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Libya menginginkan
penyelesaian politik.
WASHINGTON — Dua putra Muammar Qadhafi, Seif al-Islam elQadhafi dan Saadi el-Qadhafi,
kemarin mengusulkan kepada
beberapa diplomat proposal untuk menjadikan Libya sebagai
negara transisi ke demokrasi sekaligus mengakhiri kekuasaan
Qadhafi.
Seorang diplomat kepada The
New York Times mengungkapkan
usul perubahan konstitusi Libya
menjadi negara transisi ke demokrasi dipelopori Seif al-Islam elQadhafi. Namun belum jelas apakah Qadhafi, 68 tahun, mendukung usul anaknya tersebut.
Sumber yang dekat dengan Seif
dan Saadi menjelaskan, Qadhafi
sepertinya bersedia mengikuti
usul kedua putranya itu.
Seif dan Saadi, menurut diplomat ini, ingin bergerak cepat
mengubah negaranya tanpa keterlibatan ayahnya lagi. Hanya,
tak semua anak Qadhafi bersuara
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Putra Qadhafi Ingin
Singkirkan Ayahnya

Nilai Rupiah
Melejit hingga
8.660 per Dolar

bulat untuk mengubah konstitusi, termasuk menyingkirkan
ayahnya dari kursi kekuasaannya.
Khamis Qadhafi, Komandan
Pasukan Khusus Brigadir 32, dan
Mutuassim Qadhafi, penasihat
keamanan nasional, diperkirakan
tidak sependapat dengan Seif
dan Saadi. Bahkan Mutuassim
diperkirakan akan bersaing dengan Seif merebut kursi kekuasaan ayahnya.
Penolakan atas ide dua anak
Qadhafi juga datang dari perwakilan kelompok penentang Qadhafi, Ali al-Essawi. Dari Roma,
Essawi, mantan Duta Besar Libya untuk India, kemarin menjelaskan, rakyat Libya tak akan dapat menerima pergantian kekuasaan dari Qadhafi kepada anakanaknya.“Sejumlah inisiatif politik yang tidak termasuk dengan
kepergian Qadhafi tidak dapat
diterima,”ujarnya.

JAKARTA — Nilai tukar melejit ke posisi ter-

Kemarin utusan Libya melakukan negosiasi dengan pejabat
tinggi beberapa negara, seperti
Inggris dan Italia, tentang upaya
mengakhiri perang berdarah di
negara yang kaya akan minyak
tersebut. Abdulati al-Obeidi,
Menteri Luar Negeri Libya,
menggantikan Moussa Koussa
yang membelot ke Inggris, bertemu dengan Perdana Menteri Yunani George Papandreou di Athena.
Libya, kata Obeidi, lebih menginginkan penyelesaian politik daripada penyelesaian secara militer antara kelompok penentang
Qadhafi dan pasukan pro-Qadhafi. Penyelesaian militer saat
ini dinilai tidak memungkinkan.
“Utusan Libya ingin menyampaikan bahwa Libya menginginkan
negosiasi,” kata seorang pejabat
mengutip pernyataan Obeidi seusai pertemuan.
Usul penyelesaian politik dito-

lak oleh Italia. Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan satu-satunya cara penyelesaian adalah Qadhafi turun takhta dan keluar dari Libya.
“Solusi bagi masa depan Libya
dengan prakondisi bahwa rezim
Qadhafi pergi dan keluar serta
Qadhafi sendiri beserta keluarganya meninggalkan negara itu,”
kata Frattini, yang juga menolak
usul putra Qadhafi tentang perubahan konstitusi untuk demokrasi.
Perdana Menteri Inggris David
Cameron mengatakan tidak ada
strategi jalan keluar untuk Qadhafi sehubungan dengan kunjungan utusan Libya ke Turki dan
Malta kemarin. Inggris hanya
meminta Qadhafi melepaskan
kekuasaannya dan membawanya
ke Pengadilan Kriminal Internasional.
● REUTERS | NEW YORK TIMES | AFP | TELEGRAPH |
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Petisi Menolak
Gedung Baru
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Eddy Prabowo (kiri),
bersama anggota Fraksi
PDIP, Budiman Sudjatmiko;
anggota Fraksi PAN, Teguh
Juwarno; anggota Fraksi
PKB, Malik Haramayu; dan
anggota Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo, sebelum
memberi keterangan kepada
wartawan di gedung
MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Dalam keterangan bersama,
mereka menyatakan petisi
menolak rencana pembangunan gedung baru DPR,
yang dinilai tidak memiliki urgensi. Mereka menilai yang
harus ditingkatkan adalah
penguatan kualitas lembaga
legislasi.

tinggi sejak enam tahun lalu pada perdagangan kemarin. Rupiah ditransaksikan
hingga 8.660 per dolar Amerika Serikat,
menguat dibanding akhir pekan lalu Rp
8.700.
Kurs rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh di bawah 8.700 terjadi pada 29 April 2004 semasa pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri. Selepas itu, rupiah terus bergerak di atas Rp 9.000 per dolar
Amerika.
Menurut Kepala Riset Treasury Bank
BNI Nurul Eti Nurbaeti, penguatan rupiah
kali ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya tingkat inflasi yang masih di bawah acuan suku bunga Bank Indonesia dan
masuknya modal asing ke Tanah Air. Situasi ini, kata dia, membuat para pelaku pasar
optimistis berinvestasi dalam mata uang
rupiah.
Deflasi pada bulan lalu, Nurul melanjutkan, memicu masuknya aliran dana asing
ke Indonesia. Kondisi ini juga didukung
rencana bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya. “Semua ini memicu
kembali aliran dana asing ke pasar obligasi,”ujarnya kemarin.
Nurul memperkirakan penguatan rupiah
bakal berlangsung lama. Salah satunya
tampak dari pernyataan pejabat bank sentral bahwa nilai rupiah bakal berada pada
angka 8.600 per dolar Amerika.“Ini mengindikasikan rupiah bakal dijaga pada level
ini.”
Adapun pengamat pasar uang dari PT
Harvest International Futures, Tonny Mariano, mengatakan solidnya perekonomian
Indonesia menjadi faktor pendorong penguatan rupiah. Hal ini terlihat dari data
yang dilansir pemerintah menunjukkan
adanya perbaikan perekonomian pada bulan lalu, khususnya penurunan inflasi.
“Selain deflasi, selisih suku bunga acuan
bank sentral 6,75 persen dan suku bunga
The Fed 0,25 persen menjadi daya tarik pemodal berinvestasi dalam aset-aset berdenominasi rupiah,”ujarnya.
Dengan kondisi ini, kata Tony, penguatan
rupiah bakal sampai kuartal kedua tahun
ini. Bahkan rupiah diprediksi berpeluang naik lagi sampai 8.500 per dolar Amerika. Sebaliknya, jika terjadi pelemahan pergerakan
rupiah, tak akan melampaui kisaran Rp
9.000 per dolar Amerika. ● ALI NY | VIVA B KUSNANDAR

Panglima TNI Restui Toisutta Jadi Calon Ketua Umum PSSI
JAKARTA — Panglima Tentara
Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono merestui niat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George
Toisutta untuk maju sebagai
bakal calon Ketua Umum
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 2011-2015.
“Pencalonan George Toisutta
tidak menyalahi aturan hukum,”kata Agus dalam rapat
Panglima TNI beserta para
kepala staf angkatan dengan
Komisi I Dewan Perwakilan

Rakyat kemarin.
Kongres Pemilihan Pengurus PSSI akan digelar oleh
78 pemilik suara PSSI di Surabaya pada 29-30 April
2011. Ke-78 pemilik suara itu
adalah bagian dari 100 pemilik suara yang melaksanakan
kongres pembentukan Komite Pemilihan dan Komite
Banding di Riau, Pekanbaru,
26 Maret lalu. Meski saat itu
Ketua Umum PSSI Nurdin
Halid dan jajaran pengurusnya menyatakan kongres ter-

sebut batal karena ricuh, ke78 pemilik suara itu tetap
menjalankan kongres di Riau.
Ketua Panitia Lokal Kongres PSSI di Surabaya akhir
bulan ini, Saleh Ismail Mukadar, berjanji akan tetap
mengundang Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid yang berseteru dengan mereka.
“Kegiatan di Surabaya ini
kan bukan kongres luar biasa,
jadi pengurus lama tetap punya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungja-

waban,” kata Saleh. “Perkara
hadir atau tidak biar diputuskan mereka sendiri, yang penting panitia sudah punya iktikad baik,”ia menambahkan.
Tapi Nurdin menolak undangan itu. “Kami memang
tidak akan menghalangi. Namun harus ada peraturannya.
Bagaimana saya mau hadir,
kongres itu liar,” kata Nurdin
melalui telepon kemarin. Kubu Nurdin baru akan menggelar kongres minimal empat
bulan mendatang.

Nurdin juga membantah
pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla pada Minggu lalu di Makassar bahwa ia
akan mundur dari pencalonan
Ketua Umum PSSI. Ia hanya
akan mundur jika pemerintah
tidak mengintervensi PSSI
dan jika badan sepak bola dunia, FIFA, yang memintanya.
“Dengan catatan tertulis dan
ada pelanggaran yang pernah
saya lakukan,”katanya.
Saat ini Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallara-

ngeng dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo masih
menunggu keputusan FIFA
tentang sah atau tidaknya
kongres dari 78 pemilik suara
PSSI itu. Sebelumnya, Andi
tak mengakui kepengurusan
Nurdin cs. Dia membekukan
kepengurusan Nurdin karena
menganggapnya tak becus
menggelar Kongres PSSI.
● RINA WIDIASTUTI | KUKUH S WIBOWO |
BAGUS WIJANARKO

