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EDITORIAL

Merampok
Minyak Libia
KRISIS di Libia kini memasuki tahap menentukan
dan mengerikan. Peperangan tidak cuma melibatkan
pasukan pemerintahan Khadaﬁ dan oposisi, tapi juga
tentara koalisi Barat yang untuk sementara dipimpin
Amerika Serikat.
Dengan berbekal mandat Dewan Keamanan PBB
lewat Resolusi Nomor 1973, pasukan koalisi Barat,
terutama militer Prancis dan Inggris, sejak Sabtu (19/3)
sampai kemarin, terus menggempur posisi pasukan
pemerintahan Khadaﬁ.
Celakanya, Resolusi 1973 yang sesungguhnya membatasi aksi militer pasukan koalisi di Libia hari demi
hari justru tidak dipatuhi koalisi Barat.
Zona larangan terbang, bandara militer, dan basis
militer pasukan Khadaﬁ merupakan wilayah tempat
koalisi Barat bisa menggelar aksi militer. Nyatanya,
gempuran mematikan
juga terjadi di wilayahwilayah yang dipadati
warga sipil.
Aksi koalisi Barat itu
mengundang kecaman
banyak pihak. Liga
Arab, yang awalnya
memang meminta campur tangan pasukan
koalisi Barat di Libia,
mu lai menyuarakan
ketidaksukaan mereka
atas aksi militer itu.
Silakan tanggapi
Berbeda dengan serEditorial ini melalui:
buan ke Irak, serbuan
mediaindonesia.com
ke Libia bukanlah terutama agenda Amerika Serikat, melainkan
agenda utama Prancis, disusul Inggris, barulah kemudian AS, mengikuti urutan kepentingan perusahaan
minyak negara tersebut di Libia.
Koalisi Barat, yang selalu memanggul panji-panji
demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan yang
sedang dilanda krisis, kembali menciptakan tragedi
kemanusiaan.
Jika dibandingkan dengan invasi ke Irak yang sesuka
Presiden Bush, kali ini sepertinya agak sopan dengan
meminta persetujuan PBB. Namun, substansinya sama,
yaitu berdalih menyelamatkan kemanusiaan dengan
menghancurkan kemanusiaan dan serentak dengan
itu, mencaplok kekayaan minyak.
Serangan ke Libia juga memiliki motif untuk menyingkirkan perusahaan minyak China dari Libia.
Menggulingkan Khadaﬁ yang mereka sebut diktator
hanyalah alasan.
Begitulah, kepentingan menguasai energi melenyapkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak
peduli sekalipun dengan membunuh warga sipil
yang tiada berdosa.

Kepentingan
menguasai
energi melenyapkan
nilai-nilai kemanusiaan
sehingga tidak peduli
sekalipun dengan
membunuh warga sipil
yang tiada berdosa.”
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Kapal-kapal perang NATO
mulai berpatroli di perairan Libia untuk
mengawasi pelaksanaan embargo senjata.
MAYA PUSPITA SARI
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ENGUASA Libia Moamar Khadaﬁ muncul di
muka publik untuk kali
pertama sejak koalisi
internasional membombardir
Libia lima hari terakhir. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan Tripoli.
“Kita tidak akan menyerah,”
ujar Khadaﬁ saat berpidato di hadapan sekitar 200 pendukungnya
di Bab Al Azizia, salah satu kompleks pertahanan di Tripoli, yang
terkena serangan bom pasukan
Barat, kemarin malam.
“Kita akan mengalahkan semua musuh dengan segala cara....
Kita siap berperang, dalam jangka pendek atau jangka panjang....
Akhirnya kita akan menang,”
tegas Khadaﬁ yang kemunculannya disiarkan langsung oleh
televisi Libia.
Sementara itu, pasukan proKhadaﬁ meningkatkan perlawanan terhadap massa antipemerintah. Kemarin, Kota Zintan yang
dikuasai oposisi di barat Libia
kembali dibombardir. “Situasi
di Zintan sangat mencemaskan
karena kami dikepung pasukan
Khadaﬁ. Mereka datang dengan
sejumlah tank. Kami memohon
pasukan koalisi untuk datang ke
sini dan melindungi rakyat,” kata
seorang warga Zintan, Abdulrahman, yang dihubungi Reuters
melalui telepon.
Di sisi lain, pasukan Khadaﬁ
yang menyerang Kota Misrata,
sekitar 200 km timur Tripoli,
mendapat pukulan telak dari
koalisi Barat, kemarin. Dua kali
serangan udara pesawat koalisi
membuat barisan tank dan artileri Khadaﬁ di selatan Misrata hancur. Namun, sejumlah penem-

bak jitu masih bertahan di atap
gedung dan menembaki warga
yang pergi ke rumah sakit.
Sedikitnya dua ledakan juga
terdengar di ibu kota Libia, kemarin. Gemuruh suara sebuah
pesawat jet tempur terdengar di
atas Tripoli, disusul tembakan
dari meriam antipesawat.
Pesawat-pesawat tempur Barat
kini telah melaksanakan lebih
dari 300 penerbangan di Libia.
Lalu lebih dari 162 rudal Tomahawk telah ditembakkan untuk
melindungi warga sipil.
Kemarin, enam kapal perang
NATO juga mulai berpatroli di
perairan Libia untuk mengawasi
pelaksanaan embargo senjata
yang diterapkan PBB. “Kami sudah mendapat tawaran sampai
16 kapal perang dari anggota
NATO, untuk operasi patroli
dengan nama kode Uniﬁed Protector di Laut Mediterania,” ujar
pejabat militer Kanada, Brigjen
Pierre St Amand.
Dipimpin NATO
Juru bicara NATO Oana Lungescu menyatakan patroli itu juga
bertujuan mencegah masuknya
tentara bayaran. “Kami mendapat
laporan intelijen bahwa senjata
dan tentara bayaran terus masuk
ke Libia. Penting bagi NATO untuk menyetop aktivitas-aktivitas
tersebut,” kata Lungescu.
Patroli itu nantinya akan mirip
dengan misi angkatan laut yang
dijalankan NATO di Laut Adriatik selama Perang Bosnia tahun
1992-1995. Tujuannya sama-sama
menegakkan embargo senjata.
NATO mungkin akan mengambil alih komando serangan
Libia dari Amerika Serikat. Dari
sejumlah proposal yang ada,
NATO akan diposisikan me-

AP/LIBYA STATE TV

MENJELANG kongres PSSI
untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding pada
25-26 Maret di Pekanbaru, Riau,
PSSI terkesan tidak transparan
dan cenderung menutup-nutupi.
Kesan itu terlihat dari surat
undangan yang belum tersebar
rata dan formulir pemilihan serta
peraturan organisasi yang belum
disosialisasikan.
“PSSI melakukan pelanggaran
jadwal. Pada 19-23 Maret seharusnya sudah ada sosialisasi,
tetapi hingga kemarin undangan
belum ada yang dikirim. Dari 84
pemilik suara yang tergabung
dalam KPPN (Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional),
baru 60 pemilik suara yang mendapatkannya. Peraturan organisasi juga belum kami terima
dan formulir usulan juga belum
kami terima,” ujar Ketua KPPN
Syahrial Damapolii.
Syahrial pun mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Andi
Mallarangeng untuk aktif bersikap soal ketidaktransparanan
PSSI ini. “Kami akan bertemu
dengan Menpora. Kan Menpora mau mengawal proses dan
Kirimkan tanggapan
Anda atas berita ini
melalui e-mail: interupsi
@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com
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MENEMUI PENDUKUNGNYA: Setelah beberapa hari dibombardir
pasukan koalisi, pemimpin Libia Moamar Khadafi tampil di depan
pendukungnya di Kota Tripoli, kemarin. Sementara itu, militer dan
warga pro-Khadafi terus meneriakkan yel-yel perlawanan terhadap
militer asing.
megang peran utama dengan
dibimbing satu komite berisi para
menlu Barat dan negara Arab.
Jika tanggung jawab diserahkan
kepada NATO, operasi militer
akan dikontrol dari pusat operasi
NATO di Napoli, Italia.
Meski didukung koalisi Barat,
pasukan oposisi belum mampu
merebut wilayah penting seperti
Kota Ajdabiyah yang terletak
150 km di barat Benghazi. Untuk
menyatukan komando, televisi

Al Jazeera kemarin melaporkan
bahwa oposisi telah menunjuk
Mahmoud Jabril sebagai ketua
pemerintahan sementara. Jabril,
tokoh reformis yang pernah
terlibat upaya penegakan negara
demokratis di Libia, sudah lebih
dulu menjadi ketua komite di
bidang urusan militer dan luar
negeri. (AP/I-1)
mayapuspita@
mediaindonesia.com

PAUSE

pelaksanaan kongres ini.”
Andi pun mengetahui masalah tersebut. Dalam beberapa
hari terakhir ini, Andi sering
mendapatkan keluhan dari anggota PSSI terkait hal itu. Menurut
Andi, pemerintah siap menjatuhkan sanksi jika PSSI tidak patuh
pada Standard Electoral Code
FIFA, Standar Statuta FIFA, dan
peraturan perundangan di Indonesia.
“Makanya saya katakan bahwa laksanakan kongres ini dengan demokratis, transparan,
jujur, dan adil. Kalau ada pelanggaran, ya (PSSI) harus disemprit.
Jika FIFA tidak melaksanakan,
saya yang akan melaksanakannya,” ungkap Andi.
Namun, mantan juru bicara
Presiden ini tidak mau memerinci apa sanksi yang akan dijatuhkan untuk PSSI.
Ia hanya menggunakan bahasa
kiasan, yakni kartu kuning dan
kartu merah. “Bisa kartu kuning, bisa juga langsung kartu
merah.”
Di sisi lain, Sekjen PSSI Nugraha Besoes berkilah peraturan
organisasi baru bisa dikirimkan tadi malam lantaran baru
mendapat jawaban dari FIFA
kemarin. “Keterlambatan ini
tidak direkayasa, tapi memang
perlu waktu untuk me ner jemahkan, mengirim ke FIFA, dan
mendapat jawaban dari FIFA.
FIFA tidak mempermasalahkan
isi peraturan organisasi ini.”
(NG/Nav/*/R-1)

Olahraga dan Seks
BEROLAHRAGA secara rutin adalah
prasyarat untuk memiliki kehidupan seksual yang aman, sehat, dan
berumur panjang. Namun, kedua
aktivitas itu justru bisa memicu
serangan jantung mendadak pada
orang tua paruh baya bila jarang
dilakukan.
Pendapat itu disampaikan Dr Issa
Dahabreh, ketua tim peneliti dari
Tufts Medical Center di Boston, AS.
Hasil penelitian menunjukkan,
PATA AREADI
olahraga rutin terbukti mampu
menurunkan risiko serangan
jantung mendadak setelah berhubungan seksual atau
melakukan aktivitas ﬁsik lainnya saat seseorang berusia
di atas 50 tahun.
Peneliti mengompilasi 14 studi yang melibatkan lebih dari
6.000 partisipan. Hasilnya, olahraga dan hubungan seks bisa
meningkatkan risiko serangan jantung mendadak hingga
lima kali lipat pada orang tua. Namun, hal ini tidak berlaku
pada mereka yang rutin berolahraga. (Mps/AP/X-8)

Yusuf Diyakini Punya Data Kuat tentang PKS
SATU lagi pendiri Partai Keadilan/PK (cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera/PKS) turun gunung.
Kemarin mantan Wakil Presiden
PK Syamsul Balda menegaskan
dugaan uang panas yang menerpa PKS bisa jadi bukan pepesan
kosong.
Syamsul yakin Yusuf Supendi
tidak asal bicara. “Beliau salah
seorang pendiri dan sesepuh
PK yang tahu isi perut PKS,”
ujarnya.
Yusuf Supendi, salah satu pendiri PK, mengadukan Presiden
PKS Luthﬁ Hasan Ishaaq, Ketua
Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, serta Sekjen PKS Anis
Matta ke Badan Kehormatan

(BK) DPR. Yusuf juga melaporkan Anis ke KPK mengenai
dugaan penggelapan dana Rp10
miliar dari total Rp40 miliar
sumbangan Adang Daradjatun,
calon Gubernur DKI dari PKS
pada pemilu kada DKI tahun
2007. Namun, Anis membantah
tudingan Yusuf.
Laporan Yusuf ke BK dan KPK
diyakini Syamsul berdasarkan
data yang kuat. “Apa yang disampaikan itu ada faktanya,”
tutur mantan anggota DPR dari
PKS itu.
Dia juga mengatakan separuh
pendiri partai mengundurkan
diri dan membentuk organisasi
baru, FKP. Namun tidak dijelas-

Beliau salah
seorang pendiri dan
sesepuh PK yang tahu isi
perut PKS.”
Syamsul Balda
Mantan Wakil Presiden PK
kan singkatan FKP.
Anis membenarkan beberapa
pendiri PKS dipecat karena pelanggaran berat, tetapi jumlahnya tidak sampai setengahnya.
Anis juga tidak khawatir dengan
organisasi tandingan yang dibentuk para pendiri partai tersebut. “Kita juga tahu seperti apa

kekuatan mereka,” tutupnya.
Kemarin juga beredar kabar
ada pertemuan Yusuf dengan
Luthﬁ. Namun, Luthﬁ membantah. Dia bahkan menilai tidak
penting bertemu dengan Yusuf.
Luthﬁ juga mengatakan laporan Yusuf mengenai Anis ke KPK
salah alamat karena KPK merupakan lembaga yang memiliki
tugas khusus. Kasus yang dilaporkan bukan perkara korupsi
yang merugikan negara.
Di tempat terpisah juru bicara
KPK Johan Budi mengatakan
KPK masih menelaah laporan
Yusuf. “Tim sedang melakukan
veriﬁkasi, validasi dari informasi atau data yang disampaikan

Yusuf ke KPK. Belum ada kesimpulan,” jelas Johan kemarin.
Mantan Presiden PKS Tifatul
Sembiring mengaku pernah menerima buku dari Yusuf mengenai dugaan pelanggaran hukum
dan moral yang dilakukan sejumlah elite PKS. Namun, dia
tidak terlalu menanggapi karena isi buku itu berupa tuduhan
yang harus dibuktikan oleh yang
bersangkutan.
Sementara itu, Yusuf mengatakan yang diadukannya ke BK
dan KPK bukanlah lembaga
PKS, tetapi individu. “Saya tidak
pernah memasalahkan lembaga
PKS, gugatan saya sebagai individu.” (Wta/Nav/*/X-4).

