
TEHERAN (IM)- Or-
ganisasi Iran Human Rights 
mengatakan, setidaknya 185 
orang telah tewas selama aksi 
unjuk rasa memprotes kema-
tian Mahsa Amini berlangsung 
hampir sebulan di Iran. Meski 
ada tindakan represif  dari 
aparat keamanan, warga Iran 
tetap melanjutkan aksinya.

“Setidaknya 185 orang, 
termasuk setidaknya 19 anak-
anak, tewas dalam protes na-
sional di seluruh Iran. Jumlah 
pembunuhan tertinggi terjadi 
di provinsi Sistan dan Balu-
chistan dengan setengah dari 
jumlah yang tercatat,” kata Iran 
Human Rights dalam sebuah 
pernyataan, Minggu (10/10).

Sejumlah video terbaru 
yang diunggah dan dibagikan 

di media sosial menunjukkan 
bahwa unjuk rasa memprotes 
kematian Mahsa Amini masih 
berlangsung di belasan kota 
di Iran, termasuk ibu kota 
Teheran. Siswi sekolah dan 
mahasiswi turut berpartisipasi 
dalam demonstrasi tersebut. 
Menurut Iran Human Rights, 
terdapat banyak kasus aparat 
keamanan Iran menggunakan 
peluru tajam untuk memecah 
dan membubarkan massa aksi.

Pekan lalu, Pemimpin 
Tertinggi Iran Ayatollah Ali 
Khamenei menuding Amerika 
Serikat (AS) dan Israel menjadi 
pengatur dan penyokong gelom-
bang demonstrasi yang kini ten-
gah berlangsung di negaranya. 
Dalam komentar pertamanya, 
Khamenei mengungkapkan, 

185 Orang Tewas Selama Aksi Protes 
Kematian Mahsa Amini di Iran

kematian Mahsa Amini meru-
pakan insiden pahit. 

“Itu sangat menghancur-
kan hati saya,” ucapnya pada 
(3 /10) lalu.

Namun dia tak menaruh 
simpati pada kerusuhan yang 
terjadi selama aksi unjuk rasa 
memprotes kematian Mahsa 
Amini berlangsung. Menurut-
nya, kerusuhan tersebut me-
mang “direncanakan”. Khame-
nei menuding AS dan Israel 
dalang di balik hal tersebut. 

Oleh sebab itu, Khamenei 
mendukung aksi tegas aparat 
keamanan dalam menindak 
pengunjuk rasa yang melaku-
kan kerusuhan. “Tugas pasu-
kan keamanan kami, termasuk 
polisi, adalah untuk memasti-
kan keselamatan bangsa Iran. 
Mereka yang menyerang polisi 
membuat warga Iran tidak 
berdaya melawan preman, 
perampok, dan pemeras,” kata 
Khamenei.

Mahsa  Amin i  ada lah 
perempuan berusia 22 tahun. 
Pada 13 September lalu, dia 
ditangkap polisi moral Iran di 
Teheran. Penangkapan terse-
but dilakukan karena hijab 
yang dikenakan Amini diang-
gap tak ideal. Di Iran memang 
terdapat peraturan berpakaian 
ketat untuk wanita, salah satu-
nya harus mengenakan hijab 
saat berada di ruang publik.

Setelah ditangkap polisi 
moral, Amini ditahan. Ketika 
berada dalam tahanan, dia di-
duga mengalami penyiksaan. 
PBB mengaku menerima lapo-
ran bahwa Amini dipukuli di 
bagian kepala menggunakan 
pentungan. Selain itu, kepala 
Amini pun disebut dibentur-
kan ke kendaraan.

Setelah ditangkap dan di-
tahan, Amini memang tiba-tiba 
dilarikan ke rumah sakit. Ke-
polisian Teheran mengklaim, 
saat berada di tahanan, Amini 

PELUNCURAN SATELIT JIUQUAN
Roket pembawa Long March-2D yang membawa Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S) meluncur dari Pusat 
Peluncuran Satelit Jiuquan di barat laut Tiongkok, Minggu (9/10).
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TOKYO (IM) - Ketika Je-
pang membuka pintunya bagi 
pengunjung pekan ini setelah lebih 
dari dua tahun isolasi pandemi, 
harapan untuk ledakan pariwisata 
menghadapi hambatan berat di 
tengah toko-toko yang tutup dan 
kekurangan pekerja perhotelan. Je-
pang akan mengembalikan perjala-
nan bebas visa ke puluhan negara 
pada Selasa (11/10), mengakhiri 
beberapa pengawasan perbatasan 
paling ketat di dunia untuk mem-
perlambat penyebaran Covid-19. 
Perdana Menteri Fumio Kishida 
mengandalkan pariwisata untuk 
membantu memperkuat pereko-
nomian dan menuai beberapa 
manfaat dari penurunan yen ke 
level terendah 24 tahun.

Arata Sawa termasuk di anta-
ra mereka yang ingin kembalinya 
turis asing, yang sebelumnya 
mencapai 90 persen dari tamu di 
penginapan tradisionalnya. “Saya 
berharap dan mengantisipasi 
banyak orang asing akan datang 
ke Jepang, seperti sebelum Co-
vid,” kata pemilik generasi ketiga 
ryokan Sawanoya di Tokyo.

Lebih dari setengah juta pen-
gunjung telah datang ke Jepang 
sejauh ini pada 2022, dibanding-
kan dengan rekor 31,8 juta pada 
2019. Pemerintah memiliki target 
40 juta wisatawan pada 2020 yang 
disesuaikan dengan Olimpiade 
Musim Panas sampai keduanya 
dibatalkan oleh virus korona.

Kishida mengatakan pekan lalu, 
pemerintah bertujuan untuk menarik 
lima triliun yen dalam pengeluaran 
turis tahunan. Namun tujuan itu 
mungkin terlalu ambisius untuk 
sektor yang berhenti berkembang 
selama pandemi. Menurut data 
pemerintah, pekerjaan hotel merosot 
22 persen antara 2019 hingga 2021. 
Presiden Japan Airlines Co Yuji 
Akasaka menyatakan pekan lalu, 
maskapai penerbangan itu telah 
melihat pemesanan masuk tiga kali 
lipat sejak pengumuman pelong-
garan perbatasan. Meski begitu, 
permintaan perjalanan internasi-
onal tidak akan pulih sepenuhnya 
hingga sekitar 2025.

Bandara Narita, bandara 
internasional terbesar di Jepang 
sekitar 70 kilometer dari Tokyo, 
tetap sepi, dengan sekitar seten-
gah dari 260 toko dan restoran 
tutup. “Ini seperti setengah kota 
hantu,” kata Maria Satherley dari 
Selandia Baru, menunjuk ke area 
keberangkatan Terminal 1.

Satherley yang putranya ting-

gal di pulau utara Hokkaido men-
gatakan, ingin kembali dengan 
cucunya pada musim dingin ini. 
Namun mungkin dia tidak akan 
melakukannya karena anak itu 
terlalu kecil untuk divaksinasi, 
prasyarat bagi turis yang mema-
suki Jepang. “Kita tunggu saja 
sampai tahun depan,” katanya.

Presiden Amina Collection 
Co Sawato Shindo  menyatakan, 
telah menutup tiga toko suvenirnya 
di Narita dan kemungkinan tidak 
akan membukanya kembali hingga 
musim semi mendatang. Perusahaan 
merealokasi staf  dan pasokan dari 
bandara ke lokasi lain dalam rantai 
120 tokonya di seluruh Jepang 
karena memfokuskan kembali pada 
pariwisata domestik selama pandemi.

“Saya tidak berpikir akan ada 
kembalinya situasi pra-pandemi 
secara tiba-tiba. Pembatasan 
masih cukup ketat dibandingkan 
dengan negara lain,” kata Shindo.

Banyak pekerja jasa menemu-
kan kondisi kerja dan upah yang 
lebih baik di bidang lain selama dua 
tahun terakhir. Kondisi ini mem-
buat warga yang sudah beralih pe-
kerjaan kembali kepada pekerjaan 
di industri pariwisata mungkin sulit.

“Industri perhotelan sangat 
terkenal dengan upah rendah, 
jadi jika pemerintah menghargai 
pariwisata sebagai industri utama, 
dukungan keuangan atau sub-
sidi mungkin diperlukan,”  kata 
seorang konsultan perusahaan 
pariwisata yang meminta untuk 
tidak disebutkan namanya.

Firma riset pasar Teikoku 
Databank mengatakan, hampir 
73 persen hotel di seluruh negeri 
mengatakan kekurangan pekerja 
tetap pada Agustus, naik dari seki-
tar 27 persen setahun sebelumnya. 
Sebuah kota danau di kaki Gunung 
Fuji Kawaguchiko menemukan 
penginapan mengalami kesulitan 
staf  sebelum pandemi di tengah 
pasar tenaga kerja Jepang yang 
ketat. Mereka juga mengantisipasi 
kemacetan serupa sekarang.

Sentimen itu digaungkan 
oleh Akihisa Inaba, manajer 
umum di resor mata air panas 
Yokikan di Shizuoka, Jepang 
tengah. Dia mengatakan, kekuran-
gan staf  selama musim panas be-
rarti pekerja harus mengorbankan 
waktu istirahat. “Secara alami, 
kekurangan tenaga kerja akan 
menjadi lebih terasa ketika per-
jalanan masuk kembali. Jadi, saya 
tidak begitu yakin kita bisa sangat 
gembira,” kata Inaba.  gul

Jepang Hadapi Kekurangan Pekerja
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PBB Kutuk Pembunuhan Keji 
Terhadap Migran di Libya 

TRIPOLI (IM)- Misi PBB 
di Libya mengutuk “pembunuhan 
keji” terhadap 15 migran di dekat 
kota pesisir Mediterania Sabratha. 
Mereka menuduh terjadi peny-
elundupan dan menuntut keadilan. 
Mayat-mayat itu ditemukan di 
pantai beberapa hari lalu. Menurut 
PBB dan Bulan Sabit Merah Libya, 
kebanyakan dari mereka dibakar di 
dalam perahu yang hangus.

“Penjelasan yang tepat atas 
kondisi ini harus terungkap. Di 
sisi lain, pembunuhan itu dil-
aporkan terjadi akibat bentrokan 
antara pedagang yang saling ber-
saing,” kata misi PBB UNSMIL 
dalam sebuah pernyataan, dikutip 
di Arab News, Senin (10/10).

Mereka juga mendesak pihak 
berwenang di Libya untuk memas-
tikan dilakukan penyelidikan yang 
cepat, independen dan transparan, 
untuk membawa semua pelaku 
ke pengadilan. Libya menjadi rute 
utama untuk migrasi klandestin, bah-
kan sebelum pemberontakan 2011 
yang menggulingkan Muammar 
Qaddafi . Pelanggaran hukum yang 
terjadi memperkuat posisinya di rute 
migrasi paling mematikan di dunia, 
melintasi Mediterania ke Eropa.

Penyelundup manusia dari 
kota barat Sabratha, hanya 300 
km dari pulau Lampedusa Italia, 

terus memainkan peran kunci. 
Migran sering menghadapi per-
lakuan mengerikan di tangan 
geng penyelundup.

Kelompok hak asasi manusia 
telah berulang kali menuduh pihak 
berwenang dan kelompok ber-
senjata yang beroperasi di bawah 
naungan negara melakukan pe-
nyiksaan dan pelanggaran lainnya.

UNSMIL lantas menyebut ben-
tuk pembunuhan terbaru ini menjadi 
pengingat akan kurangnya perlindun-
gan yang dihadapi para migran dan 
pencari suaka di Libya. Pelanggaran 
hak asasi manusia yang meluas, yang 
dilakukan oleh jaringan perdagangan 
dan kriminal perlu segera dihentikan 
dan dituntut.

Media Libya melaporkan pem-
bunuhan tersebut dihasilkan dari 
perselisihan antara penyelundup 
manusia, menyebabkan mereka 
menembaki para migran, yang se-
bagian besar berasal dari negara-
negara Afrika lebih jauh ke selatan. 
Salah satu kelompok yang terlibat 
dilaporkan membakar kapal.

Organisasi Internasional 
untuk Migrasi menyebut sejak 
awal tahun, ini, lebih dari 14.000 
migran telah dicegat dan dikem-
balikan ke Libya. Sedikitnya 
216 orang tewas saat mencoba 
menyeberangi Laut Mediterania, 

sementara 724 orang dilaporkan 
hilang dan diduga tewas.

Paus Fransiskus membuat 
pembelaan yang berapi-api ter-
hadap para migran, menyebut 
pengucilan mereka merupakan 
skandal, menjijikkan dan berdosa. 
Hal ini menempatkannya pada 
jalur yang bertabrakan dengan 
pemerintah sayap kanan Italia 
yang akan datang. Paus membuat 
komentar ini saat dia mengkanon-
isasi seorang uskup abad ke-19, yang 
dikenal sebagai “bapak para migran”, 
serta seorang pria abad ke-20 yang 
melayani orang sakit di Argentina.

Paus Fransiskus, yang menja-
dikan dukungan bagi para migran 
sebagai tema utama kepausannya, 
memimpin upacara di hadapan 
50.000 orang di Lapangan Santo 
Petrus. “Pengecualian terhadap 
migran adalah skandal. Pengucilan 
migran adalah kriminal. Itu membuat 
mereka mati di depan kita,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut saat 
ini Mediterania adalah kuburan 
terbesar di dunia, merujuk pada 
ribuan orang yang tenggelam 
saat mencoba mencapai Eropa. 
“Pengecualian terhadap migran 
itu menjijikkan, itu dosa. Adalah 
kriminal untuk tidak membuka 
pintu bagi mereka yang membu-
tuhkan,” lanjut dia.  ans

Meski ada tindakan represif dari aparat ke-
amanan, warga Iran tetap melanjutkan aksi.

mendadak mengalami masalah 
jantung. 

Menurut keterangan ke-
luarga, Amini dalam keadaan 
sehat sebelum ditangkap dan 
tidak pernah mengeluhkan sakit 
jantung. Amini dirawat dalam 
keadaan koma dan akhirnya 
mengembuskan napas terakh-
irnya pada 16 September lalu.

Kemat ian Amini  dan 
dugaan penyiksaan yang di-
alaminya seketika memicu 
kemarahan publik. Warga Iran 
turun ke jalan dan menggelar 
demonstrasi untuk mempro-
tes tindakan aparat terhadap 
Amini. Perempuan-perempuan 
Iran turut berpartisipasi dalam 
aksi tersebut. Mereka bahkan 
melakukan aksi pembakaran 
hijab sebagai bentuk protes. 
Menurut kelompok Iran Hu-
man Rights, sejauh ini se-
dikitnya 92 pengunjuk rasa 
telah tewas selama aksi protes 
berlangsung.  tom

ABUJA(IM) - Setida-
knya 76 orang dilaporkan 
tewas setelah kecelakaan ka-
pal di Negara Nagian Anam-
bra, Nigeria tenggara.

Kapal yang membawa 
setidaknya 80 orang itu terbalik 
pada, Sabtu (8/10) di daerah 
Ogbaru di Negara Bagian 
Anambra. Sebagian besar ko-
rban adalah perempuan dan 
anak-anak, yang berusaha me-
nyelamatkan diri setelah komu-
nitas mereka terendam banjir.

Presiden Muhammadu Bu-
hari menyampaikan belasungka-
wa kepada keluarga para korban 
dalam kecelakaan “tragis” itu, 
demikian diwartakan BBC. 

Dia juga memerintahkan 
peninjauan langkah-langkah 
keamanan di seluruh sistem 
transportasi air negara itu, dan 
mengatakan layanan darurat 
harus melakukan segalanya un-
tuk mempertanggungjawabkan 
mereka yang hilang.

Buhari meminta lembaga 
pemerintah “untuk memer-
iksa protokol keselamatan 

di feri transportasi ini untuk 
memastikan insiden seperti 
itu dihindari di masa depan”.

Laporan media lokal men-
gatakan mereka yang berada di 
atas kapal itu menuju ke Pasar 
Nkwo di Ogbakuba sebelum 
terbalik. Beberapa pejabat men-
gatakan kapal itu mengalami 
kerusakan mesin dan menabrak 
jembatan sebelum terbalik.

Thickman Tanimu, koor-
dinator tenggara Badan Mana-
jemen Darurat Nasional, men-
gatakan kepada kantor berita 
AFP: “Ketinggian air sangat 
tinggi dan terlalu berisiko un-
tuk operasi pencarian dan 
penyelamatan yang lancar”.

Gubernur Anambra Charles 
Soludo menambahkan bahwa 
kecelakaan itu mengejutkan 
warga dan pemerintah negara 
bagian, menyampaikan simpa-
tinya kepada keluarga korban. 
Kecelakaan kapal relatif  sering 
terjadi di Nigeria, meskipun 
sebagian besar disebabkan kele-
bihan muatan atau tindakan 
keselamatan yang buruk.  tom

Kecelakaan Kapal di Nigeria 
Tewaskan 76 Orang 

KEJUARAAN TENIS MEJA DUNIA ITTF 2022
Lin Gaoyuan, Fan Zhendong, Pelatih Qin Zhijian, Ma Long, Wang Chuqin 
dan Liang Jingkun (kiri ke kanan) dari Tiongkok berfoto selama upacara 
pemberian penghargaan setelah pertandingan fi nal beregu putra mela-
wan Jerman di Final Kejuaraan Tenis Meja Dunia ITTF 2022 di Chengdu, 
Provinsi Sichuan, Tiongkok, Minggu (9/10). 
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WASHINGTON (IM)- 
Amerika Serikat (AS) me-
nyatakan tetap siap melaku-
kan pembicaraan tentang 
denuklirisasi dengan Korea 
Utara (Korut). Hal itu disam-
paikan setelah Korut melaku-
kan peluncuran rudal balistik 
ketujuh dalam kurun waktu 
dua pekan.

“Kami ingin melihat 
denuklirisasi semenanjung 
Korea, dapat diverifikasi, 
lengkap, dan kami telah 
berkomunikasi dengan Ko-
rut,” kata juru bicara Dewan 
Keamanan Nasional AS John 
Kirby dalam program ABC 
“This Week”, Senin (10/10).

Menurut dia, tawaran un-
tuk melakukan pembicaraan 
tetap berada di atas meja. 
Namun Kirby menyebut, 
pemimpin Korut Kim Jong-
un memutuskan untuk tak 
menerima penawaran terse-
but. “Justru sebaliknya: Seka-
rang dia (Kim Jong-un) telah 
meningkatkan program rudal 
balistiknya. Dia jelas tidak 
meninggalkan ambisi senjata 
nuklirnya,” ucap Kirby.

Pada Ahad dini hari lalu, 
Korut kembali menembak-
kan dua rudal balistik. Itu 
merupakan peluncuran ru-
dal ketujuh yang dilakukan 
Pyongyang dalam kurun 
waktu dua pekan. Menurut 
Wakil Menteri Pertahanan 
Jepang Toshiro Ono, Korut 
melepaskan rudal pertamanya 
pada pukul 01.47. Semen-
tara rudal kedua, diluncurkan 
enam menit kemudian.

Ono mengungkapkan, 
rudal tersebut mencapai 
ketinggian 100 kilometer 
dengan daya jangkau 350 
kilometer. Kedua rudal yang 

AS Siap Bahas Isu 
Denuklirisasi dengan Korut 

ditembakkan Korut jatuh di 
Zona Ekonomi Eksklusif  
(ZEE) Jepang. Menurut AS, 
peluncuran rudal terbaru 
oleh Korut tidak mengancam 
keamanan personel mereka 
maupun sekutu. “Komitmen 
AS pada pertahanan Republik 
Korea (Korea Selatan) dan 
Jepang masih kuat,” kata Ko-
mando Indo-Pasifi k AS yang 
berbasis di Hawaii.

Sehari sebelum meluncur-
kan dua rudal balistik terbarunya, 
Korut mengkritik latihan gabun-
gan angkatan laut AS dan Korsel. 
Pyongyang secara khusus me-
nyoroti keputusan Washington 
mengerahkan kapal induk USS 
Ronald Reagan dalam kegiatan 
tersebut. “Penempatan kembali 
Reagan adalah sebuah peristiwa 
percikan negatif  yang sangat 
besar terhadap situasi regional,” 
kata seorang juru bicara Kemen-
terian Pertahanan Korut dalam 
sebuah pernyataan yang dirilis 
media pemerintah Korut.

Mantan presiden AS 
Donald Tr ump sempat 
melakukan tiga kali perte-
muan dengan Kim Jong-un 
untuk membahas isu denuk-
lirisasi. Namun serangkaian 
pertemuan itu tak membuah-
kan hasil. Korut, karena telah 
menutup beberapa fasilitas 
uji coba nuklirnya, meminta 
AS segera mencabut sanksi 
ekonomi terhadapnya. Se-
mentara AS berkeras diri 
bahwa pencabutan sanksi 
hanya mungkin dilakukan jika 
Pyongyang melakukan de-
nuklirisasi secara penuh dan 
terverifi kasi. Karena tidak ada 
titik tengah dari pertentangan 
itu, pertemuan Trump dan 
Kim tak memberikan hasil 
apa pun.  ans

KIEV(IM)-Juru bicara 
militer Ukraina mengatakan 
sejak menggelar serangan 
balik pada akhir Agustus lalu 
Ukraina berhasil merebut 
kembali 1.170 kilometer 
persegi lahan dari Rusia di 
selatan wilayah Kherson. 
Serangan di timur laut juga 
berhasil dengan cepat.

Namun, upaya pasukan 
Ukraina terus bergerak maju 
ke selatan untuk membersi-
hkan jejak pasukan Rusia di 
tepi sungai Dnipro berjalan 
lebih lama dan melelahkan. 

Juru bicara komando 
militer Natalia Humeniuk 
mengatakan, Ukraina meraih 
banyak kemajuan di Kher-
son, tapi masih banyak yang 
harus dilakukan untuk men-
jaga wilayah yang berhasil 
direbut kembali.

“Usaha mengonsolidasi, 
membersihkan wilayah dan 
operasi stabilisasi masih 
berlanjut, sementara pemu-
kiman yang kami masuk 
terdapat banyak kejutan dari 
yang ditinggal penjajah (Ru-
sia),” katanya di stasiun tele-
visi nasional, Senin (10/10).  

“Sampai hari ini, sejak 
awal serangan balik, lebih 
dari 1.170 kilometer per-
segi yang telah dibebaskan 
di arah Kherson,” kata Hu-
meniuk.

Pejabat Ukraina sudah 
lama mengatakan, merebut 
kembali Kherson sebagai 
prioritas. Wilayah pertanian 
itu hampir Rusia rebut selu-

Ukraina Berhasil Rebut 1.170 Kilometer 
Persegi Lahan di Kherson

ruhnya sejak awal invasi.
Setiap hilangnya wilayah 

di Kherson akan menjadi 
ancaman besar bagi jalur pa-
sokan Rusia ke Krimea yang 
strategis di selatan. Kiev 
ingin mendapatkan kembali 
semenanjung yang Rusia an-
eksasi pada 2014 lalu.  

Sementara itu, Pejabat 
pemerintah Ukraina men-
gatakan 12 orang tewas 
dalam serangan ke Kota 
Zaporizhzhia pada Minggu 
(9/10). Sebanyak 49 orang 
yang terluka sedang dirawat 
di rumah sakit, termasuk 
enam anak-anak.

Gubernur Wilayah Za-
porizhzhia Oleksandr Sta-
rukh mengatakan gedung 
sembilan lantai hancur se-
bagian dalam serangan terse-
but. Lima gedung tempat 
tinggal dan bangunan lain-
nya juga hancur dalam 12 
tembakan rudal Rusia.

“Mungkin banyak orang 
yang masih di bawah puing-
puing, operasi penyelamatan 
sedang dilakukan di lokasi 
kejadian, sembilan orang su-
dah berhasil diselamatkan,” 
kata Starukh di aplikasi kirim 
pesan Telegram.

P r e s i d e n  U k r a i n a 
Vo lodymyr  Ze l ensk yy 
mengkonfirmasi jumlah 
korban. Ia berjanji siapa 
yang memerintahkan seran-
gan dan melakukan seran-
gan “tanpa belas kasihan” 
akan dimintai pertanggung 
jawabannya. gul


