
KIEV(IM) - Ukraina men-
gatakan serangan balik mereka 
berhasil merebut kembali ban-
yak wilayah di timur dan selatan 
negara itu. Sementara Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat 
(AS) Antony Blinken berkun-
jung ke Kiev untuk menjanjikan 
lebih banyak bantuan.

Dalam pidatonya yang di-
siarkan melalui video Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelen-
skyy mengatakan sejak 1 Sep-
tember lalu pasukan Ukraina 
telah “membebaskan puluhan 
pemukiman” dan merebut 
kembali 1.000 kilometer per-
segi wilayah di timur dan se-
latan Ukraina.  

Zelenskyy juga mengung-
gah video yang menunjukkan 
tentara Ukraina mengatakan 
mereka telah merebut kembali 
Kota Balakliia, dekat Kharkiv, 
kota terbesar kedua di Ukraina. 
Dalam video yang diunggah si-
tus berita agregator itu terlihat 
tentara Rusia meninggalkan 
trukt-truk, artileri dan amunisi.

Pemerintah pro-Rusia, Vi-
taly Ganchev mengatakan pada 
stasiun televisi Rusia, pasukan 
Rusia melawan balik upaya 
pasukan Ukraina mengepung 
dan merebut Balakliia yang 
menurutnya masih berada di 
tangan Rusia.

Laporan di medan pertem-
puran tidak dapat diverifi kasi 
secara mandiri. Sebelumnya 
Brigade Jenderal Ukraina  
Oleksiy Gromov mengatakan 
pasukannya maju sekitar 50 
kilometer di belakang garis 
pertahanan Rusia dan merebut 
kembali lebih dari 20 desa di 
Wilayah Kharkiv.

S e b e l u m n y a  m i l i t e r 
Ukraina mengatakan pasukan 
Rusia mencoba mengevakuasi 
personel yang terluka dan pera-
latan militer yang rusak ke dae-
rah pendesaaan Vilkhuvatka 
di sebelah barat laut Kharkiv 
dan Borodoyarske tenggara 

Kharkiv.  
Blinken mengatakan pasu-

kan Ukraina sudah membuat 
kemajuan. Ia berjanji AS akan 
membantu “selama yang dibu-
tuhkan.” “Kami mendapatkan 
perkembangan komprehensif  
mengenai serangan balik, dan 
sekali lagi, masih terlalu dini tapi 
kami melihat progres yang jelas 
dan nyata di lapangan, terutama 
di sekitar Kherson, tapi juga se-
jumlah perkembangan menarik 
di Donbas di timur,” kata Blinken 
sebelum berangkat ke Kiev.

Bila perkembangan ini ter-
konfi rmasi dan Ukraina dapat 
mempertahankannya maka akan 
menjadi pukulan keras bagi Ru-
sia. Intelijen Barat mengatakan 
konfl ik telah menelan banyak 
korban bagi Rusia.

Keberhasilan ini juga 
menjadi perkembangan yang 
baik bagi Ukraina. Kiev dapat 
menunjukkan pada Barat mer-
eka dapat membalikan keadaan 
dan pantas mendapatkan lebih 
banyak bantuan. Dalam serangan 
balik-kilat pekan ini di wilayah 
Kharkiv. pasukan Ukraina meng-
gelar serangan mendadak dan 
dalam ke garis per tahanan Rusia. 
Selama beberapa pekan terakhir 
Ukraina membicarakan serangan 
balik besa r di wilayah selatan 
sekitar Kherson.

Pengamat militer Barat ya-
kin mungkin Rusia membiar-
kan diri mereka terekspos di 
beberapa daerah lain untuk 
memperkuat daerah selatan.  
Penasihat kepresidenan Ukraina  
Oleksiy Arestovych juga melihat 
kemungkinan yang sama.

“Pada prinsipnya, ini ke-
berhasilan yang besar, kami 
menemukan titik lemah di 
mana musuh tidak siap,” kat-
anya dalam video yang diung-
gah di Youtube.

Arestovych mengatakan 
operasi Ukraina di Kherson 
bergerak lebih lambat diband-
ingkan di Kharkiv. Tapi perger-

Ukraina Klaim Rebut Kembali 
Sejumlah Wilayah dari Rusia 

akan di timur “metodis dan 
terorganisir”. Ia mengatakan 
pasukan Kiev ditempatkan 
dengan baik untuk merebut 
lebih banyak kota di Kharkiv.

Kantor berita Rusia, RIA 
mengutip pejabat yang Ru-
sia tunjuk di Kherson yang 

mengatakan pasukan Rusia 
menangkap beberapa tentara 
Ukraina dalam serangan balik. 
Mereka tidak mengungkapkan 
jumlah tank Polandia milik 
Ukraina yang Rusia hancurkan.

Blinken mengumumkan 
pendanaan militer baru untuk 
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TOKYO(IM)-Jepang di-
guncang serangan menggunak-
an pisau yang dilakukan gadis 
berusia 15 tahun pada Sabtu 
(20/8 lalu). Pelaku yang masih 
duduk di bangku kelas tiga 
SMP melakukan aksi kejinya 
karena ingin mendapatkan 
hukuman mati.

Pelaku yang ditahan di 
tempat kejadian perkara me-
ngatakan secara acak memilih 
dan menikam seorang ibu 
berusia 53 tahun dan putrinya 
yang berusia 19 tahun. Luka-
luka serius para korbannya 
diperkirakan akan perlu sekitar 
tiga bulan untuk pulih. Seorang 
staf  restoran di dekat tempat 
kejadian perkara menyampai-
kan kepada NHK penyerang 
sempat menanyakan nasib 
kedua korbannya. 

Pe laku t idak  tampak 
menunjukkan perlawanan apa 
pun, kata saksi itu. Departe-
men Kepolisian Metropolitan 
menemukan tiga pisau kecil 
pada tersangka, termasuk pisau 
yang digunakan dalam seran-
gan itu. Polisi mengatakan ter-
sangka yang berusia 15 tahun 
menikam dua orang yang tidak 
dikenalnya. 

Ia meninggalkan rumahn-
ya sekitar tengah hari, Sabtu 
(20/8), dengan mengatakan 
kepada keluarganya bahwa ia 
akan pergi ke tempat kursus. 
Ia dilaporkan menaiki kere-
ta menuju Stasiun Shinjuku, 
kemudian berjalan ke arah 
Distrik Shibuya. Pada petang 
serangan itu terjadi hujan se-
dang turun. 

Ia memilih lorong tanpa 
banyak orang di dekat area 
hiburan malam yang sibuk. 
Kamera keamanan sekitar 50 
meter dari lokasi kejadian mer-
ekam perempuan itu berjalan 
sekitar dua meter di belakang 
dua wanita tersebut sebelum 
menyerang mereka.

Ia mengatakan kepada 
polisi bahwa dirinya men-
cari tempat yang sepi un-
tuk melakukan pembunuhan. 
Perempuan itu mengatakan 
ia melaksanakan serangan 
tersebut karena ingin mener-
ima hukuman mati. Ia juga 
menyampaikan kepada polisi 

bahwa ia ingin melihat kalau 
orang benar-benar meninggal 
akibat luka tikam.

Rencana utamanya adalah 
membunuh keluarganya send-
iri. Kamera keamanan di dekat 
tempat kejadian perkara mer-
ekam perempuan itu mengikuti 
para korbannya sesaat sebelum 
menyerang mereka. 

Banyaknya serangan acak 
Serangan tersebut terjadi han-
ya sekitar satu bulan setelah 
seorang wanita berusia 32 
tahun menikam seorang anak 
laki-laki berusia 13 tahun di 
sebuah fasilitas komersial di 
Kota Fukuoka. 

Wanita itu juga memilih 
korbannya secara acak dan ke-
mudian menyampaikan kepada 
polisi dirinya memilih seorang 
anak karena merasa akan men-
jamin dirinya akan dieksekusi 
mati. Pada Januari, seorang 
pria ditahan karena menawan 
manajer di sebuah restoran 
di Tokyo dan mengaku telah 
memasang bom di sana. 

Tersangka mengatakan 
kepada para penyidik bahwa 
ia ingin mengakhiri hidupnya 
dengan cara mendapatkan 
hukuman mati. Pada Oktober 
lalu, seorang pria yang berpak-
aian seperti Joker dalam serial 
Batman menikam lebih dari 12 
orang dalam sebuah kereta di 
Tokyo saat Halloween. 

Tersangka menyampaikan 
kepada polisi bahwa keinginan-
nya untuk menerima hukuman 
mati akan terpenuhi jika ia mem-
bunuh lebih dari dua orang. Pro-
fesor Harada Takayuki, psikolog 
kriminal di Universitas Tsukuba, 
menyampaikan kepada NHK 
pada Juni bahwa para penye-
rang tersebut termovitasi akibat 
meluapnya perasaan putus asa 
terhadap kehidupan mereka. 
“Serta keinginan untuk me-
ngakhirinya,” katanya. 

Dengan meluasnya media 
sosial, kata dia, para pelaku dapat 
membandingkan kehidupannya 
dengan orang lain.  “Akhirnya 
mereka menjadi tidak puas, dan 
berbalik melawan masyarakat, 
dengan menyalahkan orang-
orang di sekitar mereka sebagai 
penyebab keluhan mereka,” 
pungkasnya. gul

Masyarakat Jepang 
Gandrungi Hukuman Mati
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HO CHI MINH (IM)- 
Sedikitnya 32 orang meninggal 
dunia akibat kebakaran yang 
melahap bar karaoke di Vietnam 
selatan, Kasmis (8/9) waktu 
setempat. Korban terdiri dari 
17 pria dan 15 wanita.

Surat kabar Cong An Nhan 
Dan, media resmi Kementerian 
Keamanan Publik, mengatakan 
jumlah korban tewas akibat 
kebakaran karaoke telah me-
ningkat menjadi 32 orang. Se-
belumnya dilaporkan korban 
tewas 23 jiwa. Namun  delapan 
orang ditemukan tewas di toilet 
ketika api padam.

Laporan yang dikutip laman 
Channel News Asia, Kamis 
(8/9), mengatakan api melalap 
lantai dua gedung dan menjebak 
pelanggan aerta staf  saat asap 
tebal memenuhi tangga dan 
menghalangi pintu keluar daru-
rat. Banyak yang berkerumun 
di balkon untuk menghindari 
kobaran api yang membesar 
dengan cepat saat api mengenai 
interior kayu, sementara staf  
dan pelanggan lain terpaksa 
melompat dari gedung.

Foto-foto menunjukkan 
gumpalan asap mengepul dari 
bar yang terletak di lingkungan 
perumahan yang ramai di kota 
Thuan An, utara pusat komersial 
Kota Ho Chi Minh. Petugas pem-
adam kebakaran dengan derek 
mencoba memadamkan api.

Menurut otoritas Binh Du-
ong penyebab awal kebakaran 
adalah korsleting listrik. Seorang 
saksi Nguyen Sang, yang tinggal 
di dekat bar karaoke mengatakan 
bahwa ketika truk pemadam 
kebakaran tiba di tempat ke-
jadian, seorang resepsionis men-
gatakan ada 40 orang terjebak 
di dalam.”Banyak orang ber-
lari keluar melalui pintu masuk 
utama, tetapi banyak orang lain 
tidak tahan panas dan mereka 
melompat turun, tangan dan kaki 
mereka patah,” kata Sang.

Peraturan pencegahan ke-
bakaran fasilitas karaoke telah 
diperiksa sebelum kebakaran. 
Kebakaran besar sebelumnya di 
Vietnam terjadi pada 2018. Kala 
itu kompleks apartemen dilalap 
api yang menelan jiwa 13 orang.

Pada 2016, kebakaran di 
fasilitas karaoke di ibu kota 
Hanoi menyebabkan 13 orang 
tewas. Insiden tersebut men-
dorong penilaian tindakan 
pencegahan kebakaran di bar 
dan klub di seluruh negeri. 
Perdana Menteri Vietnam 
Pham Minh Chinh pada Rabu 
memerintahkan pemeriksaan 
lebih lanjut terhadap tem-
pat-tempat berisiko tinggi, 
terutama bar karaoke. Bulan 
lalu, tiga petugas pemadam 
kebakaran tewas setelah men-
coba memadamkan api di bar 
karaoke lain di Hanoi. gul

32 Orang Tewas Akibat Kebakaran 
di Tempat Karaoke di Vietnam

TOKYO(IM)-Perdana 
Menteri Jepang Kishida Fu-
mio, Presiden Amerika Serikat 
(AS) Joe Biden, dan beberapa 
pemimpin sekutu lainnya men-
egaskan akan bekerja sama dalam 
merespons situasi di Ukraina. 
Jepang yang akan memimpin 
G7 tahun depan siap melawan 
invasi Rusia.

Kesepakatan itu muncul dari 
konferensi melalui virtual yang 
diadakan pada Kamis (8/9) malam 
waktu Jepang, atas desakan dari 
Biden. Pertemuan itu berlangsung 
selama sekitar satu jam. Para pe-
mimpin dari delapan negara turut 
serta, termasuk sejumlah kepala 
negara dari anggota G7. 

Namun, presiden Prancis 
tidak berpartisipasi. Para pe-
mimpin tersebut bertukar pan-
dangan soal situasi di Ukraina. 
Mereka sepakat akan terus men-
dukung Ukraina dan mempertah-
ankan sanksi-sanksi kuat terhadap 
Rusia. “Mereka juga menyepakati 

kerja sama guna memastikan pa-
sokan energi dan makanan yang 
stabil,” ungkap laporan Kantor 
Berita Jepang, NHK. 

Kishida berbicara soal lang-
kah Rusia baru-baru ini di ka-
wasan Indo-Pasifik. Kishida 
menekankan pentingnya men-
jangkau negara-negara yang 
mengambil posisi netral. Perdana 
menteri Jepang tersebut menye-
butkan Konferensi Internasional 
Tokyo yang Ke-8 mengenai Pem-
bangunan Afrika. Konferensi itu 
digelar di Tunisia bulan lalu.

 Kishida mengatakan para 
perwakilan dari negara-negara 
peserta menyampaikan kekha-
watirannya soal agresi militer 
Rusia. Kishida juga mengatakan 
Jepang akan menjadi ketua 
pertemuan G7 tahun depan. Ia 
bertekad untuk berupaya me-
ningkatkan persatuan di antara 
para anggota G7 dan negara-
negara mitranya agar situasi 
di Ukraina dapat diatasi.gul

AS, Jepang  dan Sekutu Lain 
Sepakat Tekan Rusia

PAMERAN INTERNASIONAL INVESTASI DAN PERDAGANGAN DI XIAMEN
Warga mengunjungi Pameran Internasional China untuk Investasi dan 
Perdagangan ke-22 di Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok, Kamis (8/9). 
Pameran bertema “Pembangunan Global: Berbagi Peluang Digital, Ber-
investasi di Masa Depan Hijau”, dimulai di Xiamen pada Kamis (8/9). 
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Mantan Direktur Eksekutif Kadokawa 
Jepang Ditangkap Karena Korupsi

TOKYO (IM)- Direktur 
Pelaksana Eksekutif  Kado-
kawa, Toshiyuki Yoshihara (64) 
ditangkap pihak kejaksaan Je-
pang terkait kasus dugaan ko-
rupsi penyelenggaraan Olim-
piade dan Paralimpiade Tokyo.

Sebelumnya Kejaksaan 
Jepang telah menangkap Di-
rektur Olimpiade Jepang, Ha-
ruyuki Takahashi (78).

“Dalam kasus korupsi 
seputar Olimpiade dan Para-
limpiade Tokyo, perusahaan 
penerbitan besar Kadokawa 
mengakui kemungkinan pe-
nyuapan dilakukan direktur 
Yoshihara,” ungkap pengacara 
Kadokawa terkait pendanaan 
kepada perusahaan seorang ke-
nalan Takahashi baru-baru ini.

Kazumasa Fukami (73), 
CEO Commons 2, yang meru-
pakan kenalan Takahashi dan 
menerima hadiah dari Yoshiha-
ra dan mantan kepala departe-
men Kadokawa, Kyoji Maniwa 
(63), atas upaya mereka agar 
memperoleh kemudahan seb-
agai sponsor.

Dia ditangkap karena di-
curigai menerima suap, diduga 
telah mentransfer sekitar 76 
juta yen ke perusahaan konsul-
tan Fukami Commons 2.

Menurut orang-orang yang 
terlibat, sebelum kontrak spon-
sor diselesaikan pada April 
2019, Kadokawa menyam-
paikan proposal dari Fukami 
untuk membayar 280 juta yen 
kepada Panitia Penyelenggara 
dan 70 juta yen kepada Com-
mons 2 dan mencoba meny-
impulkan kontrak konsultasi 
dengan Commons 2 tentang 
sponsor Olimpiade.

Namun, karena Takahashi 
adalah direktur panitia peny-
elenggara untuk “yang diang-
gap sebagai pegawai negeri”, 
pengacaranya menunjukkan 
dan mengingatkan bahwa (pe-
nyediaan dana) bisa menjadi 
kasus suap.

Tersangka Yoshihara dan 
yang lainnya khawatir bahwa 
mereka tidak akan dapat men-
jadi sponsor jika mereka tidak 
dapat menandatangani kontrak 

dengan Commons 2.
Sehingga mereka men-

gubah isi kontrak menjadi 
konsultan publikasi untuk 
beberapa acara seperti “Expo” 
sebagai tambahan ke Olim-
piade.

Pengacara terus menga-
jukan pertanyaan, tetapi dia 
mengatakan tidak menerima 
kontrak dan pembayaran seb-
agai hal yang harus diputuskan.

Kadokawa mulai melaku-
kan pembayaran ke Commons 
2 segera setelah menandatan-
gani kontrak sponsor, dan De-
partemen Investigasi Khusus 
mengidentifi kasi sekitar 76 juta 
yen sebagai suap.

Baik Takahashi dan Fu-
kami menyangkal tuduhan 
tersebut.

Sementara itu beasiswa (ke 
Jepang), belajar gratis di seko-
lah bahasa Jepang di Jepang, 
serta upaya belajar bahasa 
Jepang yang lebih efektif. Info 
lengkap silakan email: info@
sekolah.biz dengan subject: 
Belajar bahasa Jepang.ans

Menlu AS akan berkunjung ke Kiev un-
tuk menjanjikan lebih banyak bantuan.

Ukraina dan 18 negara lain-
nya yang terdampak agresi 
Rusia senilai 2,2 miliar dolar 
AS. Sekitar 1 miliar dolar di 
antaranya untuk Ukraina. AS 
juga mengumumkan bantuan 
senjata senilai 675 juta dolar 
untuk negara itu. tom

PYONGYANG (IM)-  
Korea Utara telah menyatakan 
diri sebagai salah satu negara 
dengan senjata nuklir setelah 
mengesahkan undang-undang 
yang mengatur penggunaan 
senjata pemusnah tersebut.

Pemimpin tertinggi Korut, 
Kim Jong Un, menyatakan 
keputusan terkait UU baru 
itu “tidak bisa diubah” sekal-
igus mengakhiri spekulasi dan 
pembicaraan mengenai upaya 
denuklirisasi.

Al Jazeera melaporkan bah-
wa berdasarkan keterangan kan-
tor berita resmi Korut, Korean 
Central News Agency (KCNA), 
UU itu disahkan pada hari Ka-
mis (8/9) di Majelis Tertinggi 
Rakyat dan mengizinkan Korut 
untuk melakukan serangan nuklir 
preventif  secara “otomatis” dan 
“segera” guna menghancurkan 
kekuatan negara yang dianggap 
sebagai ancaman bagi Pyongyang.

UU tersebut juga melarang 
Korut untuk berbagi senjata 

atau teknologi nuklir dengan 
negara lain. “Yang terpenting 
dari UU kebijakan senjata nuklir 
adalah menarik garis absolut se-
hingga tidak ada tawar-menawar 
atas senjata nuklir kami,” kata 
Kim Jong Un dalam pidatonya 
di forum majelis.

Berdasarkan informasi dari 
BBC, Korut telah menjalankan 
enam uji coba nuklir antara 
tahun 2006 dan 2017.

Amerika Serikat (AS) telah 
beberapa kali menyatakan kes-
ediaanya untuk membuka ruang 
diskusi dengan Korut dalam 
upaya denuklirisasi.

Akan tetapi, sejak dialog 
dengan Donald Trump di ta-
hun 2019, pembicaraan kedua 
negara tentang hal tersebut 
sempat terhenti. Terakhir, 
pemerintahan Presiden Joe 
Biden mengisyaratkan niatnya 
untuk memulai kembali dialog 
dengan Korut, tetapi belum ada 
rencana konkret mengenai hal 
tersebut. ans

Korea Utara Sahkan 
Undang-undang Senjata Nuklir

TOKYO (IM)- Perwakilan 
nuklir Jepang, Korea Selatan (Kor-
sel) dan Amerika Serikat (AS) 
sepakat perkuat hubungan ke-
amanan dalam menghadapi potensi 
“provokasi” Korea Utara (Korut) 
dalam bentuk uji coba nuklir.  
Tahun ini Korut sering menggelar 
uji coba nuklir. Sementara AS 
memperingatkan Pyongyang 
dapat menjual senjata-senjatanya 
ke Rusia. Pertemuan trilateral di 
Tokyo bagian dari serangkaian 
pertemuan dua bulan terakir 
termasuk pertemuan penasihat 
keamanan di Hawaii pekan lalu.

“Korut melanjutkan dan 
bahkan mempercepat kapabilitas 
rudal dan nuklirnya, dan terdapat 
lonjakan kemungkinan provokasi 
lebih lanjut, termasuk uji coba 
nuklir,” kata perwakilan Jepang 
Takehiro Funakoshi sebelum 
pertemuan,  Kamis (8/9). “Di 
saat yang sama, kami masih terbuka 
untuk menggelar dialog dengan 
Korut,” katanya,

Ia menambahkan Pyong-
yang selalu menyambut nego-
siasi, sentimen yang didukung 
perwakilan AS Sung Kim dan 
Korsel Kim Gunn. Sung Kim 
yang juga Duta Besar AS untuk 
Indonesia mengatakan Wash-
ington siap untuk setiap kontin-
gensi.  “Garis bawah kami tidak 
berubah, tujuan kami masih 
menyelesaikan denuklirisasi Se-

menanjung Korea,” katanya.
Dalam pernyataannya Ke-

menterian Luar Negeri Jepang 
mengatakan tiga negara semakin 
cemas dengan aktivitas Pyong-
yang akhir-akhir ini. Kecepatan 
uji coba rudal Korut tahun ini 
tidak seperti biasanya.

Pada pertengahan Agustus 
lalu Korut menembakan dua 
rudal jelajah dari pantai timur 
negara itu setelah Korsel dan AS 
menyelesaikan latihan gabun-
gan terbesar mereka dalam 
beberapa tahun terakhir. Pyong-
yang selalu mengecam latihan 
itu sebagai persiapan perang.

Penasihat keamanan na-
sional Korsel, Kim Sung-han 
mengatakan setelah pertemuan 
Hawaii, ia dan rekan-rekannya 
dari dua negara lainnya sepakat ti-
dak akan ada respon “lunak” bila 
Korut menggelar uji coba nuklir. 
Ia tidak memberikan detailnya, 
tapi sebelumnya pemerintah 
Korsel mengatakan akan mem-
berlakukan lebih banyak sanksi.

Korut juga dikhawatirkan 
menjual senjata-senjata ke Ru-
sia, sekutu lamanya sejak Per-
ang Dingin. Pada Selasa (6/9) 
kemarin Gedung Putih men-
gatakan Rusia dapat membeli 
“jutaan” artileri dan roket dari 
Pyongyang walaupun tidak ada 
indikasi sudah ada pembelian 
yang dilakukan. tom

Jepang dan Korsel Sepakat 
Perkuat Hubungan NuklirMENDIANG RATU ELIZABETH II

File foto yang diambil pada 10 Juni 2016 menunjukkan Ratu Inggris 
Elizabeth II di London, Inggris. Ratu Elizabeth II, raja terlama di 
Inggris dalam sejarah, meninggal pada usia 96, Istana Buckingham 
mengumumkan pada 8 September 2022. 
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