INTERNASIONAL
KILAS
Sanksi Ekonomi
Diminta Dicabut
YANGON — Deklarasi bersama

partai-partai politik etnis Burma
kemarin meminta Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Barat mencabut sanksi ekonomi terhadap negara junta militer itu.
Sanksi ekonomi tersebut dinilai telah mengakibatkan kesulitan di bidang-bidang penting, seperti perdagangan. Hal senada
disampaikan ASEAN kemarin dalam pertemuan menteri-menteri
luar negeri di Senggigi, Lombok,
Nusa Tenggara Barat. “ASEAN
menyokong pencabutan sanksi
untuk Burma,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. ● STRAITS TIMES I REUTERS I MARIA H

Chavez Menolak
Disebut Diktator
CARACAS — Presiden Venezuela

Hugo Chavez menolak disebut
sebagai diktator. Karena itu, seperti dilaporkan kemarin, Chavez
memilih mempersingkat masa
jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi jika memang ia dipilih untuk memimpin penanganan banjir, seperti yang tertuang
dalam dekrit.
Chavez meminta parlemen
mengeluarkan dekrit akhir tahun
lalu, dengan alasan dia diperlukan untuk rekonstruksi pascabanjir. ● REUTERS | SUNARIAH
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Banjir Terjang Victoria

PIER PAOLO CITO (AP)

SYDNEY — Banjir bandang di

Australia kemarin masih berlanjut. Setelah menghantam
Negara Bagian Queensland
dan Brisbane, sejak Jumat
pekan lalu banjir memasuki
Negara Bagian Victoria.
Sedikitnya 3.000 warga Victoria dievakuasi kemarin. Sedangkan 14 ribu rumah terendam banjir. Belum diketahui
tentang korban yang tewas
atau hilang ditelan banjir.
Ratusan jalan di Victoria
telah ditutup sejak Jumat pekan lalu. Sudah 43 kota terendam banjir. Menurut pejabat setempat, banjir kali ini
adalah yang terburuk menghantam sebelah utara dan
barat laut Victoria.
Petugas sumber daya darurat kawasan perkotaan Victoria, David Eltringham, menjelaskan, Kota Horsham mengalami banjir untuk pertama
kali sejak banjir yang pernah
terjadi 100 tahun silam.
“Ketinggian banjir akan
mencapai setengah meter
atau lebih dari yang terjadi
pada September lalu (2010),”
kata Eltringham kepada Australian Associated Press kemarin.
Lebih dari 6.500 bangunan
di Culgoa dan Charlton ofVictoria gelap gulita sejak kemarin karena listrik padam.
Kepala Negara Bagian Victoria Ted Baillieu saat
mengunjungi kawasan yang
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Dukungan untuk
Perdana Menteri
Jepang Naik
TOKYO — Sejumlah media di Jepang menyebutkan

Paus Benediktus XVI berdoa untuk seluruh warga Australia,
Brasil, Filipina, dan Sri Lanka yang mengalami banjir. Doa ini
disampaikan Paus dari jendela Gereja St Peter di Vatikan
kemarin.
rusak diterjang banjir, yakni
Echuca dan Carisbrook, mengatakan banjir ini sangat
menyedihkan. Banjir kali ini
juga merupakan yang terbesar dalam sejarah Victoria.
Ia kemudian memperkirakan Sungai Campaspe bakal
meluap dan membanjiri lusinan kota dalam beberapa
hari ke depan. Penyebabnya
adalah hujan deras yang ekstrem.
Selain menerjang Victoria,
banjir sudah merendam beberapa daerah di Negara Ba-

gian New South Wales.
Banjir di Australia berlangsung sejak Desember
2010. Banjir mulai mereda di
Queensland dan Brisbane sejak akhir pekan lalu. Warga
kedua negara bagian itu mulai membenahi jalanan dan
rumah mereka dari genangan
lumpur dan air.
Biro Meteorologi Australia
memperkirakan hujan deras
dan badai masih akan berlangsung hingga Maret mendatang.
● XINHUA I WALL STREET JOURNAL I MARIA H

bahwa dukungan untuk Perdana Menteri Jepang Naoto Kan naik sekitar 30 persen setelah ia mengubah susunan kabinetnya pada Jumat pekan lalu. Ini diketahui berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan
media tersebut di seluruh Jepang pekan lalu.
Berdasarkan hasil survei melalui telepon yang dilakukan surat kabar Yomiuri Shimbun, dukungan untuk Kan
melonjak ke angka 34 persen dibanding hasil survei pada
3-5 Desember tahun lalu, yang hanya 25 persen. Sedangkan Mainichi Shimbun dan Nikkei, harian ekonomi terbesar Jepang, menyebutkan bahwa dukungan untuk kabinet baru Kan sebesar 29 dan 31 persen,melonjak dibanding hasil survei bulan lalu, yang hanya 24 dan 26 persen.
Secara terpisah, Sabtu lalu, Kyodo melaporkan, dukungan bagi Kan naik 8,6 poin menjadi 32,2 persen
dibanding hasil survei pada Desember tahun lalu.
Kendati naik, hasil survei juga menunjukkan bahwa
masyarakat tidak cukup puas atas pengangkatan
Menteri Kebijakan Fiskal dan Ekonomi yang baru,
Kaoru Yosano. Berdasarkan hasil survei Yomiuri, 49
persen responden menolak penunjukan Yosano, sedangkan menurut survei Nikkei, 50 persen.
Kan me-reshuffle kabinetnya pada Jumat pekan lalu dengan mengangkat empat menteri baru, termasuk
Yosano. Reshuffle dilakukan untuk melaksanakan dua
kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah Kan,
yakni merevisi sistem perpajakan dan menggabungkan negosiasi untuk kesepakatan perdagangan bebas
Trans-Pacific Partnership.
Reshuffle ini sekaligus untuk memperkecil porsi
partai oposisi dalam kabinet dan hanya meninggalkan
seorang perempuan di antara 18 anggota kabinet.
Jumlah menteri perempuan dalam kabinet Kan saat
ini menjadi yang paling rendah sejak 2000, meskipun
pemerintah membuat kebijakan persamaan gender.
● PEOPLE DAILY | ASAHI | JAPAN TODAY | SUNARIAH
IKLAN

