
NURSULTAN(IM) - 
Otoritas keamanan Kazakh-
stan telah menahan lebih dari 
5.100 demonstran yang terlibat 
dalam aksi protes menentang 
kenaikan harga bahan bakar 
gas cair. Puluhan pengunjuk 
rasa dan polisi sudah tewas 
sejak gelombang demonstrasi 
dimulai awal bulan ini.

“Saat ini, 5.135 orang telah 
ditahan di seluruh Kazakh-
stan,” kata ungkap layanan pers 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) Kazakhstan 
dalam sebuah pernyataan, 
Minggu (9/1), dikutip laman 
kantor berita Rusia, TASS.

Menurut Kementerian 
Dalam Negeri Kazakhstan, 
ada 125 investigasi pra-persi-
dangan yang dilakukan. Dian-
tara sejumlah tuduhan adalah 
dalam kasus pembunuhan, 

kekerasan terhadap pejabat 
pemerintah, perampokan, dan 
pencurian. 

Pejabat Menteri Dalam 
Negeri Kazakhstan Yerlan 
Turgumbayev mengatakan 
gelombang kerusuhan yang 
terjadi di negara itu dalam 
beberapa waktu terakhir me-
nyebabkan lebih dari 400 
kendaraan rusak dan hancur. 
Sebanyak 346 kendaraan polisi 
juga termasuk yang hancur. 

Diantara pelaku kerusuhan 
dilaporkan telah menjarah 
lebih dari 100 fasilitas perda-
gangan besar dan bank di 
Kazakhstan. Aksi Pprotes yang 
meletus di beberapa kota neg-
ara itu dimulai pada 2 Januari 
dan terus meningkat menjadi 
kerusuhan massal, dengan 
gedung-gedung pemerintah 
digeledah di beberapa kota 
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NAYPYITAW(IM) - Pe-
mimpin junta militer Myan-
mar sepakat untuk mendukung 
upaya perdamaian Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN), dalam upaya mereda-
kan konfl ik di negara tersebut. 
Kesepakatan ini terjadi saat per-
temuan antara pemimpin militer 
Myanmar, Min Aung Hlaing 
dan Perdana Menteri Kamboja, 
Hun Sen.

Menurut pernyataan bersama 
yang dikeluarkan setelah perte-
muan, pemimpin junta militer 
Myanmar menyambut partisipasi 
utusan khusus ketua ASEAN di 
Myanmar untuk bergabung dalam 
pembicaraan gencatan senjata. 
Min Aung Hlaing akan memper-
panjang gencatan senjata hingga 
akhir 2022.

“Kami telah mendeklarasi-
kan gencatan senjata lima bulan 
hingga akhir Februari 2022, dan 
memutuskan untuk memperpan-
jangnya hingga akhir tahun,” ujar 
pernyataan Min Aung Hlaing, dila 
sir Anadolu Agency,  Minggu 
(9/1).

Min Aung Hlaing akan mem-
fasilitasi kunjungan utusan khu-
sus ASEAN ke Myanmar, dan 
menggelar pertemuan dengan 
semua pihak terkait, termasuk 
para pemimpin etnis. Sementara 
Hun Sen menekankan bahwa, 
perdamaian dan rekonsiliasi na-
sional tidak dapat dicapai tanpa 
partisipasi serta kesepakatan 
semua pihak yang terlibat.

Tahun ini, Kamboja menja-
bat sebagai ketua bergilir ASE-
AN. Menteri Luar Negeri Kam-
boja, Prak Sokhonn, menolak 
kritik bahwa kunjungan Hun Sen 
akan melegitimasi junta Myanmar. 
Prak Sokhonn mengatakan, fokus 
Kamboja adalah untuk memper-
baiki situasi di Myanmar.

“Upaya akan tetap fokus pada 
peta jalan perdamaian dan kon-
sensus lima poin yang disepakati 
oleh para pemimpin ASEAN ta-
hun lalu,” kata Prak Sokhonn, 
dilansir Channel News Asia.

Prak Sokhonn mengatakan, 
kunjungan tersebut bertujuan 
membuka jalan bagi untuk men-
ciptakan lingkungan yang kon-
dusif, serta dialog inklusif  dan 
kepercayaan politik di antara 

semua pihak terkait. Kunjungan 
utusan khusus ASEAN ke Myan-
mar telah ditunda setelah junta 
menolak mengizinkannya ber-
temu dengan pemimpin sipil yang 
digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Sebagai tanggapan, ASEAN 
tersebut mengeluarkan pemimpin 
junta Myanmar dari pertemuan 
tingkat tinggi pada Oktober lalu. 
Ini merupakan tindakan yang 
jarang dilakukan oleh ASEAN.

“Krisis Myanmar memiliki 
implikasi buruk bagi stabilitas 
regional, citra, kredibilitas, dan 
persatuan ASEAN,” kata Prak 
Sokhonn.

Prak Sokhonn mengatakan, 
Kamboja sedang melakukan 
upaya untuk mengizinkan pe-
mimpin junta Myanmar meng-
hadiri pertemuan tingkat tinggi 
ASEAN. Myanmar berada dalam 
kekacauan sejak kudeta tahun 
lalu. Lebih dari 1.400 orang tewas 
dalam tindakan keras militer 
untuk membungkam perbedaan 
pendapat, dan membubarkan aksi 
pro-demokrasi. 

Park Sokhonn mengatakan, 
Myanmar berada di ambang per-
ang saudara. Menurutnya, krisis 
di Myanmar semakin dalam dan 
semua komponen yang mengarah 
ke perang saudara sudah terlihat.

“Kami merasa bahwa semua 
komponen untuk perang saudara 
sekarang ada di atas meja. Seka-
rang ada dua pemerintahan, ada 
beberapa angkatan bersenjata, 
orang-orang sedang menjalani 
apa yang mereka sebut gerakan 
pembangkangan sipil dan (ada) 
perang gerilya di seluruh negeri,” 
ujar Prak Sokhonn. 

Militer Myanmar, yang dike-
nal secara lokal sebagai Tat-
madaw, melancarkan kudeta 
militer pada Februari 2021. Mer-
eka memenjarakan pemimpin 
Liga Nasional untuk Demokrasi 
(NLD) Aung San Suu Kyi. Bulan 
lalu, Suu Kyi dijatuhi hukuman 
empat tahun penjara. Menurut 
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan 
Politik yang berbasis di Myanmar, 
sekitar 1.447 orang tewas dan 
hampir 8.500 demonstran ditang-
kap dalam penumpasan brutal 
militer terhadap protes massa, 
dan pemberontakan terhadap 
kekuasaan mereka.  gul

Pemimpin Junta Myanmar 
Perpanjang Gencatan 
Senjata hingga Akhir 2022

Mereka yang ditahan menghadapi tudu-
han pembunuhan dan kekerasan terha-
dap pejabat.

Kazakhstan Tahan 5.135 Orang 
Terkait Kerusuhan

aliansi militer enam negara 
bekas Soviet yang dipimpin 
Rusia, mengizinkan pengiri-
man sekitar 2.500 tentara seba-
gian besar Rusia ke Kazakhstan 
sebagai penjaga perdamaian. 
Beberapa dari pasukan tersebut 
menjaga fasilitas pemerintah di 
ibu kota, Nur-Sultan.

Sementara itu, pemerintah 
Kazakhstan telah menyatakan 
10 Januari sebagai hari berka-
bung nasional untuk menghor-
mati mereka yang kehilangan 
nyawa karena protes besar-
besaran di seluruh negeri. 
Menurut Kementerian Dalam 
Negeri, setidaknya 18 petugas 
keamanan dan 26 pengunjuk 
rasa telah kehilangan nyawa 
dalam kerusuhan tersebut.

“Sehubungan dengan ban-
yaknya korban jiwa akibat 
peristiwa tragis di sejumlah 
wilayah negara, Presiden Ka-
zakhstan Kassym-Jomart To-
kayev memutuskan mendeklar-
asikan 10 Januari 2022 sebagai 
hari berkabung nasional,” ujar 
juru bicara presiden Berik Uali 
dilansir Anadolu Agency, Min-
ggu (9/1).  tom

Tokayev mencopotnya sebagai 
kepala Komite Keamanan 
Nasional di tengah kerusuhan 
minggu ini. Langkah Tokayev 
mungkin bertujuan mendapat-
kan konsesi untuk meredakan 
pengunjuk rasa.

Tidak ada perincian yang di-
berikan tentang apa yang diduga 
telah dilakukan oleh Masimov. 
Komite Keamanan Nasional, 
penerus KGB era Soviet, ber-
tanggung jawab atas kontra 
intelijen, layanan penjaga per-
batasan, dan kegiatan anti-teror.

Protes di negara Asia Ten-
gah ini adalah yang paling luas 
sejak kemerdekaan Kazakhstan 
dari Uni Soviet pada  1991. 
Kerusuhan dimulai di ujung 
barat negara itu sebagai protes 
terhadap kenaikan tajam harga 
bahan bakar yang banyak di-
gunakan sebagai bahan bakar 
kendaraan. Protes menyebar 
ke kota terbesar di negara itu, 
Almaty, di mana para demon-
stran menyita dan membakar 
gedung-gedung pemerintah.

Atas permintaan Tokayev, 
Organisasi Perjanjian Keaman-
an Kolektif  yang merupakan 
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SALJU TEBAL DI PAKISTAN
Warga berdiri di samping mobil-mobil yang 
terjebak pohon tumbang di jalan bersalju di 
Murree, timur laut Islamabad, Pakistan, dalam 
gambar yang diambil dari video, Sabtu (8/1). 

beberapa hari kemudian. 
Kekerasan juga menyebab-

kan sejumlah orang terluka, 
dengan korban jiwa dilapor-
kan. Presiden Kazakh Kassym-
Jomart Tokayev meminta ban-
tuan dari blok yang dipimpin 
Rusia, Organisasi Perjanjian 
Keamanan Kolektif  (CSTO).

Dari sana, pasukan penjaga 
perdamaian telah dikerahkan ke 
Kazakhstan. Pihak berwenang 
negara kemudian mengeluar-
kan pernyataan bahwa hukum 
dan ketertiban siap dipulihkan 
ke semua wilayah negara itu 
pada Jumat (7/1) lalu.

Namun, situasi Kazakhstan 
tetap berada dalam ketegangan. 
Tokayev mendeklarasikan 10 
Januari sebagai hari berkabung 
nasional di republik ini.

Sementara itu, mantan ke-
pala badan kontra-intelijen dan 
anti-teror Kazakhstan Karim 
Masimov telah ditangkap atas 
tuduhan percobaan penggulin-
gan pemerintah. Penangkapan-
nya diumumkan oleh Komite 
Keamanan Nasional pada 
Minggu (9/1).

Presiden Kassym-Jomart 

PERTEMUAN PUSAT OPERASI DARURAT KAZAKHSTAN
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memimpin pertemuan pusat operasi darurat menyusul protes masal yang 
dipicu oleh harga bahan bakar yang meningkat di Nur-Sultan, Kazakhstan, Sabtu (8/1). 

IDN/ANTARA

BANJIR WASHINGTON - AS
Bus sekolah terendam banjir akibat hujan deras di Adna, Washington, 
AS, Sabtu (8/1). Gambar diambil dengan drone. 

IDN/ANTARA

Putri Basma dari Arab Saudi Dibebaskan 
Setelah Tiga Tahun Dipenjara

RIYADH (IM)- Pihak 
berwenang Arab Saudi telah 
membebaskan seorang putri 
dan putrinya yang telah ditahan 
tanpa dakwaan selama hampir 
tiga tahun di Ibu Kota Riyadh. 
Hal itu diungkapkan sebuah 
kelompok hak asasi manusia. 

Putri Basma binti Saud 
(57), seorang anggota keluarga 
kerajaan yang lama dipandang 
sebagai pendukung hak-hak 
perempuan dan monarki kon-
stitusiona. Ia  telah ditahan 
sejak Maret 2019. Pada April 
2020, ia memohon kepada Raja 
Salman dan Putra Mahkota 
Mohammad bin Salman un-
tuk membebaskannya dengan 
alasan kesehatan. 

“Basma binti Saud al-Saud 
dan putrinya Suhoud telah 
dibebaskan,” kata kelompok 
HAM, ALQST untuk Hak 
Asasi Manusia, di Twitter.

“Dia ditolak (mendapat-
kan) perawatan medis yang 
dia butuhkan untuk kondisi 
yang berpotensi mengancam 
nyawa. Selama penahanan-
nya tidak ada tuduhan yang 
ditujukan padanya,” sambung 
kelompok itu seperti dilansir 

dari Al Araby, Minggu (9/1).
Pejabat Arab Saudi tidak 

segera tersedia untuk men-
gomentari kasus ini. Putri 
Basmah ditangkap tak lama 
sebelum rencana perjalanan-
nya ke Swiss untuk perawatan 
medis. Hal itu diungkapkan 
sumber yang dekat dengan 
keluarga.

Sifat penyakitnya tidak 
pernah diungkapkan. Pangeran 
Mohammad bin Salman telah 
mengawasi upaya reformasi 
sejak ia ditunjuk oleh ayahnya 
Raja Salman pada Juni 2017 
dengan mengorbankan pewar-
is takhta yang ditunjuk sebel-
umnya, Mohammed bin Nayef. 
Reformasi termasuk pencabu-
tan larangan selama puluhan 
tahun terhadap perempuan 
mengemudi dan pelonggaran 
apa yang disebut aturan “per-
walian” yang memberi laki-laki 
otoritas sewenang-wenang atas 
kerabat perempuan.

Namun pihak berwenang 
Arab Saudi juga telah menin-
dak para pembangkang dan 
bahkan calon lawan, mulai dari 
pengkhotbah hingga aktivis 
hak-hak perempuan, bahkan 

bangsawan. Putri Basmah 
ditahan di penjara al-Ha’ir, di 
mana banyak tahanan politik 
lainnya ditahan.

Dalam kesaksian tertulis 
kepada Perserikatan Bang-
sa-Bangsa pada tahun 2020, 
dilihat oleh AFP, keluarganya 
mengatakan penahanannya 
kemungkinan besar karena 
catatannya sebagai pengkritik 
pelanggaran yang blak-blakan.

“Dia juga dianggap seb-
agai sekutu Mohammed bin 
Nayef,” tambah kesaksian 
tertulis itu. Pada November 
2017, kampanye anti-korupsi 
besar-besaran membuat hotel 
mewah Ritz-Carlton di Riyadh 
berfungsi selama tiga bulan 
sebagai pusat penahanan de 
facto bagi lusinan pangeran 
dan pejabat senior yang di-
curigai melakukan korupsi atau 
tidak setia.

Pada Maret 2020, pengawal 
kerajaan menangkap saudara 
laki-laki dan keponakan Raja 
Salman, menuduh mereka 
mengobarkan kudeta terhadap 
Pangeran Mohammad bin 
Salman, menurut beberapa 
sumber.  ans

AS Siap Diskusikan 
Sistem Rudal dengan Rusia 

WASHINGTON(IM) 
- Pemerintah Amerika Seri-
kat (AS) mengatakan, ia siap 
mendiskusikan sistem rudal dan 
latihan militer dengan Rusia. 
Pejabat tinggi kedua negara 
dijadwalkan menggelar perte-
muan di Jenewa, Swiss, untuk 
membahas ketegangan di per-
batasan Ukraina. “Rusia telah 
mengatakan merasa terancam 
oleh prospek sistem rudal ofensif  
yang ditempatkan di Ukraina. AS 
tidak berniat melakukan itu. Jadi 
ini adalah salah satu area di mana 
kita mungkin dapat mencapai 
pemahaman jika Rusia bersedia 
membuat komitmen timbal balik,” 
kata seorang pejabat senior Ge-
dung Putih, Minggu (9/1).

Menurut dia, Rusia juga 
telah mengutarakan minatnya 
untuk membahas masa depat 
sistem rudal tertentu di Eropa, 
sejalan dengan INF (Interme-
diate-Range Nuclear Forces) 
Treaty. “Kami terbuka untuk 
membahas hal ini,” ujarnya. 

Ia mengungkapkan, Wash-
ington pun siap membahas ke-
mungkinan pembatasan timbal 
balik pada ukuran dan ruang 
lingkup latihan militer yang di-
lakukan Rusia serta AS dan 
Pakta Pertahanan Atlantik Utara 
(NATO). “Kami tidak akan tahu 
sampai pembicaraan ini dimulai 

IDN/ANTARA

WASHINGTON(IM)- 
Ruang rawat inap di rumah sakit 
Amerika Serikat saat ini dalam 
kondisi dipenuhi pasien anak-
anak di bawah umur lima tahun 
yang terkena positif  Covid-19. 
Lonjakan tersebut disebabkan 
karena anak-anak berusia di 
bawah umur lima tahun belum 
melakukan vaksinasi, karena usia 
tersebut belum memenuhi syarat 
untuk vaksin.

Direktur Pusat Pengenda-
lian dan Pencegahan Penyakit 
(CDC) Rochelle Walensky 
mengatakan kecenderungan 
mengkhawatirkan pada anak-
anak yang terlalu muda untuk 
divaksinasi menggarisbawahi 
perlunya anak-anak yang 
lebih tua dan orang dewasa 
untuk mendapatkan suntikan 
mereka untuk membantu 
melindungi orang-orang di 
sekitarnya. “Secara keselu-
ruhan, rawat inap pediatrik 
berada pada tingkat tertinggi 
dibandingkan dengan titik 
sebelumnya dalam pande-
mi,” katanya, dikutip dari 
Aljazeera,  Minggu (9/1).

Kemudian, ia melanjut-
kan sekitar 50 persen anak-
anak berusia 12 hingga 18 
tahun dan hanya 16 persen 
dari mereka yang berusia 
lima hingga 11 tahun yang 
divaksinasi lengkap. Tingkat 
rawat inap secara keseluru-
han di antara anak-anak dan 
remaja masih lebih rendah 
daripada kelompok usia lain-

nya. Mereka menyumbang 
kurang dari lima persen dari 
rata-rata penerimaan rumah 
sakit harian baru.

“Jumlah rata-rata pasien 
di bawah 18 tahun yang di-
rawat di rumah sakit per 
hari dengan Covid-19 adalah 
766 orang, dua kali lipat dari 
angka yang dilaporkan dua 
minggu lalu,” ujar dia.

Tren di antara anak-anak 
yang sangat muda didorong 
oleh tingkat rawat inap yang 
tinggi terjadi di lima negara ba-
gian seperti Georgia, Connecti-
cut, Tennessee, California dan 
Oregon, dengan peningkatan 
paling tajam di Georgia. “Jum-
lahnya termasuk anak-anak 
yang dirawat di rumah sakit 
karena Covid-19 dan mereka 
yang dirawat karena alasan lain 
tetapi ternyata terinfeksi. Lon-
jakan sebagian dapat disebab-
kan oleh bagaimana rawat inap 
Covid-19 dalam kelompok usia 
ini didefi nisikan,” kata dia.

Diketahui, banyak yang ber-
harap di tahun baru ini tersedia 
vaksin untuk anak kecil atau di 
bawah enam tahun. Pfi zer men-
gumumkan bulan lalu bahwa 
dua dosis tidak memberikan 
perlindungan sebanyak yang 
diharapkan pada anak berusia 
dua hingga empat tahun. Studi 
Pfizer telah diperbarui untuk 
memberi setiap orang di bawah 
lima tahun dosis ketiga dan data 
diharapkan tersedia pada awal 
musim semi.  gul

RS di AS Dipenuhi Pasien Covid 
Anak di Bawah Lima Tahun

besok (Ahad) malam apakah 
Rusia siap bernegosiasi serius dan 
dengan iktikad baik,” ucapnya.

Dalam pertemuan di Jen-
ewa, Wakil Menteri Luar Negeri 
(Wamenlu) AS Wendy Sherman 
diagendakan bertemu Wamenlu 
Rusia Sergei Ryabkov. Sher-
man bakal didampingi direktur 
operasi Staf  Gabungan AS 
Letnan Jenderal James Mingus. 
Sementara Ryabkov didampingi 
Wakil Menteri Pertahanan Ru-
sia Aleksandr Fomin.

Situasi di perbatasan Ukraina-
Rusia tengah dibekap ketegan-
gan. Hal itu terjadi karena adanya 
pengerahan pasukan oleh Rusia. 
Moskow disebut hendak melancar-
kan serangan terhadap tetangganya 
yang dulu tergabung dalam Uni 
Soviet itu. Namun Kremlin telah 
membantah dugaan tersebut.

AS dan NATO telah me-
nyatakan dukungannya kepada 
Ukraina. Mereka siap membela 
Kiev jika Moskow melancarkan 
agresi ke negara tersebut. Pada 
2014, Moskow mencaplok dan 
menduduki Semenanjung Krimea. 
Tindakan tersebut diambil setelah 
mantan presiden Ukraina yang 
pro-Rusia, yakni Viktor Yanu-
kovych, lengser. Dia digulingkan 
setelah rakyat Ukraina menggelar 
demonstrasi selama tiga bulan 
tanpa jeda.  gul

MAIDUGURI(IM) - 
Bandit bersenjata membunuh 
sedikitnya 30 orang di Negara 
Bagian Zamfara, Nigeria. Bandit 
juga menyerbu beberapa desa di 
wilayah yang telah mengalami 
krisis keamanan selama lebih dari 
dua tahun. Ada serangkaian se-
rangan di Nigeria barat laut, yang 
mengalami peningkatan tajam 
dalam penculikan massal dan 
kejahatan kekerasan lain sejak 
akhir 2020. Saat itu, pemerintah 
berjuang untuk menegakkan 
hukum dan ketertiban di tengah 
ekonomi yang lesu.

Tiga warga mengatakan 
penyerangan di kawasan Pemda 
Anka di Zamfara terjadi sekitar 
pukul 12.45 pada Selasa ketika 
lebih dari 300 bandit bersenjata 
dengan sepeda motor meny-
erbu delapan desa dan mulai 
menembak secara sporadis.

Abubakar Bello, seorang 
warga yang melarikan diri dari 
serangan itu, mengatakan ke-
pada Reuters melalui telepon 
bahwa jumlah warga yang main 
hakim sendiri kalah jumlah 
dengan orang-orang bersenjata 
yang membakar banyak rumah 
dan toko. Warga lain, Ummaru 

Makeri, kehilangan istri dan tiga 
anaknya dalam serangan itu. Se-
mentara itu, rumahnya dibakar. 
“Desa Kurfa dan Rafi n-Gero  
telah dikepung selama dua hari 
tanpa pasukan keamanan,” kata 
Makeri.

Zamfara termasuk salah 
satu negara bagian yang pal-
ing parah dilanda penculikan. 
Wilayah itu telah mengalami 
blokade telekomunikasi sejak 
awal September.

Menurut pihak berwenang, 
blokade itu diterapkan untuk 
mengganggu koordinasi di an-
tara para bandit dan membantu 
angkatan bersenjata menangani 
mereka. Namun, blokade itu 
juga membuat hanya sedikit 
orang yang tahu apa yang ter-
jadi di Zamfara karena pihak 
berwenang tidak memberikan 
informasi.

Seorang juru bicara gubernur 
Zamfara mengatakan kepada 
Reuters bahwa orang-orang ber-
senjata itu dicegat oleh militer 
dan menolak untuk memberikan 
rincian lebih lanjut. Juru bicara 
kepolisian negara bagian Muham-
mad Shehu tidak dapat dihubungi 
untuk dimintai komentar.  ans

Bandit Bersenjata Bunuh 
30 Orang di Nigeria


