa negara 
ASEAN lain, seperti Indonesia, 
mengungkapkan rasa frustasi mereka 
atas kegagalan junta menerapkan 
lima poin konsensus ini.

Setelah sempat menelpon 
Hun Sen, presiden Indonesia 
Joko Widodo, mengatakan dalam 
Twitter bahwa jika tak ada perkem-
bangan dari penerapan rencana 
perdamaian tadi, hanya representatif  
non-politik Myanmar yang boleh 
hadir ke pertemuan ASEAN.  ans

Patung Qassem Soleimani 
di Iran Dibakar

TEHERAN(IM) - Pa-
tung mantan Komandan Pa-
sukan Quds Garda Revolusi 
Iran (IRGC) Jenderal Qassem 
Soleimani di Shahrekord, barat 
Iran, dibakar orang tak dikenal. 
Ini bukan pertama kalinya pa-
tung Soleimani dibakar.

Amerika Serikat (AS) 
membunuh Soleimani den-
gan drone di Bandara In-
ternasional Baghdad pada 
3 Januari 2020 lalu. Tahun 
kedua pembunuhannya di-
rayakan pekan ini.

Pada Jumat (7/1) the 
Jerusalem Post melaporkan 
video yang dilaporkan dari lo-
kasi kejadian memperlihatkan 
patung itu dilalap api. Per-
wakilan Pemimpin Tertinggi 
Ali Khamenei dan imam 
sholat Jumat Shahrekord, 

IDN/ANTARA

ISLAMABAD(IM) - 
Komisi yudisial Pakistan pada 
Kamis (6/1) mengonfirmasi 
pencalonan hakim Mahkamah 
Agung (MA) perempuan pertama 
dalam sejarah negara berpen-
duduk mayoritas Muslim itu. 
Tindakan ini akan didukung oleh 
para anggota partai yang berkuasa 
di parlemen.

Sebuah komisi yang memu-
tuskan promosi hakim memilih 
untuk menjadikan Hakim Ayesha 
Malik yang berusia 55 tahun se-
bagai hakim perempuan pertama 
di MA dalam 75 tahun sejak 
kemerdekaan negara Asia Selatan 
itu. Langkah selanjutnya, menu-
rut Zahrah Vayani dari Asosiasi 
Pengacara Perempuan, adalah 
panel parlemen dengan partai 
yang berkuasa memiliki lebih dari 
cukup anggota untuk menegas-
kan pengangkatan Malik.

Vayani mengatakan keputu-
san tersebut secara efektif  adalah 
penunjukan lebih dari nominasi.  
“Momen penting dan menentukan 
di negara kita sebagai pengacara 
brilian dan hakim yang didekorasi 
telah menjadi hakim MA perem-
puan pertama di Pakistan,” kata 
legislator dari Pakistan Tehreek-
e-Insaaf  dan sekretaris parlemen 
untuk hukum Maleeka Bokhari 
mengunggah di Twitter.

“Untuk menghancurkan lan-
git-langit kaca,” ujarnya merujuk 
pada perumpaan yang dapat diarti-

kan mengatasi hambatan yang ada.
Meski bersejarah, langkah 

itu memecah belah. Badan yang 
terdiri dari sembilan anggota yang 
mengonfi rmasi pengangkatan kali 
ini menolak keputusan pengajuan-
nya ke pengadilan tinggi tahun lalu. 
Menurut sumber yang mengetahui 
proses tersebut, pemungutan suara 
ulang pun memiliki hasil tipis den-
gan lima banding empat.

Banyak pengacara, bahkan 
hakim di dalam dan di luar forum, 
menyebut pemilihan Malik ber-
tentangan dengan daftar senioritas. 
Malik tidak termasuk di antara tiga 
hakim paling senior di pengadilan 
lebih rendah dari tempatnya diang-
kat. “Masalah utamanya bukanlah 
bahwa pernah ada tanda tanya 
tentang kompetensi Hakim Ayesha 
Malik atau fakta bahwa dia adalah 
hakim yang baik,” kata pengacara 
dan aktivis hak vokal yang berbasis 
di Islamabad, Imaan Mazari-Hazir.

“Tanda tanyanya adalah dan 
tetap pada proses pengambi-
lan keputusan dan proses yang 
sewenang-wenang dan tidak 
transparan dari Komisi Yudisial 
Pakistan,” katanya menyatakan 
gender hakim telah dieksploitasi.

Sejumlah badan pengacara 
mengancam akan mogok dan 
memboikot proses pengadilan. 
Mereka mengatakan seruan 
untuk menyusun kriteria tetap 
untuk pencalonan hakim Mah-
kamah Agung diabaikan.  gul

Pertama Kalinya, Pakistan akan 
Punya Hakim Perempuan di MA

Mohammad Ali Nekounam, 
menyamakan pembakaran 
patung ini dengan pem-
bunuhan Soleimani.

“Kejahatan di malam 
yang gelap ini sama dengan 
kejahatan di bandara Bagh-
dad di malam hari dan di 
puncak kepengecutan dan 
membuat posisi Haji Qasim 
di hati lebih stabil,” katanya.

Kantor berita ISNA mel-
aporkan patung Soleimani itu 
diresmikan pada Rabu (5/1) 
kemarin. Patung setinggi 
enam meter itu senilai 150 
juta Tomans atau 35 ribu 
dolar AS. Ini bukan pertama 
kalinya patung komandan pa-
sukan Quds itu dibakar. Pada 
Agustus lalu patung Soleimani 
di Kota Yasuj, barat daya Iran, 
juga dibakar.  gul

MEXICO CITY(IM) - 
Sedikitnya 10 mayat ditemukan 
di dalam sebuah mobil jenis 
SUV yang ditinggalkan begitu 
saja di luar gedung balai kota 
di Zacatecas, Meksiko bagian 
utara. Dua tersangka telah di-
tangkap terkait temuan mayat, 
dengan penyelidikan terus 
dilakukan otoritas setempat.

Seperti dilansir AFP dan 
Reuters, Jumat (7/1), Gubernur 
negara bagian Zacatecas, Da-
vid Monreal, mengungkapkan 
dalam pesan via media sosial 
bahwa temuan mengerikan itu 
terjadi pada Jumat (7/1) pagi, di 
alur-alun utama kota Zacatecas.

Monreal bahkan merekam 
video di lokasi yang menunjuk-
kan mobil yang berisi mayat 
tersebut. Disebutkan bahwa mo-
bil tersebut ditinggalkan begitu 
saja di alun-alun umum dekat 
sebuah pohon Natal dan dekorasi 
musim liburan. Alun-alun kota 
Zacatecas diketahui juga terle-
tak dekat dengan kantor Mon-
real sendiri. Dituturkan Monreal 
bahwa mayat-mayat yang ada di 
dalam mobil itu memiliki tanda-
tanda bekas pemukulan.

Wilayah Meksiko bagian utara 
diketahui dilanda perang sengit an-
tara kartel-kartel narkoba. Menurut 
para pejabat dan pakar setempat, 
kartel narkoba terkenal Sinaloa 
dan Jalisco New Generation ter-
libat pertempuran di wilayah itu 
untuk memperebutkan kendali 
atas rute penyelundupan narkoba 

ke Amerika Serikat (AS).
Badan keamanan publik 

Zacatecas dalam pernyataan-
nya menyebut sejumlah pejabat 
pemerintahan menemukan mo-
bil tersebut, setelah mendapat 
sebuah kendaraan mencurigakan 
melaju di area tersebut.

Kementerian Keamanan 
Federal Meksiko dalam per-
nyataan terpisah menyebut ter-
dapat 10 mayat di dalam mobil 
tersebut. Dinyatakan oleh Ke-
menterian Keamanan Federal 
bahwa pihaknya telah mengir-
imkan personelnya untuk mem-
bantu menyelidiki temuan mayat 
tersebut. Dalam pernyataan via 
Twitter beberapa saat kemudian, 
Monreal mengumumkan bahwa 
dua tersangka ‘terkait peristiwa 
itu ‘telah ditangkap. Namun dia 
tidak menyebut lebih lanjut soal 
identitas kedua tersangka.

Negara bagian Zacatecas dil-
aporkan mengalami peningkatan 
tindak kekerasan dalam beberapa 
tahun terakhir. Pada November 
lalu, enam mayat ditemukan 
tergantung dari sebuah jembatan 
dan sebuah pohon di kota Fresn-
ilo, yang mendorong pemerintah 
federal Meksiko mengirimkan 
pasukan keamanan.

Di berbagai wilayah Mek-
siko, tercatat lebih dari 30 ribu 
orang tewas dalam gelombang 
pertumpahan darah sejak pemer-
intah mengerahkan militer untuk 
memerangi kartel-kartel narkoba 
sejak tahun 2006 lalu.  ans

10 Mayat Ditemukan 
dalam Mobil di Meksiko


