
MOGADISHU(IM) - Ke-
pala Kantor PBB untuk Urusan 
Kemanusiaan Martin Griffi ths 
mengatakan Somalia berada di 
ambang bencana kelaparan. Hal 
itu disebabkan kekeringan parah 
yang melanda negara tersebut. 
“Kelaparan sudah di ambang 
pintu dan kami menerima per-
ingatan terakhir,” kata Griffi ths 
dalam konferensi pers di Moga-
dishu, Selasa  (6/9). 

Dia  mengungkapkan, 
kelaparan parah kemungkinan 
terjadi di dua wilayah, yakni di 
Somalia tengah dan selatan.

Griffiths, yang memulai 

kunjungannya ke Somalia pada 
Kamis (1/9) lalu, mengaku 
sangat terkejut dan terenyuh 
melihat kondisi di Somalia. 
“Waktu terus berjalan, ia akan 
segera habis,” ucapnya, mem-
peringatkan tentang perlu-
nya untuk segera menyalur-
kan bantuan kemanusiaan ke 
negara tersebut.

Menurut PBB, terdapat 7,8 
juta orang yang menghadapi 
krisis kelaparan di Somalia atau 
sekitar setengah dari populasi 
negara tersebut. Sekitar 1 juta 
warga di sana telah melakukan 
perjalanan dan meninggalkan 

Somalia di Ambang Bencana Kelaparan
rumah mereka untuk mencari 
makanan serta air.

Pada April lalu, Program 
Pangan Dunia (WFP) men-
gatakan, negara-negara di 
wilayah Afrika Timur tengah 
menghadapi bencana keker-
ingan terburuk dalam empat 
dekade terakhir. Situasi itu me-
nimbulkan risiko munculnya 
krisis pangan atau kelaparan.

Direktur Regional WFP 
untuk Afrika Timur Michael 
Dunford mengungkapkan, 
musim hujan yang harusnya tu-
run pada Maret hingga Mei ga-
gal terwujud. kekeringan telah 
menghabiskan mekanisme 
penanggulangan orang-orang 
yang sekarang harus bergan-
tung pada bantuan kemanu-
siaan untuk bertahan hidup. 

Keluarga di wilayah ini 
terbiasa dengan kekeringan, 
tetapi ini adalah kondisi terker-

ing yang mereka hadapi dalam 
empat dekade,” katanya pada 
7 April lalu.

Dia  mengungkapkan, 
kekeringan sangat menghan-
curkan komunitas pastoral 
yang bergantung pada hewan 
untuk mata pencaharian mere-
ka. Dunford mengatakan, seki-
tar 3 juta ternak diperkirakan 
telah mati akibat kekurangan 
makan dan air. 

“Dalam perjalanan terakhir 
saya ke daerah yang terkena 
dampak kekeringan di Kenya 
dan Ethiopia awal tahun ini, 
ternak mati berserakan di jalan 
dan tanaman hancur total. Ad-
egan serupa dapat ditemukan 
di Somalia,” ucapnya.

Menurut Dunford, keter-
gantungan negara-negara Af-
rika Timur pada impor dari 
negara-negara Laut Hitam 
seperti Ukraina akan mem-

GEMPA GUNCANG KAB. LUDING - SICHUAN
Tim penyelamat mengevakuasi penduduk desa yang terluka dari Desa Wandong di Kota Detuo, di Kab. Luding, Sichuan, 
Tiongkok, Selasa (6/9). Sebanyak 66 orang tewas dalam gempa berkekuatan 6,8 SR yang mengguncang Kabupaten Lud-
ing pada Senin (5/9).
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MEMPHIS (IM) - Polisi 
di Tennessee mengatakan 
mayat yang ditemukan pada 
Selasa, (6/9) adalah, jasad dari 
Eliza Fletcher, pewaris miliar-
der Amerika Serikat (AS) yang 
dilaporkan diculik.

Ibu dua anak berusia 34 
tahun itu adalah seorang guru 
di daerah itu, dan cucu dari 
seorang miliarder lokal. Fletch-
er diculik saat jogging pada 
Jumat, (2/9), pagi di dekat 
kampus Universitas Memphis.

Cleotha Abston - seorang 
pria berusia 38 tahun, yang 
sebelumnya pernah dipenjara 
karena penculikan - telah di-
dakwa dengan penculikan dan 
pembunuhan Fletcher.

Keluarga Fletcher merilis 
pernyataan setelan penemuan 
jasad wanita itu, mengatakan 
bahwa mereka “patah hati dan 
hancur”.

“Liza sangat menyenang-
kan bagi banyak orang - kelu-
arganya, teman, kolega, siswa, 
orang tua, anggota jemaat 
Gereja Presbiterian Kedua, 
dan semua orang yang menge-
nalnya,” kata keluarga.

“Sekarang saatnya untuk 
mengingat dan merayakan 
betapa istimewanya dia dan 
untuk mendukung mereka 
yang sangat peduli padanya.”

Fletcher adalah cucu 
mendiang Joseph Orgill III, 
seorang miliarder perusahaan 
perangkat keras lokal dan fi lan-
tropis. Perusahaannya sekarang 
dilaporkan bernilai lebih dari 
USD3 miliar dan mempeker-
jakan lebih dari 5.000 orang.

Eliza Fletcher bekerja seb-
agai guru TK junior di Sekolah 
Episkopal St Mary, bukan 
untuk bisnis keluarga.

Dia menghilang pada Jumat, 
sekira pukul 04:00 waktu setem-
pat. Rekaman CCTV menunjuk-
kan seorang pria mendekatinya 
dan terlibat dalam konfrontasi 
fi sik, memaksa Fletcher masuk 
ke SUV hitam, menurut doku-
men polisi. 

Keluarga sempat menawar-
kan hadiah sebesar USD50.000 
untuk informasi mengenai Eliza 
Fletcher setelah pewaris itu gagal 
kembali ke rumah pada Jumat, 
dan dilaporkan hilang.

Departemen Kepolisian 
Memphis mengatakan pada 

Senin bahwa petugas telah 
menemukan mayat sekira pu-
kul 17:07 waktu setempat, teta-
pi menekankan tidak ada iden-
tifi kasi yang dilakukan. Kemu-
dian pada Selasa, (6/9/2022), 
petugas mengatakan bahwa 
jasad yang ditemukan “di blok 
1600 Victor telah diidentifi kasi 
sebagai Eliza Fletcher”.

Pihak berwenang kemu-
dian mengkonfi rmasi bahwa 
mayat itu ditemukan di bagian 
belakang sebuah apartemen 
duplex yang kosong.

Pada saat penemuan mayat, 
Abston, yang ditangkap pada 
Sabtu, (3/9/2022), telah di-
dakwa dengan penculikan dan 
merusak barang bukti.

Tuduhan tambahan un-
tuknya sekarang telah “dit-
ambahkan untuk pembunuhan 
tingkat pertama dan pem-
bunuhan tingkat pertama 
dalam melakukan penculikan,” 
kata polisi.

Abston ditangkap setelah 
DNA-nya terdeteksi pada sepa-
sang sandal yang ditemukan di 
dekat tempat Fletcher terakhir 
terlihat, menurut surat per-
nyataan penangkapan. Petugas 
juga menemukan kendaraan di 
alamat tempat tinggal Abston 
yang cocok dengan rekaman 
CCTV Fletcher yang dipaksa 
masuk ke mobil serupa.

Video menunjukkan dia 
menghabiskan lebih dari satu 
jam membersihkan mobil-
nya setelah tiba di kompleks 
apartemen saudara laki-lakinya 
lebih dari tiga jam setelah 
Fletcher diculik.

Menurut dokumen penga-
dilan, seorang saksi mengatakan 
Abston berperilaku tidak me-
nentu dan telah menggunakan 
pembersih karpet di interior 
mobilnya. Sumber yang tidak 
disebutkan namanya itu juga 
mengatakan dia mencuci pak-
aiannya di wastafel saudaranya.

Dia berusaha melarikan 
diri ketika Marshals AS tiba 
di kediaman, tetapi ditangkap, 
kata pernyataan tertulis.

Abston sebelumnya men-
jalani hukuman hampir 20 
tahun penjara karena menculik 
seorang pengacara terkemuka 
Memphis pada 2000 di bawah 
todongan senjata. Dia dibe-
baskan pada akhir 2020. gul

Dilaporkan Hilang, Pewaris 
Miliarder AS Dikonfi rmasi Tewas 
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HANOI(IM)- Setidaknya 
12 orang tewas dan 40 lainnya 
luka-luka dalam kebakaran di 
sebuah bar karaoke di Vietnam 
selatan, media pemerintah 
melaporkan pada Rabu, (7/9).

Kantor berita resmi Viet-
nam melaporkan, kebakaran 
terjadi pada Selasa, (6/9) 
malam di bar di provinsi Binh 
Duong, pusat produksi indus-
tri dekat Kota Ho Chi Minh. 
Di antara yang terluka, 11 
berada dalam kondisi serius, 
kata laporan itu sebagaimana 
dilansir Reuters.

“Ketika kebakaran terjadi, 
saya sangat panik dan berlari 
mencari keselamatan dan tidak 
dapat mengingat bagaimana 
hal itu terjadi,” kata seorang 
saksi, yang meng identifikasi 
dirinya hanya sebagai Quynh, 

seperti dikutip dalam laporan 
tersebut.

Perdana Menteri Pham 
Minh Chinh pada Rabu 
memerintahkan Kement-
erian Keamanan Publik dan 
otoritas provinsi untuk meny-
elidiki penyebab kebakaran.

Chinh juga memerin-
tahkan kota dan provinsi di 
seluruh negara Asia Tenggara 
untuk meningkatkan standar 
keselamatan di fasilitas yang 
rawan kebakaran, termasuk 
di bar karaoke.

Karaoke populer di Viet-
nam, tetapi standar keamanan 
yang lemah di berbagai tempat 
telah menimbulkan kekhawati-
ran. Tiga petugas pemadam 
kebakaran tewas dalam keba-
karan di bar karaoke lain di 
Hanoi bulan lalu. gul

Bar Karaoke Terbakar di Vietnam, 
12 Orang Tewas dan  40 Terluka

MADRID(IM) - Data 
yang dirilis Kementerian Ling-
ku ngan Spanyol pada Selasa 
(6/9/2022) mencatat cadangan 
air Spanyol telah turun ke level 
terendah sejak 1995. Setelah mu-
sim panas yang kering dengan 
panas yang memecahkan rekor, 
waduk negara itu terisi hanya 
35 persen dari kapasitasnya 
dan beberapa daerah menderita 
kekeringan berkepanjangan.

Bagian selatan negara itu 
sangat kering, dengan cekungan 
Guadalquivir pada level kritis. 
Padahal sungai itu melayani 
sebagian besar Andalusia hingga 
hanya 21 persen dari kapasitas-
nya. Curah hujan yang menurun 
juga berdampak pada pereko-
nomian. Saat sungai mengering, 
pembangkit listrik tenaga air yang 
sangat dibutuhkan Spanyol telah 
anjlok 34 persen di bawah rata-rata 
historis untuk minggu ini. 

Sementara itu dikutip dari 
Anadolu Agency, asosiasi Asa-
ja memperkirakan, kurangnya 
hujan dapat menyebabkan 
kerugian sekitar 8 miliar euro 
di sektor pertanian. Tanaman 
yang terkena dampak parah 
termasuk berpenghasilan 
tinggi seperti zaitun, anggur, 
almond, dan bunga matahari.

Pada 2021, Andalusia mem-
produksi 1,1 juta ton minyak 
zaitun, tetapi tahun ini angka 
tersebut diperkirakan turun 

hingga 500 ribu ton. Beberapa 
ahli ekologi mengatakan, Spa-
nyol perlu membatasi sektor 
pertanian untuk memperbaiki 
situasi yang mengkhawatirkan. 
Selama kekeringan Spanyol pada 
paruh pertama 1990-an, jutaan 
penduduk dan turis harus hidup 
dengan pembatasan air yang 
signifi kan.

“Pada 2023, mungkin ada 
keruntuhan air asli yang dapat 
membuat kota-kota besar ha-
rus berurusan dengan aliran 
air mereka yang terputus,” 
kata direktur air untuk LSM 
Spanyol Ecologistas en Ac-
cion  antiago Martin Barajas.

Sekitar 85 persen air Spa-
nyol dikonsumsi oleh sektor 
pertanian. Barajas berpendapat 
bahwa jumlah lahan irigasi ha-
rus dikurangi secara signifi kan. 
Para pencinta lingkungan juga 
prihatin dengan pemandangan 
dramatis di salah satu lahan ba-
sah paling signifi kan di Eropa. 
Di taman nasional Donana 
Spanyol, danau permanen ter-
besar telah direduksi menjadi 
sedikit lebih dari genangan air.

Kondisi kebakaran di Spa-
nyol musim panas ini juga me-
mun culkan musim kebakaran 
ter buruk sepanjang abad ini. 
Ahli meteorologi memperkira kan 
bahwa musim gugur ini di Spa nyol 
juga akan lebih panas dan lebih 
kering dari biasanya. gul

Cadangan Air Spanyol 
Turun ke Level Terendah 

JEMBATAN PERSAHABATAN BANGLADESH – TIONGKOK 
Foto yang diambil pada 4 September 2022 menunjukkan pemandangan 
Jembatan Persahabatan Bangladesh-Tiongkok Kedelapan di Pirojpur, Bang-
ladesh. Jembatan Persahabatan Bangladesh-Tiongkok Kedelapan telah 
dibuka untuk lalu lintas di Bangladesh Selatan. 
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Krisis Energi di Eropa Disebut Dipicu 
Oleh Sanksi Terhadap Rusia 

ANKARA(IM) - Presiden 
Turki Recep Tayyip Erdogan 
mengomentari krisis energi 
yang kini tengah dihadapi 
Eropa. Menurutnya, hal itu 
terjadi karena sanksi yang 
diterapkan Benua Biru kepada 
Rusia sebagai bentuk dukun-
gan terhadap Ukraina.

Erdogan mengungkapkan, 
Eropa menuai apa yang mereka 
tabur terkait krisis energi. 

“Sikap Eropa terhadap 
(Presiden Rusia Vladimir) 
Putin, sanksinya, membuat 
Putin, rela atau tidak, sampai 
pada titik mengatakan, ‘Jika 
Anda melakukan ini, saya akan 
melakukan itu’,” ucap Erdogan 
saat diwawancarai awak media 
di Ankara, Rabu (7/9), dikutip 
laman Al Arabiya.

Menurut Erdogan, saat ini 
Putin menggunakan semua 
sarana dan “senjatanya” un-
tuk menghadapi sanksi Barat. 
“Sayangnya, gas alam adalah 
salah satunya,” ujarnya.

Erdogan berharap Turki 
tak mengalami krisis energi 
tahun ini. 

“Saya pikir Eropa akan 

memiliki masalah serius musim 
dingin ini. Kami tidak memiliki 
situasi seperti itu,” katanya.

Pada 31 Agustus lalu, pe-
rusahaan gas Rusia, Gazprom, 
telah mengumumkan penang-
guhan total pasokan gas ke 
Jerman yang disalurkan lewat 
pipa Nord Stream. “Paso-
kan (gas) lewat Nord Stream 
sepenuhnya terhenti karena 
pekerjaan pencegahan dimulai 
hari ini di unit kompresor gas,” 
kata Gazprom dalam sebuah 
pernyataan singkat.

Awalnya Gazprom menye-
but, pekerjaan di unit kompresor 
itu bakal berlangsung hingga 3 
September lalu. Namun Gaz-
prom telah mengumumkan 
bahwa penangguhan pasokan 
gas via Nord Stream masih 
akan berlanjut tanpa batas waktu 
yang ditentukan. Kepala Badan 
Jaringan Federal Jerman Klaus 
Mueller mengatakan, secara 
teknis, keputusan Gazprom tak 
dapat dipahami.

Menurutnya, pekerjaan 
pemeliharaan Nord Stream 
hanyalah dalih Moskow untuk 
menggunakan pasokan energi 

sebagai ancaman. Mueller meni-
lai, Rusia membuat “keputusan 
politik” setiap mengumumkan 
adanya “pekerjaan pemelihara-
an” Nord Stream.

Gazprom jug a  t e l ah 
menangguhkan pasokan gas 
ke perusahaan energi Prancis, 
Engie. Hal itu dilakukan karena 
Engie tak kunjung melakukan 
pembayaran. 

Saat ini Jerman, Prancis, 
Italia, dan beberapa negara Er-
opa lainnya telah menyerukan 
warganya untuk melakukan 
penghematan energi menjelang 
musim dingin.

Saat ini harga energi di 
Eropa mengalami lonjakan. 
Hal itu karena Rusia telah 
membatasi pasokan gasnya 
ke wilayah tersebut sejak pe-
cahnya konfl ik di Ukraina. 

Bulan lalu Gazprom meng-
umumkan bahwa mereka akan 
memangkas pasokan gas alam 
lewat pipa Nord Stream hingga 
20 persen dari kapasitas atau 
menjadi 33 juta meter kubik 
per hari. Gazprom beralasan, 
langkah itu diambil karena ad-
anya perbaikan peralatan.ans

Menurut PBB, terdapat 7,8 juta orang 
yang menghadapi krisis kelaparan di 
Somalia. 

perburuk situasi di wilayah 
tersebut. 

Sebab sejak agresi Rusia 
ke Ukraina, terdapat kenaikan 
harga beberapa komoditas, 
termasuk gandum. “Semen-
tara perhatian dunia beralih 
ke Ukraina, penting bagi kita 
untuk tidak melupakan Afrika 
Timur dan membiarkan dana 
bantuan kemanusiaan men-
gering tepat pada saat paling 
dibutuhkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, WFP 
membutuhkan dana 327 juta 
dolar AS untuk mendukung 
4,5 juta orang. Pada 6 April 
lalu, Badan Pembangunan 
Internasional Amerika Serikat 
(USAID) mengumumkan akan 
mengucurkan dana sebesar 114 
juta dolar AS dalam bentuk 
bantuan kemanusiaan untuk 
membantu Ethiopia, Kenya, 
dan Somalia. tom

SANTIAGO(IM)- Pres-
iden Cile Gabriel Boric mengu-
mumkan perombakan kabinet 
besar-besaran pada Selasa (6/9). 
Para pemilih menolak konsti-
tusi baru yang merupakan kunci 
agenda ambisius presiden dalam 
mereformasi konstitusi negara.

Baru enam bulan menjabat 
sebagai presiden, Boric mengu-
mumkan pergantian menteri 
pertambangan, menteri energi, 
dan menteri dalam negeri. Dia 
juga mengganti menteri sekre-
taris jenderal, yang mengawasi 
agenda legislatif  presiden.

Dalam pidatonya di istana 
kepresidenan La Moneda, Bo-
ric mengatakan, perombakan 
kabinet adalah salah satu hal 
tersulit yang telah dilakukan, 
tetapi itu perlu untuk memper-
luas koalisi pemerintah. “Anda 
tidak bisa memerintah secara 
dangkal. Itu tidak mudah, 
tetapi perubahan tidak pernah 
mudah,” kata Boric.

Boric menunjuk Carolina 
Toha untuk menggantikan 
Izkia Siches sebagai men-
teri dalam negeri. Dia adalah 
seorang politisi sentris berpen-
galaman yang menjabat sebagai 
wali kota Santiago dan sebagai 
menteri di bawah pemerintah-
an Presiden Michelle Bachelet.

Sedangkan mantan pe-
mimpin protes mahasiswa ber-
sama Boric, Giorgio Jackson, 
akan digantikan oleh Ana Lya 
Uriarte sebagai menteri sek-
retaris jenderal kepresidenan. 

Jackson akan tetap berada di 
kabinet dan diangkat menjadi 
menteri pembangunan sosial.

Presiden juga mengu-
mumkan pergantian menteri 
kesehatan, menteri energi, dan 
lainnya. Ini adalah perombakan 
besar pertama pada kabinet 
Boric dan menyusul pengun-
duran diri Menteri Pembangu-
nan Sosial Jeanette Vega pada 
akhir Agustus.

Presiden termuda Cile ini 
telah menjanjikan reformasi 
sosial yang ambisius dan naik 
ke tampuk kekuasaan dengan 
gelombang optimisme yang 
didorong oleh harapan atas 
konstitusi baru yang progresif. 
Namun opini publik untuk 
presiden dan konstitusi yang 
diusulkan dengan cepat turun, 
sehingga para pemilih sangat 
menolak konstitusi baru yang 
progresif  pada akhir pekan.

Sekitar 7,9 juta orang Cile 
memberikan suara menentang 
rancangan konstitusi melawan 
4,9 juta yang memilih men-
dukung. Boric mengatakan 
dia berencana untuk meran-
cang konstitusi baru dengan 
dukungan dari kongres dan 
faksi politik lainnya. Ratusan 
pengunjuk rasa mahasiswa 
menuntut konvensi konstitusi 
baru berkumpul di luar istana 
presiden La Moneda sebelum 
perombakan kabinet. Polisi 
membubarkan mereka den-
gan meriam air dan gas air 
mata. ans

Presiden Cile Lakukan 
Perombakan Besar Kabinet 

BEIJING(IM) - Korban 
jiwa akibat gempa di Sichuan 
bertambah menjadi 74 orang, 
Rabu (7/9). Pemerintah Tion-
gkok telah membuka kem-
bali jalan menuju pusat gempa 
berkekuatan 6,8 dan lalu lintas 
telah beroperasi seperti semula.

Selain itu, total 259 orang 
terluka dalam bencana itu dan 
26 orang masih hilang. Gempa 
bumi terkuat yang melanda 
provinsi ini sejak 2017 meng-
hancurkan banyak bangunan 
dan menyebabkan kerusakan 
parah pada infrastruktur listrik 
dan air serta telekomunikasi.

Tim penyelamat bergegas 
untuk menjangkau orang-orang 
yang terdampar, memulihkan 

utilitas dan mengirim bantuan 
darurat. Sementara 11.000 orang 
dievakuasi pada Selasa dari dae-
rah Luding, tempat pusat gempa. 

Pada Rabu pagi, Pusat Jar-
ingan Gempa Tiongkok men-
catat gempa susulan berkekua-
tan 3 di pusat gempa, pada 
kedalaman 12 km. Peramal 
cuaca juga telah memperin-
gatkan prospek hujan lebat di 
wilayah tersebut hingga Jumat.

Gempa kuat menggun-
cang Sichuan pada Senin lalu, 
pusat gempa berada di daerah 
pegunungan sebelah barat 
provinsi tersebut. Gempa ter-
asa sampai Provinsi Shaanxi 
dan Guizhou yang ratusan 
kilometer jauhnya.tom

Korban Gempa Tiongkok 
Bertambah Menjadi 74 Orang 


