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ON THIS DAY

03.31 WIB

1883 Kahlil Gibran
Lahir
KAHLIL Gibran adalah seorang
seniman, penulis, dan penyair asal
Libanon. Ia lahir di Basyari, Libanon,
dari keluarga Katolik Maronit.
Gibran menghabiskan sebagian
besar masa produktif dalam
hidupnya di Amerika Serikat.
Pada 1918, ia meluncurkan karya
pertamanya dalam bahasa Inggris,
The Madman. Setelah The Madman,
ia kembali menerbitkan sejumlah
karya dalam bahasa Inggris, antara
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lain Twenty Drawing (1919), The
Forerunner (1920), dan The Prophet (1923).
Kesuksesan Gibran dalam dunia sastra tidak diiringi keberhasilan
dalam membina percintaan. Dalam jangka waktu yang cukup lama, ia
pernah dekat dengan seorang perempuan bernama Mary. Hubungan
Mary dan Gibran pada awalnya diwarnai dengan pembicaraanpembicaraan mengenai kemungkinan pernikahan mereka, tetapi pada
dasarnya prinsip-prinsip yang mereka miliki sangat jauh berbeda.
Ketidaksabaran mereka dalam membina hubungan akhirnya berujung
pada perpisahan. Mary kemudian dilamar oleh Florance Minis, seorang
pengusaha kaya dari Georgia. Pada 1920, Gibran mendirikan sebuah
asosiasi penulis Arab yang dinamai Arrabithah Al-Alamia (Ikatan
Penulis).
Tujuan dari asosiasi ini adalah merombak kesusastraan Arab yang
stagnan. Pada 10 April 1931, Kahlil Gibran menghembuskan napasnya
yang terakhir. Ia meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis (TBC).

1960 Ali Isfandiari Meninggal Dunia
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Islamabad, Pakistan

Gubernur
Tewas Dibunuh
Pengawal

G

UBERNUR
Provinsi
Punjab di Pakistan,
Salman Taseer, tewas
ditembak salah satu pengawal
pribadinya yang marah karena
sang majikan menolak hukuman mati bagi orang yang menghina Islam.
Menteri Dalam Negeri Rehman Malik menyatakan, hingga
saat ini polisi masih menyelidiki apakah pelaku bertindak
sendiri atau menjadi bagian
dari konspirasi lebih besar.
Dokter yang mengautopsi
mayat Taseer mengungkapkan
26 peluru ditemukan bersarang
di dalam tubuh politikus berusia 66 tahun itu.
Diduga, pelaku penembakan ialah Mumtaz Qadri, 26,
warga Kota Rawalpindi, yang
letaknya berdekatan dengan
Is lamabad. Kepada anggota
intelijen yang menginterogasinya, Qadri mengaku bangga
telah membunuh seorang penghujat agama.
Qadri telah merencanakan
pembunuhan ini selama tiga
tahun terakhir sejak diangkat
menjadi pengawal pribadi
Taseer.
Dia awalnya direkrut sebagai
perwira polisi dan dipindahkan

ke satuan elite khusus setelah
menjalani pelatihan komando
pada 2008.
“Kami sudah memerintahkan penyelidikan digelar untuk
mengetahui bagaimana ia bisa
tergabung dalam satuan khusus,” tegas Malik.
Polisi mengungkapkan, Taseer ditembak dari belakang
saat berjalan menuju mobilnya
yang diparkir di halaman Pasar
Kohsar di Islamabad. Pengawal
pribadi yang lain langsung
meringkus pelaku.
Taseer adalah anggota partai
penguasa yang dikenal dekat
dengan Presiden Asif Ali Zardari. Ia digambarkan sebagai
so sok moderat yang kerap
menyuarakan soal pentingnya
pembelaan terhadap hak-hak
asasi perempuan, kelompok
minoritas, dan sekularisme.
Ia adalah tokoh moderat papan atas Pakistan kedua yang
tewas terbunuh setelah mantan Perdana Menteri Benazir
Bhutto yang meninggal pada
Desember 2007.
Taseer dikenal sebagai tokoh
yang paling keras menyuarakan penolakan terhadap aturan
hukuman mati bagi siapa saja
yang menghina Islam. Ka-
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PENEMBAK GUBERNUR: Malik Mumtaz Hussain Qadri, penembak Gubernur Provinsi Punjab, Pakistan,
Salman Taseer, menunggu di mobil tahanan di Islamabad, Pakistan, Selasa (4/1). Qadri adalah
pengawal pribadi Salman Taseer.
sus terkini menimpa seorang
perempuan Kristen, Asia Bibi,
yang dijatuhi hukuman mati
karena menghina Nabi Muhammad.
“Bibi seharusnya dimaafkan.
Saya berada di bawah tekanan,
tapi saya tidak gentar walaupun menjadi orang terakhir

yang membela kasus ini,” tulis
Taseer dalam akun Twitter-nya
pada 31 Desember.
Menteri Kelompok Minoritas
Shahbaz Bhatti mengatakan,
Taseer kerap mendapat ancaman hukuman mati dan dihujat kelompok sayap kanan di
Pakistan. (Mps/AP/I-1)

Kami sudah
memerintahkan
penyelidikan digelar untuk
mengetahui bagaimana
ia bisa tergabung dalam
satuan khusus.’’
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ALI Isfandiari yang dikenal dengan julukan Nima Yushej, seorang
penyair besar Iran, meninggal dunia. Nima Yushej lahir di sebuah desa
bernama Yush di Provinsi Mazandaran, Iran utara.
Setelah melalui masa kanak-kanak di desa kelahirannya, ia pergi ke
Teheran untuk meneruskan pendidikan. Nima Yushej kemudian mulai
menyusun syair.
Syair-syair Nima Yushej umumnya berisi masalah-masalah dalam
masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan penuh empati,
menggunakan pola yang keluar dari pakem syair klasik. Oleh karena
itu, Nima Yushej dianggap sebagai pembangun aliran ‘syair baru’ dalam
khazanah kesusastraan Persia.

14.10 WIB

Mexico City, Meksiko

15.00 WIB

Cuaca Dingin Lumpuhkan Perekonomian
SUHU dingin yang diikuti hujan
salju dan bongkahan es melanda
beberapa provinsi di China,
seperti Jiangxi, Hunan, Chongqing, Sichuan, dan Guizhou.
Tidak terelakkan, perekonomian
China ikut lumpuh dengan
munculnya kerugian US$200
juta seperti yang dilaporkan
pemerintah setempat.
Sebanyak 60 ribu warga di
China bagian selatan pun segera
diungsikan dari rumah mereka.

1980 Indira Gandhi
Terpilih Kembali
INDIRA Gandhi meraih suara
mayoritas rakyatnya dan kembali
menjadi Perdana Menteri India.
Indira terpilih menjadi perdana
menteri India pada 1966
menggantikan PM saat itu, Lal
Bahadur Shastri, yang meninggal
mendadak.
Pada 1971, Indira menang
dalam pemilu nasional dan
kembali menjadi PM. Namun,
pada 1975, ia dijatuhi hukuman
karena terbukti melakukan
kecurangan dalam pemilu 1971
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tersebut. Indira menolak hukuman
itu dan menyatakan diri tidak bersalah.
Ia kemudian memberlakukan situasi darurat di India. Selama periode
ini, Indira melakukan kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan
di India dan memenjarakan banyak oposannya. Pada 1977, Indira
menyelenggarakan pemilu untuk meredam kritik bahwa dirinya telah
menginjak-injak demokrasi di India.
Namun, kali ini Indira Gandhi kalah dan tersingkir dari kursi perdana
menteri. Pada pemilu 1980, Indira Gandhi kembali terpilih sebagai PM
namun pada 31 Oktober 1984, akibat kebijakan represifnya terhadap
kelompok Sikh, Indira ditembak oleh pengawalnya sendiri yang
berdarah Sikh.
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Beijing, China

Warga mengungsi ke kawasan
terdekat yang relatif aman dari
timbunan salju dan es.
Cuaca buruk tersebut juga
menghancurkan lahan pertanian dan perkebunan. Sekitar
300 ribu hektare lahan ditutupi
salju termasuk kebun kembang
kol dan sawah.
Di Provinsi Guizhou, sedikitnya 22.800 penduduk dievakuasi dari rumah mereka pada
Selasa (4/1). Ribuan mobil

ter jebak di ruas jalan yang
diselimuti salju dan bongkahan es. Para pengendara pun
dikabarkan terjebak di dalam
mobil.
Orang-orang, terutama yang
tinggal di dekat gunung, dan
warga lanjut usia menjadi yang
pertama diungsikan. Pemerintah setempat berharap kondisi
cuaca Guizhou bagian tengah
dan utara segera membaik pada
Jumat (7/1). (*/AP/I-1)
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Polisi Tangkap Ketua Sekte
KEPOLISIAN Meksiko menahan David Romo, 42, yang menjadi ketua kelompok pemuja
Saint Death di Meksiko pada
Selasa (4/1).
Romo ditahan dengan tuduhan menculik dua orang lanjut
usia serta meminta tebusan
melalui rekeningnya.
Dia juga dianggap sebagai salah satu anggota kartel narkoba
Zetas yang cukup ditakuti di
Meksiko. David ditahan bersama delapan jemaatnya.
Romo membantah semua
tuduhan tersebut dan mengatakan gereja asuhannya mengutuk tindak kekerasan. Dia
juga membantah terlibat dalam
kartel narkoba.
Romo dianggap sebagai pen-

deta tertinggi dalam sekte Saint
Death yang beranggotakan
jutaan jemaat di Meksiko dan
beberapa kawasan Amerika
Serikat.
Sekte ini juga dikenal sebagai Santa Muerte di Spanyol,
yang mengggambarkan manusia kudus atau santa sebagai
kerangka ‘malaikat maut’ yang
dibalut kain sutra putih berhias
mahkota daun dan membawa
kalung salib.
Para jemaat pemgikut David
Romo tidak hanya menyembah
Saint Death, tapi juga mempersembahkan jamuan seperti
minuman keras, rokok, uang,
bunga, dan permen di altar
yang dihiasi bunga mawar dan
lilin. (*/Reuters/I-1)
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Nairobi, Kenya

Negosiasi Pantai Gading Berlanjut
Ekonomi Afrika Barat berharap
UTUSAN Uni Afrika, Raila
Gbagbo rela mundur untuk
Odinga, yang juga menjadi Permenghindari perang saudara.
dana Menteri Kenya, menya“Penggunaan kekuatan militakan para mediator dalam
ter adalah opsi terakhir karena
krisis politik Pantai Gading
bisa merenggut nyawa militer
akan terus bernegosiasi soal pedan sipil. Itu sebabnya kami
nurunan Laurent Gbagbo dari
berusaha keras supaya konflik
kursi kepresidenan.
Pantai Gading diselesaikan
Para pemimpin Afrika bagian
se cara damai,” kata Odinga
barat sebelumnya mengancam
kepada wartawan di ibu kota
memakai kekuatan militer
Kenya, Nairobi.
untuk mendepak Gbagbo. DaOdinga mewakili Uni Afrika
lam pemilu sebulan lalu, PBB
ketika delegasi tingkat tinggi
menyatakan Gbagbo telah kaREUTERS/AFOLABI SOTUNDE
membujuk Gbagbo mundur
lah dari rivalnya, Alassane
pada Senin (3/1). Namun, Gbagbo menolak perOuattara.
Odinga menyatakan mediasi Pantai Gading mintaan itu. Delegasi itu termasuk pemimpin dari
memerlukan waktu. Uni Afrika dan Komunitas Benin, Cape Verde, dan Sierra Leone. (*/AP/I-1)

