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KILAS
Suriah Minta Maaf
atas Serangan ke
Kedubes Asing
DAMASKUS –– Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem
kemarin meminta maaf atas
serangan ke beberapa kedutaan besar negara anggota Liga
Arab yang terjadi akhir pekan
lalu. “Sebagai menteri luar negeri, saya meminta maaf atas
serangan mengerikan terhadap
beberapa kedutaan asing,” kata Moualem dalam konferensi
pers.
Ribuan orang menyerang kedutaan Turki dan Saudi Arabia
di Damaskus. Perusakan juga
terjadi di konsulat Prancis di
Latakia dan kantor diplomatik
di Aleppo. Dalam kesempatan
terpisah, Turki menegaskan tak
bisa mempercayai pemerintah
Suriah. ● REUTERS

Bom di Myanmar
Tewaskan 10 Orang
YANGON –– Sedikitnya 10 orang

tewas dan 27 orang lainnya
terluka akibat ledakan bom di
panti asuhan di Kota Myitkyinar, sebelah utara Myanmar,
akhir pekan lalu. Kebakaran juga menghanguskan tiga rumah
penduduk.
“Saat itu sedang ada kelompok belajar, sehingga korban
sangat banyak,” kata warga
yang enggan disebutkan namanya kepada Reuters. Belum diketahui mengapa panti asuhan
ini menjadi target. Namun media Myanmar tak menyebutkan
soal insiden ini, termasuk adanya korban tewas. Negara Bagian Kachin, yang berbatasan
dengan Cina, selama beberapa
dekade menjadi tempat pertempuran antara pemerintah
dan separatis etnik. ● REUTERS

Sekjen PBB Akan
Kunjungi Thailand
BANGKOK –– Sekretaris Jende-

ral Perserikatan Bangsa-Bangsa
Ban Ki-moon akan mengunjungi
Thailand, besok. Dalam kunjungan tiga hari di Asia Tenggara itu, Ki-moon akan mendatangi kawasan yang terkena
banjir di Thailand. Rencananya,
Ki-moon akan bertemu dengan
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan kemudian menggelar konferensi pers bersama di
Gedung Pemerintahan.
Selama di Bangkok, Ki-moon
juga akan menjadi juru bicara
utama dalam diskusi mengenai
asuransi kesehatan yang digelar di Gedung Pertemuan PBB.
Dalam diskusi tersebut, ia
akan bertemu dengan Menteri
Kesehatan Thailand, pakar kesehatan, serta aktivis. Setelah
itu, ia dijadwalkan ke Bali, Indonesia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
● THE NATION

Menunggu Aksi
Moncer ‘Super Mario’
Ketegasannya terhadap Microsoft mencengangkan dunia.
ROMA –– Dunia pernah dibuat

tercengang oleh aksi Mario
Monti sebagai Komisioner
Persaingan Bebas Uni Eropa.
Pada 1990-an, ia dengan tegas
menjatuhkan sanksi kepada
perusahaan peranti lunak raksasa asal Amerika Serikat, Microsoft, berupa denda sebesar
US$ 683 juta atau Rp 6 miliar
karena melakukan monopoli
pasar. Super Mario—begitu julukannya—juga
berhasil
menghalangi merger dua perusahaan besar, GE dan Honeywell, senilai US$ 45 miliar
atau Rp 403 triliun, kecuali telah diizinkan Departemen Kehakiman.
Ketegasannya dalam bersikap membuatnya juga dipanggil sebagai “Italia Prussia”. Keahlian teknis, ketajaman pikiran, serta keku-

kuhannya dalam negosiasi
membuat pria 68 tahun itu
menjadi salah satu komisioner yang paling disegani
hingga kini. “Dia tak pernah
bersikap seperti orang Italia,
dia selalu tegas,”kata seorang
mantan duta besar yang pernah bekerja sama dengannya
di Brussel.
Kini kemampuan Monti
kembali diuji. Ahad lalu, ia ditunjuk Presiden Italia Giorgio
Napolitano menjadi perdana
menteri baru pengganti Silvio
Berlusconi. Tugas mahaberat
siap menghadang ekonom propasar bebas ini, yakni mencegah Italia dari kebangkrutan
akibat utang, yang juga dapat
memicu resesi di Uni Eropa
dan Amerika Serikat. “Saya
akan mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab,”
ujar dia kepada wartawan setelah bertemu dengan Napolitano.
Kemarin, ia bertemu dengan para pemimpin partai

yang berkuasa untuk membentuk sebuah kabinet berisi
teknokrat. Namun berbagai
rintangan politik akan menghambat langkahnya. Partai
Berlusconi, Rakyat Bebas, memang mendukungnya. Tapi
dengan satu syarat, mandat
segera dicabut segera setelah
krisis ekonomi berhasil ditangani. “Kami menginginkan
pemilu dilaksanakan sesegera
mungkin,” kata Ketua Partai
Rakyat Bebas, Angelino Alfano.
Selain itu, syarat pemberian
pinjaman dari Uni Eropa yang
meminta adanya pemotongan
anggaran, akan menyulitkan
Monti menghadapi oposisi terutama Sayap Kiri. Sebab,
Monti harus memotong anggaran pensiun dan kesejahteraan warga, yang tentunya
akan memancing kemarahan
rakyat. Padahal, secara politik,
Monti bisa dikatakan tak memiliki apa pun.
● REUTERS | THE TELEGRAPH | AP | SITA PLANASARI A

MARIO MONTI
■ 1943:

Lahir di Varese, Italia. Ia memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Bocconi di Milan dan meraih
gelar master dari Universitas Yale, Amerika Serikat.

■ 1970:

Mengajar di Universitas Turin, dan menjadi profesor ekonomi politik di Bocconi pada 1994.

■ 1994:

Ditunjuk sebagai Komisioner untuk Uni Eropa
oleh Silvio Berlusconi. Berlusconi menjabat perdana menteri untuk pertama kalinya saat itu.

■ 1999:

Menjadi Komisioner Persaingan Bebas. Dijuluki
Super Mario karena ketegasannya menghadapi perusahaan-perusahaan raksasa dunia.

■ 2010:

Ditunjuk oleh Presiden Uni Eropa Jose Manuel
Barroso untuk membuat laporan mengenai masa depan
pasar tunggal Uni Eropa.

■ 9 November 2011: Dinominasikan sebagai Senator for
Life, penghargaan tertinggi di Italia.
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Merebut Kembali
Rocinha
atahari belum lagi
muncul dari peraduannya. Namun
3.000 polisi dan tentara
gabungan Angkatan Darat dan Laut telah mengepung Rocinha, Ahad
lalu. Helikopter militer
berarak di angkasa. Sedangkan tank berkelindan di jalanan sempit
Kampung Rocinha. Kendaraan militer tersebut
mendampingi tim elite
polisi yang berpatroli di
lorong-lorong gelap.
Adapun para penembak
jitu telah berjaga di
atap-atap rumah.
Hari itu sejarah ditorehkan dengan tinta
emas. Favela alias daerah
kumuh ini dapat diduduki
dalam operasi militer hitungan jam, tanpa satu
pun peluru ditembakkan!
Kawasan ini menjadi target paling bersejarah dalam operasi militer Brasil.
Sebab, kawasan berpenduduk padat itu—mencapai 100 ribu penduduk—
telah tiga dekade dikuasai gembong narkotik.
Keberhasilan ini disambut gegap-gempita
oleh warga Brasil hingga
masyarakat internasional.“Saya sangat gembira,”kata Nilson Ferreira,
31 tahun, pramupintu

M

yang tinggal di kawasan
itu. Ferreira berkisah, para pedagang narkotik kerap menyiramkan minyak di sepanjang jalan
untuk memblokade lokasi dari polisi. Kini peristiwa itu tinggal kenangan.
Selama beberapa tahun terakhir, Brasil memang tengah berjibaku
membersihkan kawasan
kumuh dari cengkeraman penjahat. Maklum,
negara ini akan menjadi
tuan rumah ajang bergengsi Piala Dunia pada
2014 dan Olimpiade Musim Panas pada 2016.
Maka, kota berpenduduk
11,6 juta itu harus aman
bagi wisatawan.
Tapi, untuk Rocinha,
beberapa strategi jitu harus dilakukan sebelum
operasi berlangsung. Salah satunya penangkapan gembong paling ditakuti di Rocinha, Antônio
Bonfim Lopes alias Nem.
Operasi intelijen pun telah dilakukan berbulanbulan sebelumnya. Tentu
dengan perencanaan
yang memakan banyak
waktu pula. Hasilnya,
kembalinya harga diri
bagi aparat keamanan
Rio de Janeiro. Selamat!
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