
WASHINGTON (IM) - 
Presiden Amerika Serikat (AS) 
Joe Biden akan memperingati 
20 tahun tragedi serangan teroris 
11 September 2001 atau 9/11 
dengan melakukan perjalanan ke 
ketiga lokasi serangan. Rencana 
kunjungan Joe Bidan ini disam-
paikan oleh Gedung Putih.

Dilansir AFP, Minggu (5/9), 
menurut pernyataan Gedung 
Putih, pada 11 September nanti, 
Biden dan Ibu Negara Jill Biden 

akan menghormati dan mengenang 
nyawa yang hilang 20 tahun lalu.  Joe 
dan Jill akan mengambil bagian 
dalam upacara di New York, di 
mana menara kembar World Trade 
Center jatuh, lalu di Shanksville, 
Pennsylvania, lokasi jatuhnya pe-
sawat yang dibajak oleh empat 
teroris, dan di Arlington, Virginia, 
tempat Pentagon diserang.

Biden dinilai menunjukkan 
peringatan 20 tahun tragedi itu 
dengan penarikan simbolis pasu-

kan AS dari Afghanistan.
Tapi perang terpanjang AS bera-

khir dalam kekacauan, dengan militer 
AS tidak siap untuk pengambilalihan 
cepat Taliban atas negara itu dan ke-
matian 13 tentara AS dalam serangan 
di Kabul saat penarikan itu selesai. 
Biden sebelumnya memerintahkan 
untuk merilis dokumen-dokumen 
rahasia hasil penyelidikan pemerintah 
atas serangan teroris 9/11. Perilisan 
itu akan dilakukan selama enam 
bulan ke depan.

yang menabrakkan pesawat ke 
gedung World Trade Center 
dan Pentagon.

“Hari ini, saya menandatan-
gani perintah eksekutif  yang 
mengarahkan Departemen Ke-
hakiman dan lembaga terkait 
lainnya untuk mengawasi pen-
injauan deklasifi kasi dokumen 
yang terkait dengan investigasi 
Biro Investigasi Federal soal 11 
September,” kata Biden dalam 
sebuah pernyataan.  ans

Hal itu disampaikan Biden 
menanggapi tekanan dari ke-
luarga nyaris 3.000 orang yang 
tewas dalam serangan 9/11 yang 
didalangi kelompok Al-Qaeda.

Sebelumnya diberitakan kan-
tor berita AFP, Sabtu (4/9), para 
keluarga korban telah lama berar-
gumen bahwa dokumen-dokumen 
rahasia tersebut mungkin berisi 
bukti bahwa pemerintah Arab 
Saudi, sekutu dekat AS, memiliki 
hubungan dengan para pembajak 

Biden Bakal Kunjungi 3 Situs Peringatan 20 Tahun Serangan 9 September

KABUL (IM)  - Pendiri Tali-
ban, Mullah Abdul Ghani Baradar 
mengatakan,  pihaknya sedang 
dalam proses untuk membentuk 
pemerintah yang inklusif  di Af-
ghanistan. Baradar  berjanji Taliban 
ingin meningkatkan kehidupan 
warga Afghanistan dan menjamin 
keamanan. “Saya meyakinkan orang-
orang bahwa kami berusaha untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan 
mereka dan bahwa pemerintah akan 
bertanggung jawab kepada semua 
orang dan memberikan keamanan. 
Karena itu diperlukan pembangunan 
ekonomi, tidak hanya di Afghanistan 
tetapi di seluruh dunia,” kata Baradar 
dilansir Aljazirah, Minggu (5/9).

Ia mengatakan, keamanan di 
Afghanistan sangat diperlukan 
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Mullah Abdul Ghani Baradar mengatakan, 
keamanan di Afghanistan sangat diper-
lukan untuk memulai proyek-proyek 
ekonomi besar di negara itu. Jika pemer-
intahan Taliban mampu memberikan 
keamanan maka roda kemajuan ekonomi 
akan dimulai. “Jika kita mampu mem-
berikan keamanan, kita akan mengatasi 
masalah lain, dan dari sini roda kemajuan 
akan dimulai,” ujar Baradar.

Mullah Baradar Berjanji Taliban 
Bentuk Pemerintahan Inklusif

puan untuk bekerja sebagai perawat, 
petugas kepolisian, atau sebagai 
asisten di kementerian.  Pada Sabtu 
(4/9), pejabat Taliban membubarkan 
protes puluhan wanita di Kabul yang 
menuntut haknya dengan melepas-
kan tembakan ke udara serta gas 
air mata dan taser. Para wanita ber-
pawai melalui ibu kota Afghanistan, 
protes hari kedua untuk menuntut 
kebebasan mereka dijamin di bawah 
rezim Islam baru Taliban.

 Demo awalnya berlangsung 
damai dengan sejumlah wanita 
meletakkan karangan bunga di luar 
Kementerian Pertahanan untuk 
menghormati tentara Afghanistan 
yang tewas dalam pertempuran 
dengan Taliban. Namun ketika 
teriakkan mereka semakin nyaring, 
pihak Taliban masuk ke kerumu-
nan untuk menanyakan apa yang 
diinginkan para wanita itu. 

Rekaman media sosial ke-
mudian menunjukkan anggota 
pasukan khusus Taliban men-
embakkan senjata ke udara un-
tuk membubarkan kerumunan 
demonstran wanita.  ans

jara di Pakistan pada 2010. Setelah 
dibebaskan pada 2018, dia menja-
bat sebagai kepala kantor politik 
Taliban di Doha. Baradar menjadi 
salah satu tokoh paling menonjol 
dalam pembicaraan antara Taliban 
dengan Amerika Serikat (AS). 
Baradar menandatangani kes-
epakatan dengan AS di Qatar pada 
tahun lalu. Salah satu kesepakatan 
yang dicapai adalah penarikan 
pasukan asing dari Afghanistan.

Komunitas internasional 
telah mendesak Taliban untuk 
menghormati hak-hak perem-
puan. Di bawah pemerintahan 
Taliban pada 20 tahun lalu, ruang 
gerak perempuan sangat dibatasi.

Kaum hawa tidak boleh seko-
lah dan bekerja. Mereka harus 
mengenakan burqa dan didampingi 
oleh mahram ketika keluar rumah. 
Hal ini menjadi perhatian khusus 
ketika Taliban kembali menguasai 
Afghanistan pada Agustus lalu.

Juru bicara Taliban Zabihullah 
Mujahid mengatakan kepada surat 
kabar Italia La Repubblica bahwa 
Taliban akan mengizinkan perem-
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PENGHORMATAN KEPADA KORBAN COVID-19
Nama-nama korban penyakit virus korona 
(COVID-19) terlihat tertulis di batu di luar istana 
kepresidenan Casa Rosada untuk memprotes 
penanganan pandemi penyakit virus korona 
(COVID-19) oleh Presiden Alberto Fernandez, 
dan sebagai penghormatan kepada para korban 
COVID-19, sebagai bagian dari gerakan demon-
strasi yang dijuluki ‘March of the Stones’, di 
Buenos Aires, Argentina, Sabtu (4/9). 

PAMERAN 
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IDN/ANTARA

untuk memulai proyek-proyek 
ekonomi besar di negara itu. Jika 
pemerintahan Taliban mampu 
memberikan keamanan maka roda 
kemajuan ekonomi akan dimulai. 
“Jika kita mampu memberikan 
keamanan, kita akan mengatasi 
masalah lain, dan dari sini roda ke-
majuan akan dimulai,” ujar Baradar.

Pada Jumat (3/9), sumber-sumber 
dalam Taliban mengatakan kepada 
kantor berita Reuters bahwa Baradar 
akan memimpin pemerintahan baru 
di Afghanistan. Sementara Mullah 
Mohammad Yaqoob, yang merupakan 
putra mendiang pendiri Taliban Mullah 
Omar, dan Sher Mohammad Abbas 
Stanikzai mengambil peran sebagai 
pemimpin senior.

Baradar menjabat sebagai 
wakil menteri pertahanan ketika 
Taliban terakhir memerintah Af-
ghanistan antara 1996 dan 2001. 
Setelah jatuhnya pemerintahan 
Taliban itu, Baradar menjabat 
sebagai komandan militer senior 
yang bertanggung jawab atas se-
rangan terhadap pasukan koalisi.

Baradar ditangkap dan dipen-

Arab Saudi Cegat Serangan 
Rudal dari Yaman

RIYADH (IM) -  Pihak 
berwenang Arab Saudi men-
gatakan, mereka telah mence-
gat dua rudal balistik yang 
ditembakkan dari negara tet-
angga Yaman. Rudal itu disebut 
menargetkan provinsi di timur 
dan Najaran di selatan. “Dua 
serangan rudal balistik dicegat, 
bersama dengan tiga drone 
jebakan,” kata koalisi pimpinan 
Saudi yang memerangi pembe-
rontak Houthi di Yaman, seperti 
dilansir AFP, Minggu (5/9).

 Televisi Al-Ekhbariya 
yang dikelola pemerintah juga 
melaporkan penyadapan terse-
but, mengutip koalisi yang 
mengatakan akan mengambil 
‘tindakan tegas’ untuk me-
lindungi warga sipil. Tidak 
ada laporan mengenai korban, 
tetapi serangan itu terjadi empat 
hari setelah sebuah pesawat tak 
berawak menghantam bandara 
internasional Abha di selatan, 
melukai delapan orang dan 
merusak sebuah pesawat sipil.

Kejadian itu juga terjadi 
beberapa jam sebelum Hans 

Grundberg, utusan baru PBB 
untuk Yaman, secara resmi men-
jalankan tugasnya. Arab Saudi 
melakukan intervensi dalam per-
ang Yaman atas nama pemerintah 
yang diakui secara internasional 
pada tahun 2015, tak lama setelah 
Houthi merebut Sanaa.

Pemberontak sekutu Iran 
telah berulang kali menargetkan 
Arab Saudi dalam serangan lin-
tas perbatasan. Pada bulan Agus-
tus, pemberontak meningkatkan 
operasi tersebut, menggunakan 
drone dan rudal.

Konfl ik Yaman yang parah 
telah merenggut puluhan ribu 
nyawa dan membuat jutaan 
orang mengungsi, yang men-
gakibatkan apa yang disebut 
PBB sebagai krisis kemanu-
siaan terburuk di dunia.

Sementara PBB mendo-
rong untuk mengakhiri per-
ang, Houthi telah menuntut 
pembukaan kembali ban-
dara Sanaa, ditutup di bawah 
blokade Saudi sejak 2016, 
sebelum gencatan senjata 
atau negosiasi.  tom

WELLINGTON (IM) - 
Perdana Menteri Selandia Baru 
Jacinda Ardern, Sabtu (4/9) 
berjanji memperketat undang-
undang kontra-terorisme bulan 
ini setelah seorang pria ber-
senjatakan pisau yang tengah 
diawasi pihak berwenang me-
nikam dan melukai tujuh orang 
di sebuah toko swalayan.

Polisi menembak mati pe-
nyerang berusia 32 tahun itu. 
Dia seorang warga negara Sri 
Lanka yang telah dihukum dan 
dipenjarakan selama sekitar 
tiga tahun sebelum dibebaskan 
pada Juli, beberapa saat setelah 
dia melancarkan aksi penusu-
kannya pada Jumat (3/9). 

Ardern mengatakan se-
belumnya pria itu terinspirasi 
oleh kelompok militan ISIS 
dan dipantau terus-menerus 
tetapi tidak dapat dipenjara lebih 
lama berdasarkan hukum. “Saya 
berkomitmen, bahwa segera 
setelah Parlemen dilanjutkan, 
kami akan menyelesaikan pe-
kerjaan itu - yaitu meloloskan 
undang-undang tersebut ses-
egera mungkin, dan paling lam-
bat akhir bulan ini,” kata Ardern 
dalam konferensi pers.

RUU Kontra Teror memi-
danakan perencanaan dan per-
siapan yang mungkin mengarah 
pada serangan teror, menutup 
apa yang dikatakan para kritikus 
sebagai celah yang memung-
kinkan komplotan untuk tetap 
bebas. Tetapi Ardern men-
gatakan tidak adil untuk be-
rasumsi bahwa undang-undang 
yang lebih ketat akan melahirkan 
perubahan dalam kasus ini. 
“Ini adalah individu yang sangat 
termotivasi yang menggunakan 
kunjungan toko swalayan sebagai 
perisai untuk serangan. Itu adalah 
situasi yang sangat sulit,” katanya.

Ardern mengatakan peny-
erang menjadi perhatian polisi 
pada 2016 karena dukungannya 
terhadap ideologi kekerasan 

yang diilhami oleh ISIS. Polisi 
mengikuti pria itu ketika dia per-
gi ke toko swalayan Countdown 
di mal New Lynn di Auckland. 
Mereka mengatakan mereka 
mengira dia pergi berbelanja, 
tetapi dia mengambil pisau dari 
pajangan dan mulai menikam 
orang. Polisi mengatakan mer-
eka menembaknya dalam satu 
menit sejak awal serangan.

Dijelaskan Ardern,  pria itu 
tiba di Selandia Baru pada 2011 
dengan visa pelajar dan tidak 
diketahui memiliki pandangan 
ekstrem. Dia menjadi perhatian 
polisi pada 2016 setelah dia me-
nyatakan simpati di Facebook 
atas serangan militan, video 
kekerasan terkait perang, dan 
komentar yang mendukung 
ekstremisme kekerasan. 

Pada Mei 2017, dia di-
tangkap di bandara Auckland 
di mana pihak berwenang 
yakin dia bepergian ke Suriah. 
Dia didakwa setelah publikasi 
terbatas dan pisau berburu 
ditemukan di rumahnya tetapi 
dibebaskan dengan jaminan.

Pada Agustus 2018, dia 
kembali membeli pisau dan 
ditangkap serta dipenjara. Dia 
dikembalikan ke tengah ma-
syarakat pada Juli tahun ini 
ketika pengawasan terhadapnya 
dimulai, kata Ardern. Ardern 
diberi pengarahan tentang ka-
sus ini pada akhir Juli dan juga 
pada akhir Agustus. Para peja-
bat, termasuk komisaris polisi, 
membuka kemungkinan untuk 
mempercepat amandemen un-
dang-undang kontra-terorisme.

Ardern mengatakan dia 
ingin menjelaskan mengapa 
penyerang itu tidak dideportasi 
tetapi tidak bisa (menjelaskan) 
karena hal itu akan melanggar 
perintah pengadilan, yang juga 
mencegahnya untuk mengi-
dentifi kasi, katanya. Tapi dia 
mengatakan tidak berniat me-
nyebut namanya.  ans

Selandia Baru Akan Pidanakan 
Perencana Serangan di Supermarket

PEMUTARAN FILM KOMPETISI RESMI DI ITALIA
Produser Jaume Roures, aktor Antonio Banderas, Penelope Cruz, Oscar 
Martinez, dan sutradara Mariano Cohn dan Gaston Duprat berpose di 
karpet merah selama Pemutaran fi lm “Kompetisi Resmi” dalam kompetisi 
di Festival Film Venesia ke-78, Venice, Italia, Sabtu (4/9). 
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Presiden Israel dan Raja Yordania 
Adakan Pertemuan Rahasia

YERUSALEM (IM) -  
Presiden Israel Isaac Herzog 
bertemu secara rahasia dengan 
Raja Abdullah II dari Yordania di 
Amman. Pertemuan pemimpin 
kedua negara itu  menyangkut 
peningkatan hubungan diploma-
tik antara kedua negara.

“Minggu lalu saya bertemu 
dan melakukan percakapan 
yang sangat panjang dengan 
Raja Yordania, saya berada di 
istananya, sepanjang malam. 
Itu adalah pertemuan yang 
luar biasa,” kata Herzog seperti 
dilansir AFP, Minggu (5/9).

Seluruh wawancara akan 
ditampilkan pada Minggu 
(5/9) di televisi Israel, malam 
tahun baru Yahudi yang dimu-
lai pada Senin (6/9) malam.

 “Yordania adalah negara 
yang sangat penting. Saya san-
gat menghormati Raja Abdul-
lah, seorang pemimpin besar 
dan aktor regional yang sangat 

signifi kan,” kata Herzog dalam 
sebuah pernyataan yang dike-
luarkan oleh kantornya.

Pernyataan itu berbicara 
tentang ‘pertemuan hangat, yang 
diadakan atas undangan raja’, di 
mana keduanya membahas ‘ma-
salah strategis yang mendalam’.

 “Di antara hal-hal yang 
kami diskusikan adalah isu-
isu inti dalam dialog antara 
negara-negara kami, termasuk 
kesepakatan untuk mengimpor 
hasil pertanian selama tahun 
shemitah (liburan pertanian), 
masalah energi, keberlanjutan, 
dan solusi untuk krisis iklim 
yang dapat kita maju bersama,” 
kata pernyataan itu.

Yordania dan Mesir adalah 
dua negara yang berbatasan 
dengan Israel, yang telah menan-
datangani perjanjian damai den-
gan negara Yahudi tersebut.

Hubungan Israel-Yordania 
memburuk di bawah kepe-

mimpinan Perdana Menteri 
Benjamin Netanyahu, yang 
oleh para kritikus dituduh 
mengabaikan kerajaan Hash-
emite demi menyetujui nor-
malisasi hubungan tahun lalu 
dengan Uni Emirat Arab, 
Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Namun, tak lama setelah 
ia menjabat pada bulan Juni, 
Perdana Menteri baru Naftali 
Bennett terbang ke Amman 
untuk berbicara dengan Raja 
Abdullah.

Pada bulan Juli, kedua 
negara sepakat bahwa Israel 
akan menjual 50 juta meter ku-
bik air per tahun ke Yordania, 
di samping 55 juta meter kubik 
yang sudah disediakan secara 
gratis. Berdasarkan perjanjian 
ini, Yordania diizinkan untuk 
meningkatkan ekspornya ke 
Palestina di Tepi Barat, yang 
telah diduduki Israel sejak 
1967.  gul
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JENEWA (IM) - Badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  
berencana menggelar konferensi 
bantuan internasional untuk Af-
ghanistan di Jenewa, Swiss pada 
13 September mendatang. Bantuan 
tersebut digalang untuk membantu 
mencegah apa yang disebut Sek-
retaris Jenderal PBB Antonio 
Guterres sebagai “bencana kema-
nusiaan” di Afghanistan.

“Kita membutuhkan komu-
nitas internasional untuk berdiri 
bersama dan mendukung rakyat 
Afghanistan,” kata Guterres dalam 
sebuah posting di Twitter yang 
mengumumkan konferensi, yang 
dia katakan akan mengupayakan 
peningkatan cepat dalam penda-
naan untuk bantuan kemanusiaan.

“Kami juga meminta ak-
ses kemanusiaan penuh dan 
tanpa hambatan untuk memas-
tikan warga Afghanistan terus 
mendapatkan layanan penting 
yang mereka butuhkan,” katanya 
seperti diberitakan kantor berita 
AFP, Sabtu (4/9).

Badan-badan kemanusiaan 
menyatakan, banyak warga Af-
ghanistan telah berjuang untuk 
memberi makan keluarga mer-
eka di tengah bencana kekeringan 

PBB Gelar Konferensi Bantuan 
Internasional untuk Afghanistan

parah, jauh sebelum kelompok 
Taliban merebut kekuasaan bulan 
lalu. Jutaan orang sekarang mung-
kin menghadapi kelaparan dengan 
negara yang terisolasi dan ekonomi 
yang berantakan. “PBB berdiri 
dalam solidaritas dengan rakyat 
Afghanistan dan berkomitmen un-
tuk tinggal dan memberikan untuk 
mereka,” ujar Guterres.

Penduduk di Kabul pun telah 
menyuarakan kekhawatiran atas ke-
sulitan ekonomi yang telah berlang-
sung lama di negara itu. Amerika 
Serikat mengakhiri perangnya se-
lama 2 dekade di Afghanistan pada 
30 Agustus lalu, dua minggu setelah 
pemerintah Afghanistan jatuh dan 
Taliban menguasai Kabul. Sejak 
AS angkat kaki dari Afghanistan, 
Taliban telah bekerja sama dengan 
Qatar untuk mengoperasikan 
kembali Bandara Kabul sebagai 
jalur bantuan.

Pada Kamis (2/9) waktu 
setempat, PBB menyatakan telah 
melanjutkan kembali penerban-
gan kemanusiaan ke beberapa 
bagian Afghanistan, yang meng-
hubungkan Islamabad, ibu kota 
Pakistan dengan Mazar-i-Sharif  
di Afghanistan utara dan Kanda-
har di selatan.  tom

Muhyiddin Ditunjuk sebagai Ketua 
Dewan Pemulihan Virus Korona

KUALA LUMPUR (IM) 
- Malaysia menunjuk mantan 
Perdana Menteri Muhyiddin 
Yassin sebagai Ketua Dewan 
Pemulihan Nasional, yang akan 
fokus pada perbaikan ekonomi 
“Negeri Jiran” dari pandemi 
virus korona.  Dilansir Reuters,  
pengumuman itu disampaikan 
oleh Kepala Sekretaris Pemerin-
tah Malaysia, Sabtu (4/9). 

Kabinet pemerintah Malaysia 
menyetujui penunjukan pria yang 
baru lengser dari jabatan perdana 
menteri, untuk menduduki jabatan 
tingkat menteri tersebut pada Rabu 
(1/9). “Penunjukan itu dilakukan 
karena pemerintah yakin dengan 
kemampuan Muhyiddin dalam 
mempelopori strategi pemulihan 
nasional untuk mencapai dampak 
ekonomi terbaik dan memulih-
kan kehidupan masyarakat yang 
terkena dampak parah pandemi 
Covid-19,” menurut Kepala Sek-
retaris Pemerintah Malaysia dalam 
sebuah pernyataan. 

Warga Malaysia  juga diim-
bau untuk berhenti takut akan  
covid-19, dan sebaliknya belajar 
hidup dengan  virus tersebut 
Wakil Ketua Menteri Tan Sri 
James Masing mengatakan menu-
rut para ahli, individu yang divak-
sinasi lengkap masih dapat ter-
infeksi oleh virus korona, tetapi 
akan terlindung dari dampak atau 
konsekuensi yang mematikan.

“Ini (covid-19) akhirnya 
akan menjadi flu biasa yang 
akan pulih setelah beberapa hari 

istirahat,” katanya seperti di-
beritakan The Star, Sabtu (4/9).

Masing secara khusus meny-
oroti negeri bagian Serawak yang 
tengah bergerak dari pandemi ke 
fase endemik. Dikatakannya, mes-
kipun lebih dari 90 persen kasus co-
vid-19 yang dilaporkan di Sarawak 
baru-baru ini berada di Kategori 
1 dan 2 yang tidak mengancam 
jiwa, banyak yang masih memiliki 
ketakutan yang tidak berdasar 
terhadap covid-19.  “Ketakutan 
tentang bahaya yang ditimbulkan 
oleh virus korona selama era pra-
vaksin sangat tertanam di benak 
kita. (Ketakutan) ini semakin diper-
parah dengan cara kita menyoroti 
kasus covid-19 setiap hari,” katanya 
dalam sebuah pernyataan

Masing, yang juga Menteri 
Infrastruktur dan Pengembangan 
Pelabuhan Sarawak, mengatakan 
dengan 80 persen populasi orang 
dewasa di Sarawak telah divaksi-
nasi, lebih banyak orang dapat 
kembali bekerja di kantor dan 
berbagai industri dan perkebu-
nan. Namun, ujarnya, masyarakat 
tetap harus mematuhi standar 
operasional prosedur (SOP).

“Selain itu, perintah pen-
gendalian pergerakan (MCO) 
harus menjadi masa lalu, karena 
populasi yang lebih besar telah 
diinokulasi. MCO tidak mem-
bunuh virus  tersebut tetapi telah 
menghancurkan mata pencahar-
ian. Jadi, mari kita belajar hidup 
dengan covid-19 dengan cerdas,” 
tandasnya.  tom 


