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44 SM Julius Caesar Terbunuh
PADA 15 Maret, 44 Sebelum Masehi, Julius
Caesar, pemimpin Republik Roma, tewas
terbunuh di tangan dua pembantu dekatnya,
Marcus Brutus dan Cassius Longinus.
Julius Caesar adalah seorang pemimpin
yang diktator. Namun, kebijakan land
reforms-nya membuat Julius populer
di tengah rakyat Roma. Selain itu, dia
melakukan berbagai program ambisius
dalam kerajaannya, di antaranya pembuatan
kalender Masehi yang hingga kini masih
dipergunakan dan rencana untuk melakukan
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ekspansi dari Eropa tengah hingga ke timur.
Sebagian pihak yang tidak menyukai kepemimpinan Julius Caesar
akhirnya mengadakan konspirasi untuk membunuhnya dengan tujuan
memperbaiki Republik Roma.
Namun, tujuan itu tidak tercapai karena keturunan Julius yang
bernama Oktavian merebut kekuasaan dan mengubah bentuk
pemerintahan Roma menjadi sebuah kekaisaran dan dia mengangkat
diri sebagai kaisar dengan nama Kaisar Agustinus.

1906 Rolls-Royce Didirikan

REUTERS/LUKE MACGREGOR

ROLLS-ROYCE tak lain merupakan sebuah himpunan perusahaan,
yang berakar dari perusahaan pembuat mobil dan kapal terbang
Britania yang didirikan Henry Royce dan CS Rolls.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Rolls-Royce Plc, yang
memegang peran utama dalam ekonomi, sebuah perusahaan teknik
Britania yang mengkhususkan diri dalam produk berbasis turbin; RollsRoyce Motor Cars Limited yang menghasilkan mobil mewah, yang
dimiliki BMW; dan Bentley Motors yang merupakan kelanjutan dari divisi
mobil Rolls-Royce pertama.
Sejak 1998, perusahaan ini dimiliki oleh Grup Volkswagen. Mobil
Rolls-Royce dan Bentley berbagi dalam hal mekanik sejak Bentley
diambil alih Rolls-Royce pada 1931. Pada 2003, perusahaan ini tidak
lagi diperbolehkan memproduksi mobil Rolls-Royce karena merk
dagang telah dilisensi BMW dan bukannya Volkswagen.
Nama julukan untuk Rolls-Royce adalah Rolls dan Roller, meskipun
di Derby (tempat markas besar Rolls-Royce Plc) perusahaan ini dikenal
dengan Royce’s.

Abidjan, Pantai Gading

Pasukan
Ouattara Rebut
Kota Keempat

P

ASUKAN
Alassane
Ouattara, presiden yang
terpilih secara demokratis melalui pemilu pada November 2010, berhasil merebut
kota keempat di bagian barat
Pantai Gading.
Kapten Leon Kouakou Alla
mengatakan pasukan proOuattara menduduki kota kecil
Doke, akhir pekan lalu. Sebelumnya mereka menguasai
Prefektur Toulepleu dan Kota
Zouan-Hounien di perbatasan
Libia.
Ouattara berhasil memenangi
pemilihan presiden, 28 November lalu, tapi presiden incumbent Laurent Gbagbo menolak
mundur dari jabatannya.
Berbagai pendekatan telah
dilakukan selama berbulanbulan, tapi Gbagbo berkukuh
ingin tetap menjadi orang nomor satu di Pantai Gading.
Beberapa pekan terakhir, pasukan pro-Ouattara akhirnya
melancarkan operasi militer di
wilayah barat dan utara ibu kota Pantai Gading, Abidjan.
Upaya diplomasi terakhir
dilakukan Uni Afrika untuk
mendesak Gbagbo mundur dari jabatannya. Penasihat senior
Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan,
menuding desakan dari Uni
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Afrika tidak adil dan tidak bisa
diterima.
N’Guessan diutus Gbagbo ke
markas Uni Afrika di Ethiopia
untuk mendengar langsung
keputusan yang dikeluarkan
Uni Afrika.
Uni Afrika mengundang
Gbagbo dan Ouattara dalam
pertemuan tersebut. Namun,
Gbagbo urung hadir dan hanya
mengirim utusan.

Ouattara untuk
pertama kalinya
meninggalkan Pantai
Gading dan hotel yang
dijaga ketat oleh aparat
keamanan.’’
Di lain pihak, Ouattara untuk
pertama kalinya meninggalkan
Pantai Gading dan hotel yang dijaga ketat oleh aparat keamanan
pascapemilu untuk memenuhi
undangan tersebut.
Hotel tersebut dijaga pasukan militer pro-Gbagbo dan
satu-satunya cara untuk keluar
adalah dengan menggunakan
helikopter.
Beberapa saat setelah Ouattara meninggalkan Pantai Ga-
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BERJAGA: Pendukung Presiden Pantai Gading Alassane Dramane Ouattara berjaga-jaga di Abidjan,
Pantai Gading, beberapa waktu lalu.
ding, pemerintah mengeluarkan larangan terbang untuk
helikopter milik PBB. Namun,
larangan itu diabaikan lantaran
dinilai sebagai upaya mencegah Ouattara kembali ke Pantai
Gading.
Juru bicara Ouattara, Patrick
Achi, mengakui, Ouattara se-

New Delhi, India

India Pengimpor Senjata Terbesar

AP/MANISH SWARUP

INDIA tercatat sebagai pengimpor senjata terbesar di dunia
mengalahkan China. Demikian
hasil laporan yang dikeluarkan
Institut Penelitian dan Perdamaian Internasional (Sipri) di
Stockholm, Swedia.
Berdasarkan laporan terse-

cara diam-diam telah kembali
ke Golf Hotel di Abidjan, Sabtu
(12/3) malam. Seorang petinggi
PBB menyatakan proses pemulangan Ouattara sangat rumit.
Pasalnya, pasukan Gbagbo tidak akan ragu menembak jatuh
helikopter yang ditumpangi
Ouattara.
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1990 Wartawan Dihukum Gantung
INGGRIS mengutuk penguasa
Irak atas pelaksanaan hukuman
mati atas wartawan The Observer
Farzad Bazoft di Baghdad. Bazoft,
yang pindah dari Iran ke Inggris
pada 1980-an, dinyatakan bersalah
oleh penguasa Irak atas tuduhan
bekerja sebagai mata-mata.
Bazoft ditangkap pada akhir
GUARDIAN.CO.UK
September 1990, bersama
seorang perawat Inggris, yaitu Parish Daphne setelah berkunjung ke
instalasi rahasia militer di selatan Baghdad. Wartawan The Observer itu
sedang membuat laporan investigasi terkait dengan ledakan di tempat
itu yang mengakibatkan ratusan orang tewas.
Bazoft menumpang mobil Parish untuk menuju ke lokasi. Dia dijatuhi
hukuman gantung pada pagi hari setelah pada menit-menit terakhir
permohonan grasi perdana menteri Inggris Margaret Thatcher agar dia
dibebaskan dari hukuman tersebut ditolak.
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but, India membukukan 9%
dari impor senjata dunia antara
2006 dan 2010. Lembaga yang
mengawasi penjualan senjata
internasional itu juga menyebut
India akan terus mempertahankan predikat sebagai pengimpor senjata terbesar di dunia di

Beberapa orang dekat Ouattara mengelabui rencana kepulangan sang presiden dengan
mengatakan kepada media
bahwa Ouattara akan berkunjung ke Senegal dan Burkina
Faso. Padahal faktanya, Ouattara telah berada di Pantai Gading. (Mps/AP/I-5)

Berlin, Jerman

Puluhan Ribu Protes Reaktor Nuklir
masa yang akan datang.
New Delhi mengalokasikan
bujet hingga US$32,5 miliar
di bidang pertahanan dan
mengimpor lebih dari 70% dari
persenjataan mereka. Lima tahun ke depan, India diprediksi
bakal mengucurkan anggaran
lebih dari US$50 miliar dalam
rangka memodernisasi pasukan
bersenjata mereka, termasuk
US$10 miliar untuk membeli
pesawat tempur baru.
Sementara itu, peringkat
China turun di posisi kedua
dengan mencatat 6% dari impor
senjata dunia seiring dengan
upaya ‘Negeri Tirai Bambu’ untuk mengembangkan industri
senjata dalam negeri. Laporan
itu juga menyebut AS tetap
menjadi pengekspor senjata
terbesar di dunia diikuti Jerman
dan Rusia. (Mps/AP/I-5)

PULUHAN ribu orang berunjuk rasa menentang rencana
pemerintah untuk memperpanjang masa pakai reaktor nuklir
di Jerman, kemarin.
Aktivis antinuklir yang juga
koordinator aksi menyatakan
peristiwa meledaknya reaktor
nuklir di Jepang akibat gempa
membuktikan tenaga nuklir
adalah teknologi yang sangat
berisiko dan tidak bisa dikontrol. Kebijakan penggunaan
nuklir menjadi salah satu isu
utama menjelang pemilu di
Jerman yang akan digelar tahun ini.
Sekitar 60 ribu orang ikut
berpartisipasi dalam unjuk
rasa, kemarin. Mereka melakukan protes dengan membentuk
barisan menyerupai ular sepanjang 45 km yang membentang
dari Stuttgart hingga reaktor

nuklir Neckwestheim sembari
mengibarkan bendera kuning
bertuliskan, ‘Katakan tidak untuk tenaga nuklir.’
Demonstrasi terjadi di Negara Bagian Baden-Wuerttemberg
yang terletak di selatan Jerman.
Sejumlah analis mengungkapkan, partai konservatif Jerman
besutan Kanselir Angela Merkel
terancam kehilangan suara dalam pemilu lantaran meningkatnya dukungan rakyat terhadap kelompok hijau.
“Kami sangat memahami
se berapa aman pembangkit
nuklir yang ada di negara ini
dan kita tidak menghadapi ancaman bencana serius, seperti
gempa bumi dan tsunami,” tukas Merkel. “Namun, kita tetap
harus mengambil pelajaran dari
peristiwa di Jepang.” (Mps/
AP/I-5)

