
WASHINGTON(IM) 
- Presiden Amerika Serikat 
(AS) Joe Biden mengumumkan 
Washington membentuk alian-
si keamanan Indo-Pasifi k yang 
baru dengan Inggris dan Aus-
tralia untuk memperkuat kerja 
sama pertahanan. Langkah 
ini diprediksi memperdalam 
ketegangan dengan Tiongkok.

Biden, Perdana Menteri 
Inggris Boris Johnson, dan 
Perdana Menteri Australia 
Scott Morrison tampil bersama 
secara virtual untuk mengung-
kapkan detail aliansi baru yang 
dinamakan AUKUS. 

“Kami semua menyadari 
pentingnya untuk memastikan 
perdamaian dan stabilitas jangka 
panjang di Indo-Pasifi k. Kami 
harus mengatasi lingkungan 

strategis kawasan saat ini dan 
bagaimana perkembangannya,” 
kata Biden, Kamis (16/9).

Ia mengatakan aliansi baru 
ini mencerminkan tren peran 
yang lebih luas dari mitra-mitra 
Eropa di Indo-Pasifi k. Tampak-
nya aliansi baru ini menjadi lang-
kah provokatif  bagi Tiongkok 
yang berulang kali mengecam 
upaya Biden dalam memfokus-
kan kembali kebijakan luar neg-
erinya di Pasifi k pada awal masa 
pemerintahannya.

Sebelum diumumkan, 
seorang pejabat pemerintah 
Biden berusaha mengecilkan 
gagasan aliansi tersebut bertu-
juan menahan gerakan Tion-
gkok di Indo-Pasifi k. Pejabat 
yang tidak disebutkan namanya 
itu mengatakan pembentukan 
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Aliansi baru ini diumumkan saat hubun-
gan AS dan Tiongkok sedang memburuk.

Biden Umumkan Aliansi Indo-Pasifi k 
dengan Inggris-Australia

pada isu-isu yang menjadi 
kepentingan bersama. Kerja 
sama itu seperti menahan 
penyebaran virus korona dan 
perubahan iklim.

Pekan lalu Biden melaku-
kan sambungan telepon den-
gan Presiden Tiongkok  Xi 
Jinping setelah AS frustrasi 
pembicaraan pejabat level atas 
belum menghasilkan apa-apa. 
Kantor berita Xinhua melapor-
kan dalam pembicaraan selama 
90 menit itu, Xi mengungkap-
kan keprihatinan atas kebijakan 
luar negeri AS pada Tiongkok 
menyebabkan hubungan kedua 
negara ‘sangat sulit’.

Biden membantah laporan 
yang menyebutkan Xi meno-
lak bertemu langsung. AS dan 
Australia anggota dialog strat-
egis yang dikenal sebagai Quad 
yang juga diikuti India dan 
Jepang. Biden dijadwalkan akan 
menjamu pemimpin-pemimpin 
anggota Quad di Gedung Putih 
pekan depan.  tom

Biden mengatakan Austra-
lia tidak ingin mengembangkan 
program senjata nuklir. AS ber-
bagi informasi terbatas untuk 
membantu mereka mengem-
bangkan armada kapal selam.

Aliansi baru ini diumum-
kan saat hubungan AS dan 
Tiongkok sedang memburuk. 
Beijing memprotes pemerin-
tah Biden yang berulang kali 
menuduh Tiongkok melanggar 
hak asasi manusia di Provinsi 
Xinjiang, menekan aktivis de-
mokrasi di Hong Kong, dan 
membobol keamanan siber AS.

Washington juga meny-
alahkan Tiongkok atas kega-
galan menahan pandemi virus 
korona. Gedung Putih men-
gatakan praktik perdagangan 
Tiongkok ‘tidak adil dan me-
maksa’.

Meski Gedung Putih den-
gan terbuka mengkritik Tion-
gkok tapi pemerintah Biden 
mengatakan ingin bekerja sama 
dengan Negeri Tirai Bambu 
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KAMPANYE PEMILIHAN ERIN DI KANADA
Pemimpin oposisi partai Konservatif Kanada Erin 
O’Toolle berbicara dengan mantan perdana men-
teri Kanada Brian Mulroney saat kampanye pemili-
han Erin di Orford, Quebec, Kanada, Rabu (15/9). 

aliansi ini tidak bertujuan un-
tuk satu negara tertentu tapi 
untuk usaha lebih besar dalam 
memelihara keterlibatan dan 
deterensi ketiga negara di 
Indo-Pasifi k.

“Kami akan memiliki ke-
sempatan baru untuk men-
egaskan posisi Inggris di garda 
depan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, memperkuat ke-
andalan nasional kami dan 
mungkin, yang paling signifi -
kan, Inggris, Australia, dan AS 
akan bekerja sama lebih erat,” 
kata Johnson.

Ketiga negara itu sepakat 
untuk berbagi informasi di 
tiga bidang seperti kecerdasan 
buatan, kapabilitas pertahanan 
siber, dan bawah laut. Mereka 
mengumumkan rencana men-
dukung Australia memiliki 
kapal selam berkekuatan nuklir. 
Hingga saat ini Amerika Seri-
kat hanya berbagi informasi 
teknologi propulsi nuklir den-
gan Inggris.

MISA SUCI DI SATIN -  SLOWAKIA
Paus Fransiskus tiba untuk Misa Suci di Basilica of Our Lady of Sorrows di Sastin, Slowakia, Rabu (15/9). 

IDN/ANTARA

Presiden Tunisia Sebut Negaranya 
Dijalankan oleh Mafi a

TUNIS(IM)- Presiden Tu-
nisia Kais Saied mengatakan nega-
ranya sedang dijalankan oleh mafi a. 
Dia pun berjanji untuk memerangi 
para politisi korup. “Ini adalah neg-
ara dengan dua rezim, rezim yang 
jelas, rezim institusi, dan rezim 
nyata, mafia yang memerintah 
Tunisia,” kata Saied dalam sebuah 
video yang di-posting di halaman 
Facebook kepresidenan.

“Saya tidak akan terlibat dalam 
dialog dengan pencuri,” ujarnya.

Saied, seorang ahli teori 
hukum dan mantan profesor 
hukum, terpilih sebagai pres-
iden dalam pemilu2019 dan 
telah menyebut dirinya sebagai 
penafsir utama konstitusi.

Dia menggunakan kekua-
saan itu pada 25 Juli untuk 
memecat perdana menteri, 
membekukan parlemen dan 
mencabut kekebalan anggota 
parlemen, serta mengambil alih 
semua kekuasaan eksekutif.

Dia juga telah mengambil 
alih kekuasaan kehakiman. 
Perebutan kekuasaannya terjadi 
di tengah pertikaian legislatif  
kronis yang telah melumpuh-
kan pemerintahan. Itu diikuti 
oleh gerakan anti-korupsi yang 
mencakup penahanan, larangan 
bepergian, dan tahanan rumah 
bagi para politisi, pengusaha, 
dan pejabat pengadilan.

Saied belum menunjuk 
pemerintahan baru atau men-
gungkapkan peta jalan menuju 
normalisasi, meskipun ada tun-
tutan berulang dari partai politik. 
Selama akhir pekan dia men-
gatakan akan segera ada pencalo-
nan untuk pemerintahan baru 

dan berbicara tentang reformasi 
konstitusi. “Pemerintah akan 
datang,” katanya, seperti dikutip 
AFP, Rabu (15/9). “Tetapi kita 
perlu tahu kebijakan apa yang 
akan diterapkan. Tujuannya 
adalah untuk memenuhi tuntutan 
rakyat Tunisia.”

“Berurusan dengan pen-
curi atau pengkhianat tidak 
mungkin,” ujarnya.

Gerakannya telah dikritik 
oleh hakim dan kubu oposisi.

Tetapi beberapa orang Tuni-
sia, jengkel dengan kelas politik 
mereka dan korupsi yang mereka 
rasakan, impunitas dan kegagalan 
untuk meningkatkan standar 
hidup lebih dari satu dekade sejak 
protes di negara itu meluncurkan 
pemberontakan Arab Spring, 
melihat mereka sebagai kejahatan 
yang diperlukan.

Media Tunisia berspeku-
lasi bahwa Saied mungkin akan 
mengumumkan pemerintahan 
sementara yang diikuti dengan re-
visi konstitusi, yang akan diajukan 
ke referendum nasional, sebelum 
mengadakan pemilu legislatif.

Dia telah membenarkan 
keputusannya baru-baru ini 
dengan mengutip Pasal 80 
konstitusi, yang mempertim-
bangkan langkah-langkah luar 
biasa dalam kasus “bahaya yang 
akan segera terjadi” terhadap 
keamanan nasional.

Partai Ennahdha partai ber-
haluan Islam, blok terbesar di 
parlemen dan saingan utama Saied, 
mengatakan dengan tegas menolak 
setiap penangguhan konstitusi atau 
perubahan sistem politik, termasuk 
melalui referendum.  gul

KABUL(IM) - Empat 
juta warga Afghanistan meng-
hadapi “darurat pangan” dan 
mayoritasnya tinggal di ka-
wasan perdesaan dan mem-
butuhkan USD36 juta (Rp512 
miliar) dalam beberapa bulan 
mendatang, untuk memastikan 
penanaman gandum musim 
dingin, pakan ternak dan ban-
tuan tunai untuk keluarga-
keluarga rentan, kaum lansia 
dan penyandang disabilitas.

Rein Paulsen, direktur Or-
ganisasi Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(FAO) mengatakan kepada 
wartawan di markas besar PBB 
dalam sebuah brifing video 
dari Kabul, bahwa 70 persen 
warga Afghanistan tinggal 
di kawasan perdesaan dan 
sekarang ini terjadi kekeringan 
parah yang mempengaruhi 7,3 
juta warga Afghanistan di 25 
dari 34 provinsi di negara itu. 
Warga pedesaan yang rentan 
itu juga dilanda pandemic.

Paulsen mengatakan 4 juta 
warga Afghanistan mengha-
dapi masalah darurat kemanu-
siaan, yang digambarkan oleh 
“kesenjangan ekstrem dalam 
konsumsi makanan, tingkat 
malnutrisi akut sangat tinggi 
dan tingkat kematian yang 
berlebihan.” Ia mengatakan 
pertanian “sangat diperlukan” 
bagi populasi Afghanistan.

Ia mengatakan, pertanian 
menyumbang sedikit di atas 
25 persen dari PDB Afghani-
stan, mempekerjakan langsung 
sekitar 45 persen dari angkatan 
kerja, “dan yang paling pent-
ing adalah pertanian memberi 
manfaat mata pencaharian 
bagi 80 persen populasi Af-
ghanistan.”

Banyak keluarga rentan 
mengandalkan ternak untuk 
bahan makanan mereka. Tetapi 
3 juta hewan juga terancam aki-
bat kemarau yang menyebab-
kan padang penggembalaan 
tidak memadai.

Sejak Taliban mengam-
bil alih kekuasaan pada 15 

Agustus lalu, kekhawatiran 
kian besar bahwa Afghanistan 
dapat menghadapi keruntuhan 
ekonomi.

Paulsen mengatakan paket 
gandum, pupuk dan bantuan 
dari FAO untuk seorang petani 
mencapai USD150 (Rp2 juta).

“Untuk USD150 (Rp2 
juta), satu keluarga berang-
gotakan 7 orang akan meng-
hasilkan 1,2 juta ton gandum 
– mereka akan memproduksi 
cukup banyak gandum untuk 
memberi mereka sereal dan 
tepung selama periode 12 bu-
lan,” terangnya.

Ia mengatakan lebih dari 
400 ribu orang Afghanistan 
mengungsi dari rumah mer-
eka, kebanyakan dari kawasan 
perdesaan.

Dia mengatakan memper-
tahankan petani untuk bekerja 
di ladang dan penggembala 
dengan ternaknya sangat pent-
ing dalam mencegah krisis 
pengungsian yang kian dalam. 
Jika pertanian runtuh ini akan 
menyebabkan malnutrisi, me-
ningkatkan pengungsian dan 
memperburuk situasi kema-
nusiaan.

FAO pada tahun 2021 
telah mendukung hampir 2 
juta warga Afghanistan den-
gan bantuan tunai dan mata 
pencaharian.

Ia mengatakan USD36 juta 
(Rp512 miliar) yang sangat 
diperlukan FAO untuk perta-
nian musim dingin merupakan 
bagian dari permintaan 606 
juta dolar bantuan darurat yang 
diajukan PBB. Pada konferensi 
di Jenewa pada Senin (20/9), 
para donor telah menjanjikan 
USD1,2 miliar (Rp17 triliun), 
dua kali lipat dari jumlah yang 
diminta.

FAO berharap janji itu 
termasuk mendanai USD36 
juta (Rp512 miliar) yang di-
perlukan, tetapi Paulsen me-
nyatakan sekarang para donor 
perlu bertindak cepat untuk 
mewujudkan janji itu dengan 
bantuan uang tunai.  gul

PBB: 4 Juta Warga Afghanistan Hadapi 
Darurat Pangan, Butuh Rp512 Miliar

PERTEMUAN PRESIDEN CATALUNYA DENGAN PM SPANYOL
Presiden wilayah Catalunya Pere Aragones beradu tinju dengan Perdana 
Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Palau de la Generalitat di Barcelona, 
Spanyol, Rabu (15/9). 

IDN/ANTARA

Boris Johnson Copot Menteri 
Inggris yang Tuai Kritik

LONDON (IM)-Perdana 
Menteri Inggris Boris Johnson 
pada Kamis (16/9) merombak 
jajaran kabinetnya dan mengganti 
beberapa menteri senior. Perom-
bakan jajaran kabinet dilakukan 
karena muncul kritik yang menilai 
pemerintah lambat dalam menan-
gani pandemi Covid-19.

Menteri Luar Negeri Domi-
nic Raab akan digantikan dengan 
mantan menteri perdagangan 
Liz Truss. Pergantian menteri 
luar negeri menggarisbawahi 
alasan di balik perombakan 
tersebut. Johnson memindah-
kan mereka yang melakukan 
kesalahan karena telah membuat 
pemerintah dihantam kritik dan 
mempromosikan mereka yang 
telah menghindari krisis.

“Kabinet yang saya tunjuk 
hari ini akan bekerja tanpa 
lelah untuk menyatukan dan 
menaikkan level seluruh neg-
eri. Kami akan membangun 
kembali dengan lebih baik 
dan memenuhi prioritas Anda. 
Sekarang mari kita lanjutkan 
pekerjaan,” kata Johnson.

Truss merupakan sosok fa-

vorit di Partai Konservatif. Ketika 
menjabat sebagai menteri perda-
gangan, dia menyelesaikan se-
jumlah kesepakatan perdagangan 
sejak Inggris meninggalkan Uni 
Eropa. Dia adalah wanita kedua 
yang menjabat sebagai menteri 
luar neger, setelah Margaret Beck-
ett yang menjabat dari 2006-2007 
di pemerintahan Partai Buruh.

Raab telah menghadapi 
seruan untuk mengundurkan 
diri karena dia memilih pergi 
berlibur ke Kreta ketika Tali-
ban menguasai Kabul. Raab 
kini menjabat sebagai menteri 
di Kementerian Kehakiman.

Michael Gove, yang dipan-
dang sebagai pemain kunci dalam 
pemerintahan Johnson, dipindah-
kan ke Kementerian Perumahan. 
Sebelumnya Gove menjabat di 
Kantor Kabinet, yaitu sebuah de-
partemen di pusat pemerintahan 
yang mendorong implementasi 
kebijakan. Gove digantikan oleh 
Stephen Barclay, yang merupakan 
mantan menteri Brexit.

Langkah Raab dan Gove 
mengikuti pemecatan tiga orang 
lainnya yaitu Menteri Pendidikan 

IDN/ANTARA

SAHARA (IM)- Presiden 
Prancis Emmanuel Macron men-
gungkapkan pasukan Prancis telah 
menetralisir Pemimpin Negara 
Islam (ISIS) di Sahara Raya Adnan 
Abou Walid al-Sahraoui. Adnan 
Abou Walid al-Sahraoui adalah 
tokoh paling diburu Prancis di 
Sahel. Cabang ISIS itu sangat aktif  
di wilayah perbatasan Mali, Burkina 
Faso dan Nigeria.

Wilayah yang sangat ger-
sang itu jarang penduduknya 
dan sulit bagi pasukan lokal 
dan internasional untuk men-
jaga keamanan. Emmanuel Ma-
cron dalam tweet menyatakan 
kegem biraannya atas operasi 
yang sukses tersebut.

“Adnan Abou Walid al 
Sahraoui, pemimpin kelompok 
teroris Negara Islam di Sahara 
Besar telah dinetralisir pasukan 
Prancis. Ini adalah keberhasilan 
besar lainnya dalam perjuangan 
kami melawan kelompok teroris 
di Sahel,” tweet Macron.

Pada Oktober 2017, al-

Pemimpin ISIS di Sahara Raya
Tewas Dibunuh Pasukan Prancis

Sahraoui memimpin penyer-
gapan Tongo Tongo terhadap 
pasukan Amerika Serikat (AS) 
dan Nigeria.

Kematian empat tentara 
AS memicu perdebatan dan 
penyelidikan atas kehadiran AS 
di Afrika. Laporan menemukan 
pasukan AS tidak cukup siap 
untuk serangan itu. Penyerga-
pan itu masih menjadi kerugian 
terbesar pasukan Amerika Seri-
kat di Afrika pada abad ke-21.

Pada 2010, al-Sahraoui ber-
gabung dengan Katiba Tarik 
ibn Zayd, cabang al-Qaeda, 
yang bertujuan mengguling-
kan pemerintah Aljazair dan 
mendirikan negara Islam.

Pada 2011, dia adalah salah 
satu anggota pendiri Gerakan 
untuk Tauhid dan Jihad di 
Afrika Barat. Baru pada 2015 
al-Sahraoui berjanji setia kepada 
ISIS. Milisinya sangat aktif  di 
wilayah tersebut dan telah dis-
alahkan atas serangkaian sera-
ngan sejak 2019.  ans

Krisis Politik di Haiti Memburuk 
Usai Pemecatan Jaksa

PORT AU PRIN CE(IM) 
- Krisis politik Haiti membu-
ruk setelah Perdana Menteri 
Ariel Henry memecat kepala 
jaksa penuntut umum pada 
Selasa (14/9). Bed-Ford Claude 
menuduh Henry terkait dengan 
pembunuhan Presiden Jovenel 
Moise pada 7 Juli.

“Dengan senang hati saya 
memberi tahu Anda bahwa 
telah diputuskan untuk meng-
hentikan jabatan Anda,” kata 
Henry kepada Claude dalam 
surat yang dipublikasikan.

Keputusan Henry untuk 
memecat jaksa Claude mengung-
kap pertikaian di tingkat tertinggi 
pemerintah Haiti. Kondisi itu 
terjadi lebih dari dua bulan setelah 
Moise ditembak mati oleh pem-
bunuh yang menyerbu kediaman 
pribadinya di perbukitan Port-au-
Prince. Claude dipecat beberapa 
jam setelah meminta hakim yang 
menyelidiki pembunuhan Moise 
untuk mendakwa perdana men-
teri atas keterlibatannya dalam ka-
sus tersebut. Claude mengatakan 
pekan lalu, bahwa catatan tele-
pon menunjukkan Henry telah 
dua kali berkomunikasi dengan 
seorang pria yang diyakini sebagai 
dalang di balik pembunuhan 
Moise pada malam kejahatan itu.

Tersangka itu, mantan pe-
jabat kementerian kehakiman 
yang dibela Henry di depan 

umum, kini buron. Henry me-
nolak permintaan jaksa untuk 
membahas masalah itu sebagai 
politisasi dan tidak menanggapi 
tuduhan tersebut.

Penolakan pemimpin Haiti 
itu mendorong Claude untuk 
menulis surat kepada hakim 
yang mengawasi penyelidikan 
pembunuhan Moise pada Se-
lasa. Dia meminta untuk men-
dakwa Henry sebagai tersangka. 
Claude juga menulis surat kepada 
imigrasi untuk memberi tahu 
mereka agar tidak membiarkan 
Henry meninggalkan negara itu. 
“Karena anggapan serius terkait 
pembunuhan presiden,” ujar su-
rat tersebut dikutip dari Aljazirah.

Kemudian pada hari yang 
sama, sepucuk surat dari Henry 
kepada Claude tertanggal 13 
September muncul dengan isi 
yang menunjukkan pemecatan 
jaksa itu. Alasan pemecatan 
Claude karena kesalahan ad-
ministrasi yang serius dan dalam 
surat terpisah tertanggal 14 Sep-
tember, dia menunjuk Frantz 
Louis Juste untuk mengganti-
kan jabatan jaksa.

Masih belum jelas apakah 
perintah itu valid. Sebab, konsti-
tusi 1987 Haiti mengamanatkan 
bahwa jaksa hanya dapat ditun-
juk atau dipecat oleh presiden, 
sedangkan posisi tersebut masih 
kosong.  gul

Gavin Williamson, Menteri Kehaki-
man Robert Buckland, dan Menteri 
Perumahan Robert Jenrick.

Buckland tidak melakukan 
kesalahan atau dikritik atas pen-
gambilan keputusannya, tetapi 
tergerak untuk memberi jalan 
bagi Raab. Kejatuhan Williamson 
telah diperkirakan secara luas. Dia 
dikritik karena penanganannya 
terhadap penutupan sekolah dan 
ujian selama pandemi Covid-19. 
Sementara Jenrick mendapat 
kecaman atas perannya dalam 
pembangunan satu miliar pound 
yang diusulkan oleh donor Partai 
Konservatif.

Selain itu, Menteri Iklim 
Anne-Marie Trevelyan pindah 
ke Kementerian Perdagangan. 
Dua menteri yang tetap berada di 
posnya adalah Menteri Keuangan 
Rishi Sunak dan Menteri Brexit 
David Frost. Perombakan kabinet 
Johnson dinilai dapat memuluskan 
rencananya untuk menaikkan pajak 
sebagai langkah mengatasi krisis 
dalam perawatan kesehatan dan 
sosial. Rencana ini menuai kritik 
karena dapat merugikan masyarakat 
berpenghasilan rendah.  ans


