
KABUL(IM)-Ratusan 
perempuan Afghanistan   
kembali menggelar demon-
strasi menuntut pemenuhan 
hak-hak mereka di bidang 
pekerjaan dan pendidikan 
kepada pemerintahan Tali-
ban, Senin  (17/1). 

Demonstrasi yang dii-
kuti sekitar 20 perempuan 
Afghanistan itu berlangsung 
di depan Universitas Kabul. 
Mereka meneriakkan “kes-
etaraan dan keadilan” seraya 
membentangkan spanduk 
bertuliskan “hak-hak perem-
puan dan hak asasi manusia 
(HAM)”.

Saat sedang melangsung-
kan aksinya, sekelompok 

anggota Taliban menyambangi 
lokasi demonstrasi. “Ketika 
kami berada di dekat Universi-
tas Kabul, tiga kendaraan Tali-
ban datang, dan anggota dari 
salah satu kendaraan menggu-
nakan semprotan merica pada 
kami,” kata seorang pengunjuk 
rasa yang enggan dipublikasi-
kan identitasnya, dikutip Al 
Arabiya.

Dia mengaku turut terkena 
semporatan merica tersebut. 
“Mata kanan saya mulai terasa 
panas. Saya memberi salah 
satu dari mereka ‘Tak tahu 
malu’, dan kemudian dia men-
garahkan pistolnya ke saya,” 
ucapnya.

Seorang saksi di lokasi 

kejadian mengungkapkan, 
anggota Taliban turut merebut 
ponsel dari seorang pria yang 
merekam unjuk rasa tersebut. 
Para perempuan Afghanistan 
telah beberapa kali menggelar 
demonstrasi untuk menuntut 
pemenuhan hak mereka sejak 
Taliban berkuasa pada Agustus 
tahun lalu.

Pada 16 Desember tahun 
lalu, misalnya, puluhan perem-
puan Afghanistan di Kabul 
menggelar unjuk rasa untuk 
menuntut hak atas pendidikan, 
pekerjaan, dan perwakilan poli-
tik dari pemerintahan Taliban. 
Meski kegiatan protes publik 
secara efektif  dilarang oleh 
pemerintahan Taliban, tapi 

aksi demonstrasi di Kabul.
Sejak mengambil alih 

kekuasaan di Afghanistan, 
Taliban belum memenuhi 
janjinya terkait perlindun-
gan dan pemenuhan hak-
hak wanita Afghanistan. 
Hak itu mencakup pendidi-
kan, pekerjaan, dan partisi-
pasi atau perwakilan politik. 
Sebaliknya, Taliban justru 
memperkenalkan peraturan 
yang mengekang aktivitas 
wanita. Pada Desember ta-
hun lalu, misalnya, Taliban 
memutuskan bahwa perem-
puan yang bepergian lebih 
dari 72 kilometer harus 
ditemani anggota keluarga 
dekat pria.  ans

otoritasnya memberikan izin 
bagi mereka untuk berunjuk 
rasa. Dalam aksinya, mer-
eka meneriakkan, “makanan, 
karier, dan kebebasan”.

Di antara peserta aksi, 
ada pula yang mengacungkan 
papan bertuliskan tuntutan 
agar perempuan mendapatkan 
jabatan politik. Meskipun diiz-
inkan untuk menggelar protes, 
mereka tak menampik tetap 
ada rasa ketakutan kepada 
pemerintahan Taliban. “Keta-
kutan selalu ada, tapi kita tidak 
bisa hidup dalam ketakutan. 
Kita harus melawan ketakutan 
kita,” kata Shahera Kohistan 
(28 tahun), salah satu perem-
puan yang berpartisipasi dalam 

Perempuan Afghanistan Tuntut Taliban Penuhi Hak Pekerjaan dan Pendidikan

SYDNEY(IM) - Otoritas 
persaingan usaha Australia 
pada Senin (17/1), mengaku 
“sangat khawatir” dengan 
laporan tentang lonjakan harga 
tes cepat antigen Covid-19. 
Mereka pun mencari infor-
masi dari pemasok, pengecer 

dan jaringan apotek tentang 
kenaikan harga itu.

Seperti diketahui, Australia 
tengah menghadapi kelangkaan 
alat tes cepat antigen mandiri 
setelah otoritas mendesak orang-
orang tanpa gejala yang memiliki 
riwayat kontak dekat dengan 
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N E W  Y O R K ( I M ) -
Seorang wanita keturunan 
Asia tewas setelah didorong 
ke depan sebuah rangkaian 
kereta bawah tanah yang baru 
tiba di stasiun Times Square, 
New York, Amerika Serikat 
(AS). Pria yang mendorong 
wanita itu telah ditangkap polisi 
setelah sempat melarikan diri 
dari lokasi kejadian.

Seperti dilansir Associated 
Press, Senin (17/1), Komis-
ioner Kepolisian New York, 
Keechant Sewell, dalam kon-
ferensi pers bersama Wali 
Kota Eric Adams menuturkan 
bahwa pelaku yang bertang-
gung jawab atas serangan itu 
sempat melarikan diri namun 
kemudian menyerahkan diri ke 
kantor polisi setempat.

Korban diidentifi kasi seb-
agai wanita keturunan Asia ber-
nama Michelle Alyssa Go (40).

Menurut polisi, korban 
tengah menunggu kedatangan 
kereta bawah tanah R yang 
melaju ke arah selatan pada 
Sabtu (15/1) sekitar pukul 
09.40 waktu setempat, ketika 
dia tiba-tiba didorong ke atas 
rel saat rangkaian kereta tiba.

“Insiden ini tidak berala-
san, dan korban tampaknya 
tidak berinteraksi dengan 
pelaku,” ucap Sewell.

Seorang wanita lainnya me-
nuturkan kepada polisi bahwa 
pelaku sebelumnya mendekati 
dirinya dan dia khawatir akan 
didorong ke atas rel. Wanita 
ini berhasil menjauhi pelaku, 

namun dia menyaksikan pelaku 
mendorong seorang wanita 
lainnya ke atas rel.

“Dia berusaha menjauhi 
pelaku dan pelaku semakin 
mendekatinya, dan dia merasa 
pelaku hendak mendorongnya 
secara fi sik ke arah kereta. Saat 
dia berjalan menjauh, dia me-
nyaksikan kejahatan di mana 
pelaku mendorong korban 
lainnya ke depan kereta,” tutur 
asisten Komisioner Kepolisian 
New York, Jason Wilcox.

Kepolisian mengidenti-
fikasi pelaku sebagai Simon 
Martial (61), yang merupakan 
seorang gelandangan. Din-
yatakan kepolisian setempat 
bahwa Martial didakwa atas tin-
dak pembunuhan tingkat kedua 
terkait kasus ini. Dituturkan 
Wilcox bahwa Martial memiliki 
catatan kriminal sebelumnya 
dan dibebaskan bersyarat setelah 
sempat dipenjara.

Serangan fatal terhadap 
korban yang merupakan wanita 
keturunan Asia ini semakin 
meningkatkan kekhawatiran 
di tengah peningkatan tindak 
kejahatan kebencian anti-Asia 
di New York dan sejumlah 
wilayah lainnya di AS.

Kepolisian setempat me-
nyatakan pembunuhan itu masih 
diselidiki, termasuk apakah itu 
termasuk kejahatan kebencian. 
Ditekankan kepolisian bahwa 
wanita pertama yang didekati 
Martial bukan keturunan Asia. 
Martial sendiri merupakan pria 
kulit hitam.  gul

Wanita Asia Tewas Didorong ke 
Kereta yang Melaju di AS 

Australia tengah menghadapi kelang-
kaan alat tes cepat antigen mandiri.

Harga Alat Tes Cepat Antigen di Australia 
Melonjak Hingga Jutaan Rupiah

melaporkan, alat rapid tes 
antigen ditawarkan 100  Aus-
tralia atau sekitar Rp 1,031 juta  
kepada mereka yang putus asa 
per sekali uji.

Setelah sukses meredam 
virus corona di awal pandemi, 
Australia telah melaporkan 
hampir 1,3 juta kasus dalam 
dua pekan terakhir, yang mem-
buat rumah sakit dan pusat 
pengujian kewalahan di tengah 
laporan adanya penimbunan 
alat tes mandiri.  tom

sangat mengkhawatirkan,” kata 
Ketua Komisi Persaingan dan 
Konsumen Australia Rod Sims. 

Sims mengatakan ada lapo-
ran harga alat tes Antigen mel-
onjak hingga 500 dolar Australia 
(Rp5,2 juta) di pengecer daring 
dan 70 dolar (Rp721.435) per tes 
di toko-toko dari sebelumnya 10 
dolar di apotek beberapa pekan 
lalu. “Ini benar-benar keter-
laluan,” kata Sims dalam sebuah 
pernyataan.

Sydney Morning Herald 
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UNJUK RASA MENENTANG PEMBATASAN SOSIAL 
Seorang pengunjuk rasa mengikuti aksi protes 
menentang pembatasan oleh pemerintah 
Belanda diberlakukan untuk menekan laju 
sebaran penyakit virus corona (COVID-19), di 
Amsterdam, Belanda, Minggu (16/1). 

pasien Covid-19 agar melakukan 
tes sendiri di rumah. Langkah 
itu diambil supaya mereka tak 
perlu mendatangi pusat-pusat 
tes pemerintah yang dipenuhi 
warga, yang membuat waktu 
tunggu hasil tes menjadi lebih 
panjang.

“Di tengah lonjakan Co-
vid-19 selama pandemi, harga 
berlebihan dari tes cepat an-
tigen yang diperlukan untuk 
mendiagnosa penyakit dan me-
lindungi anggota masyarakat, 

LOKASI LEDAKAN DI MOGADISHU - SOMALIA
Paramedis bersiap memindahkan jenazah seorang pria ke kantung, di lokasi ledakan di Mogadishu, Somalia, Minggu (16/1). 

IDN/ANTARA

DUBAI EXPO 2020 
Pengunjung berfoto di fi tur air pada Dubai Expo 2020, di Dubai, Uni Emirat 
Arab, Minggu (16/1). 

IDN/ANTARA

Putin akan Jamu Presiden Iran 
di Moskow Pekan Depan 

MOSKOW(IM) - Sta-
siun televisi pemerintah Rusia, 
Rossiya-1 melaporkan pekan 
depan Presiden Vladimir Putin 
akan menjamu Presiden Iran 
Ebrahim Raisi di Moskow. 
Pertemuan ini sebagai upaya 
Rusia membantu menyele-
saikan negosiasi kesepakatan 
nuklir antara negara-negara 
besar dengan Teheran.  

Dalam laporannya Senin 
(17/1) Rossiya-1 tidak men-
gungkapkan dengan tepat 
lokasi pertemuan kedua kepala 

negara itu digelar. Stasiun 
televisi tersebut juga tidak 
menjelaskan isu apa yang akan 
mereka bahas.

Rusia salah satu negara besar 
yang menandatangani kesepaka-
tan nuklir Iran 2015 atau Joint 
Comprehensive Plan of  Ac-
tion (JCPOA) bersama Inggris, 
Amerika Serikat (AS), China, 
Prancis, Jerman dan Uni Eropa. 
Kesepakatan itu mencabut seba-
gian sanksi kepada Iran sebagai 
gantinya Teheran menghentikan 
program nuklir mereka.

Pada 2018 lalu mantan 
Presiden AS Donald Trump 
menarik Washington dari kes-
epakatan tersebut. Kemudian 
ia menerapkan kembali sanksi-
sanksi yang dicabut JCPOA. 

Sebagai balasannya Iran 
melanggar sejumlah keten-
tuan dalam kesepakatan nuklir 
tersebut. Pada Jumat (14/1) 
lalu Menteri Luar Negeri Rusia 
Sergei Lavrov mengatakan pe-
rundingan untuk menghidup-
kan kembali JCPOA sudah 
mengalami kemajuan.  tom

Korut Kembali Luncurkan 
Proyektil Rudal Balistik

PYONGYAN(IM)- Pe-
mimpin Korea Utara, Kim 
Jong-un kembali meluncur-
kan dua rudal balistik, dan 
kali ini dari bandara.

Peluncuran ini diyakini 
sebagai tindakan Korea Utara 
untuk memprovokasi dan 
bikin kesal lawan-lawannya, 
setelah Amerika Serikat (AS) 
memberikan sanksi baru ter-
kait nuklir kepada Korea Utara.

Peluncuran tersebut di-
lakukan Kim Jong-un, Senin 
(17/1). Peluncuran itu men-
jadi uji coba nuklir keempat 
yang dilakukan Korea Utara 
pada bulan ini.

Dikutip dari Al-Jazeera, 
Kepala Staf  Gabungan Ko-
rea Selatan mengungkapkan 
kedua rudal itu ditembak-

IDN/ANTARA

KEBBI (IM)- Sejum-
lah saksi melaporkan pulu-
han orang bersenjata dengan 
sepeda motor masuk ke sebuah 
desa di barat laut Nigeria dan 
membunuh 50 orang. Kelom-
pok-kelompok kriminal men-
eror daerah tersebut beberapa 
tahun terakhir yang memaksa 
ribuan orang mengungsi.

Kini daerah itu mendapat 
perhatian dunia karena pen-
culikan massal dengan tebu-
san di sekolah-sekolah. Tetua 
setempat Abdullahi Karman 
Unash mengatakan pada Sabtu 
(15/1) malam bahwa pria ber-
senjata masuk Desa Dankade 
di Negara Bagian Kebbi dan 
terlibat baku tembak dengan 
tentara serta polisi.

Ia mengatakan, pasukan 
keamanan terpaksa mundur, 
sehingga para penyerang 
dapat membakar toko-toko, 
gudang gandum dan mem-
bawa ternak pada Minggu  
(16/1) dini hari. “Mereka 
membunuh dua orang ten-
tara dan satu petugas polisi 
dan 50 warga desa, (mereka) 
menculik pemimpin komu-
nitas Dankade dan banyak 
warga desa, sebagian besar 
perempuan dan anak-anak,” 
kata Karman, Senin (17/1). 
Serangan ini terjadi satu 
pekan setelah sekelompok 

orang bersenjata membunuh 
200 orang di dekat Negara 
Bagian Zamfara. Putra ketua 
komunitas yang diculik, Didzi 
Umar Bunu mengatakan 
orang bersenjata kembali 
pada Ahad pagi dan mem-
bakar lebih banyak rumah. 
“Mereka tidak menelepon 
atau meminta tebusan, desa 
Dankade dipenuhi dengan 
jenazah,” katanya.

Juru bicara kepolisian 
Kebbi Nafiu Abubakar ti-
dak menjawab permintaan 
komentar. Kebbi berbatasan 
dengan Zamfara, lokasi op-
erasi militer pemerintah bulan 
Desember lalu pemerintah.

Pemerintah juga me-
matikan jalur komunikasi 
ke negara bagian itu untuk 
membersihkannya daerah 
kelompok-kelompok teroris. 
Kekerasan menjadi tantan-
gan berat bagi negara-negara 
bagian utara Nigeria yang bi-
asanya lebih miskin dibanding 
negara bagian selatan.

Dalam pernyataannya 
Presiden Muhammadu Bu-
hari mengatakan militer su-
dah memulai operasi besar di 
Negara Bagian Niger yang ber-
batasan dengan Kebbi. Operasi 
tersebut untuk membersihkan 
para penjahat dan pemberon-
tak Boko Haram.  gul

Kelompok Bersenjata Bunuh 
50 Warga Desa di Nigeria

kan dari bandara Sunan di 
Pyongnyang.

Namun, ia tak menjelas-
kan seberapa jauh rudal itu 
terbang. Hal itu jelas meman-
tik kekesalan lawan-lawan 
dari Korea Selatan.

Sete lah pe luncuran, 
Pemerintah Jepang mengutuk 
peluncuran rudal tersebut.

“Kami dengan keras 
mengecam aksi berkelanju-
tan Korea Utara, termasuk 
peluncuran berulang rudal 
balistik, yang mengancam 
perdamaian dan keamanan 
Jepang, wilayah dan komu-
nitas internasional,” tutur 
Kepala Sekretaris Kabinet 
Jepang, Hirokazu Matsuno 
dikutip dari Channel News 
Asia.  gul

ALABAMA(IM) - Badai 
musim dingin besar menghan-
tam sebagian besar Amerika 
Serikat bagian timur dengan 
salju, es, dan angin kencang 
pada hari Minggu (16/1) 
malam. Badai salju menye-
babkan gangguan perjalanan 
yang meluas dan pemadaman 
listrik pada akhir pekan.

Peringatan cuaca musim 
dingin membentang lebih 
dari 1.000 mil dari Alabama 
ke Maine. Gubernur Georgia, 
Virginia, North Carolina, dan 
South Carolina menyatakan 
keadaan darurat akibat ba-
dai. Menurut Power Outage 
US, situs web yang melacak 
pemadaman listrik, lebih dari 
200 ribu rumah dan bisnis di 
North Carolina, South Caro-
lina, dan Georgia melaporkan 
pemadaman listrik.

Di North Carolina, beber-
apa daerah melihat rekor hujan 
salju. Dua orang tewas pada 
Ahad ketika mereka kehilan-
gan kendali atas mobil mereka 
di Raleigh. Total hujan salju 
tertinggi diperkirakan terjadi 
di sepanjang punggung Appa-
lachian serta di seberang Great 
Lakes yang lebih rendah. Badai 
itu melewati wilayah Atlantik 
Tengah menuju New England 
pada Ahad malam. Layanan 
Cuaca Nasional mengatakan, 
badai salju yang diperkirakan 
akan berubah menjadi badai 
es, hujan es dan  hujan.

Sementara di Kanada, 
badai salju  setebal 20-40 cm 
berlangsung hingga Senin 

(17/1) pagi di bagian selatan 
dan timur Ontario. Ini meru-
pakan provinsi Kanada yang 
berbatasan dengan negara 
bagian New York.

Cuaca buruk melanda ke-
tika sekolah-sekolah di Ontario 
akan dibuka kembali untuk 
kelas tatap muka pada Senin. 
Sekolah kembali dibuka setelah 
liburan musim dingin diper-
panjang karena varian omicron 
yang sangat menular.

Lebih dari 3.000 pen-
erbangan masuk atau ke-
luar dari Amerika Serikat 
dibatalkan pada hari Ahad. 
Sementara lebih dari 8.000 
penerbangan ditunda.

American Airlines Group 
Inc mengalami 660 pembata-
lan penerbangan. Sedangkan 
lebih dari 90 persen pener-
bangan masuk dan keluar 
dari Bandara Internasional 
Charlotte Douglas di North 
Carolina, hub American Air-
lines, dibatalkan. American 
Airlines mengatakan, penum-
pang yang terkena dampak 
cuaca untuk memesan ulang 
penerbangan tanpa biaya.

Ini adalah akhir pekan 
yang panjang bagi keban-
yakan orang di Amerika Seri-
kat, karena Senin adalah Hari 
Martin Luther King Jr dan 
hari libur federal. Guber-
nur Georgia, Brian Kemp 
mengatakan, orang-orang 
harus menghindari perjala-
nan yang tidak penting di 
daerah-daerah yang terkena 
dampak badai.  ans

Badai Salju Terjang AS 
dan Kanada 


