
Sepinya Natal di Distrik Itaewon, Tak
Gemerlap karena Duka Tragedi
Halloween

Tahun ini, panorama berlainan terlihat di Area Berita Olahraga Terbaru Itaewon Korea
Selatan. Mendekati Natal dan musim berlibur, tempat itu umumnya berkilau dan ramai, tetapi
tahun ini terlihat seperti kota hantu.

Hal tersebut karena beberapa orang masih bersedih atas bencana Itaewon pada Halloween
lalu yang mengakibatkan 158 orang meninggal.

Banyak restaurant dan toko Itaewon sudah memasangkan pohon dan ornament Natal, tapi
gang-gang belakang yang memuat club malam dan bar di area itu yang disebut pusat
peristiwa celaka pada 29 Oktober itu benar-benar sepi. Di situ umumnya ada hingar-bingar,
tetapi ganti catatan dan poster yang mengutarakan berkabung pada dinding untuk ingat
beberapa korban.

"Itaewon dahulunya ialah tempat untuk acara pesta Natal dengan beberapa hiasan di jalan,
tetapi saat ini jadi benar-benar sunyi dan muram," kata warga lokal Lee Jun-hee ke Reuters.

Masyarakat lain, Kim Kyeong-nyeon, menjelaskan beberapa usaha di Itaewon berusaha
untuk membuat cerah situasi Natal, tapi rasanya terlampau cepat untuknya. Menurutnya,
Halloween lalu sudah membunuh semangat berlibur di Itaewon.

"Beberapa orang masih bersedih. Kami kemungkinan memerlukan lebih beberapa waktu,"
kata Kyeong-nyeon.

Seorang manager warung hamburger lokal menjelaskan usahanya masih menanggung
derita karena musibah. Begitupun restaurant dan bar lain di dekatnya.

"Saat ini konsumen setia kami sedikit yang tiba dan jalanan sepi," katanya yang minta tidak
untuk disebut namanya. "Ini belum Natal, tetapi kurasa Natal tidak berbeda jauh."

Kementerian Keuangan menjelaskan pada Jumat, 16 Desember lalu jika transaksi bisnis di
tiga department toko besar sudah melamban bulan kemarin. Ini diperhitungkan karena
musibah Itaewon sebagai factor dibalik itu.

Beberapa orang cari lain tempat untuk rasakan semangat Natal, seperti teritori rekreasi
tradisionil Myeongdong dan tempat department toko Shinsegae dan Lotte. Untuk menahan
bencana sama, polisi memasangkan penghambat di tempat pandang dekat toko untuk
mengontrol massa.

https://inksports.art/


Pemerintahan Kota Seoul saat ini mempunyai team untuk mengurus kelompok besar orang.
"Ini terus-terusan mengingati akan bencana itu," kata Jeon Ye-hyang, seorang warga lokal di
Myeongdong, sekalian menyaksikan ke tempat tontonan. "Itu kemungkinan memiliki arti kita
tidak bisa seutuhnya nikmati situasi Natal tahun ini."

Asal mula rutinitas menggantung kaus kaki sepanjang perayaan Natal telah semenjak
beratus-ratus tahun

Ada narasi sprint paling akhir di COP15 Pertemuan Biodiversitas yang bertentangan.
Peserta ingin pulang on time untuk Natal?

Polisi Kota New York tangkap seorang wanita yang kedapatan mengambil hadiah dari
bawah pohon Natal punya Robert De Niro sesudah menjebol apartemennya

Beragam negara ikut rayakan dan memeriahkan situasi Natal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan pucuk perayaan tahun
baru 2023 berada di TMII. Ia pastikan Monas ditutup.

Kim Kardashian kelihatannya melatih tiba ke bermacam acara pesta dengan menggunakan
baju yang serupa

Kapolri bukan hanya akan mengikutsertakan TNI dan pemerintahan untuk penyelamatan
malam Natal 2022, tetapi juga menggamit beberapa organisasi masyarakat.

Masyarakat Korea Selatan yang bersedih atas 158 orang meninggal dalam keramaian
Halloween di Itaewon, ke lain tempat untuk rayakan natal.

Mendekati liburan Natal dan Tahun Baru Kepolisian RI kerahkan sekitaran 100 ribu personel
untuk penyelamatan sepanjang liburan Nataru.

Kapolda Metro mengutarakan warga semakin lebih semangat rayakan Natal dan Tahun Baru
karena kasus Covid-19 yang tetap turun.


