
PARIS(IM) - Mantan 
Presiden Prancis Nicolas 
Sarkozy dinyatakan bersalah 
karena melanggar undang-
undang keuangan kampanye 
dalam upayanya agar terpilih 
kembali hampir satu dekade 
lalu. Upaya itu gagal dan 
kini ia harus mendekam di 
penjara selama satu tahun, 
kedua kalinya dalam tahun 
dinyatakan bersalah melaku-
kan kejahatan.

Pengadilan Prancis me-
mutuskan bahwa Sarkozy 
melanggar undang-undang 
keuangan kampanye dengan 

melampaui batas pengeluaran 
politik selama kampanyenya 
pada tahun 2012.

Di bawah undang-undang 
Prancis, para kandidat pada 
saat itu hanya dapat meng-
habiskan begitu banyak uang 
untuk kampanye mereka. Jaksa 
mengatakan bahwa Sarkozy 
menghabiskan sekitar dua kali 
dari batas yang ditetapkan.

Dia juga dituduh menyewa 
perusahaan hubungan ma-
syarakat untuk menyembu-
nyikan jumlah pengeluaran 
sebenarnya.Segera setelah vo-
nis dan hukuman, pengacara 

Sarkozy mengatakan dia akan 
mengajukan banding.

Kebanyakan ahli men-
gatakan bahwa kecil kemung-
kinan Sarkozy harus menjalani 
hukumannya di penjara. Dia bisa 
diizinkan untuk menjalani huku-
man di bawah tahanan rumah.

Sarkozy telah memban-
tah bahwa dia terlibat dalam 
logistik dan pembiayaan kam-
panyenya, dengan mengatakan 
bahwa tugas-tugas itu didele-
gasikan kepada anggota timnya 
yang lain.

Namun, hakim dalam 
kasus itu menolak argumen 

penjara, dengan dua tahun 
ditangguhkan. Dia juga 
membantah melakukan 
kesalahan dalam kasus itu.

Sarkozy adalah satu-
satunya presiden Prancis 
dalam sejarah yang dihu-
kum karena kejahatan dua 
kali, dan mungkin ada lebih 
banyak lagi. Jaksa Prancis 
sedang menyelidiki tuduhan 
bahwa mantan diktator 
Libya Moammar Gadhafi 
secara ilegal membantu 
membiayai kampanye pres-
iden Sarkozy pada tahun 
2007.  tom

tersebut.
“Nicolas Sarkozy tahu ba-

tas pengeluarannya. Dia tahu 
dia seharusnya tidak melebihi 
itu,” kata hakim seperti dikutip 
dari UPI, Kamis (30/9).  

Ini menandai kedua ka-
linya dalam tahun ini Sarkozy 
dihukum karena kejahatan dan 
dijatuhi hukuman penjara.

Pada bulan Maret, mantan 
pemimpin Prancis itu din-
yatakan bersalah karena men-
coba menyuap hakim untuk 
menyerahkan informasi rahasia 
dalam penyelidikan hukum dan 
dijatuhi hukuman tiga tahun 
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ADDIS ABABA(IM)-
Kementerian Luar Negeri 
Ethiopia mengatakan negara 
itu mengusir tujuh orang peja-
bat PBB. Langkah ini diambil 
dua hari setelah sekretaris 
jenderal PBB memperingatkan 
blokade bantuan yang dilaku-
kan pemerintah akan menye-
babkan ribuan orang di utara 
Tigray kelaparan.

Kritik masyarakat inter-
nasional terhadap kondisi di 
Tigray dan pihak-pihak yang 
bertikai di utara Ethiopia 
tersebut. Keputusan Ethiopia 
mengusir pejabat PBB mem-
buat Addis Abbas terancam 
disanksi pemerintah Amerika 

Serikat (AS).
Juru bicara Gedung Pu-

tih Jen Psaki mengatakan 
AS mengecam pengusiran 
tersebut. Ia menambahkan 
Washington tidak ragu meng-
gunakan sanksi pada mereka 
yang menghalangi bantuan 
kemanusiaan.

“Kami sangat khawatir aksi 
ini melanjutkan pola pemer-
intah Ethiopia menghalangi 
pengiriman makanan, obat-
obatan dan pasokan yang dapat 
menyelamat nyawa bagi yang 
membutuhkan,” kata Psaki, 
Kamis (30/9) kemarin.  

Kementerian Luar Negeri 
Ethiopia tidak menanggapi 
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MANILA(IM)- Bintang 
tinju yang baru saja pensiun, 
Manny Pacquiao, mengajukan 
sertifikat pencalonan seb-
agai presiden Filipina, Jumat 
(1/10). Dia menyerahkan 
dokumen pada awal periode 
pendaftaran yang dibuka se-
lama seminggu.

Pejabat pemilihan men-
empatkan pembatasan untuk 
mencegah  kerumunan besar 
pendukung politik dan menjadi 
sarang infeksi virus Corona 
saat masa pendaftaran 1-8 Ok-
tober menarik

Calon hanya dapat mem-
bawa hingga tiga pendamping 
saat mendaftarkan pencalo-
nan mereka untuk mencegah 
adegan kacau masa lalu. Saat 
itu kandidat muncul dengan 
bintang fi lm, band musik, dan 
massa pengikut yang gaduh.

“Kami benar-benar beru-
saha keras untuk memastikan 
bahwa pengajuannya akan 
masuk akal,” kata juru bi-
cara Komisi Pemilihan James 
Jimenez.

Namun, ratusan pengge-
mar dan pendukung dengan 
topeng wajah dan memegang 
potret Pacquiao dan bendera 
kecil Filipina berjajar di jalan 
menuju pusat pendaftaran 
pemilu yang dijaga ketat di 
Teluk Manila untuk meny-
emangati konvoinya. Sekitar 
3.000 petugas polisi, terma-
suk beberapa yang berpatroli 
dengan mobil polisi lapis baja, 
dikerahkan di sekitar kom-
pleks konvensi itu.

Banyak yang memperki-
rakan persaingan untuk meng-

gantikan Presiden kontro-
versial Rodrigo Duterte akan 
ramai dan bermusuhan secara 
politik. Pacquiao, mantan ke-
pala polisi nasional Panfilo 
Lacson, dan Wali Kota Manila 
Isko Moreno telah menyatakan 
akan mencalonkan diri sebagai 
presiden dan yang lainnya di-
harapkan melakukan hal sama.

Duterte telah menerima 
pencalonan partai yang berkua-
sa agar mencalonkan diri seb-
agai wakil presiden. Langkah 
itu memicu perdebatan kon-
stitusional dan mengejutkan 
lawan-lawan yang telah lama 
mengutuknya sebagai bencana 
hak asasi manusia.

Presiden Filipina secara 
konstitusional dibatasi untuk 
satu kali masa jabatan enam 
tahun. Ahli konstitusi men-
gatakan akan mempertanyakan 
pencalonan Duterte di hada-
pan Mahkamah Agung karena 
pemilihan wakil presiden yang 
sukses akan menempatkan dia 
dalam satu langkah lagi dari 
jabatannya.

Selain presiden dan wakil 
presiden, lebih dari 18 ribu 
jabatan nasional, lokal, dan 
kongres akan diperebutkan 
dalam pemilihan 9 Mei 2022. 
Dianggap sebagai benteng 
demokrasi Asia, Filipina juga 
telah menyaksikan kekacauan 
dan kekerasan pemilu. Pada 
2009, orang-orang bersenjata 
yang dikerahkan oleh keluarga 
gubernur provinsi Maguin-
danao saat itu membantai 58 
orang, termasuk wartawan, 
dalam serangan terhadap kon-
voi pemilihan.  gul

Manny Pacquiao Serahkan Surat 
Calonkan Diri Sebagai Presiden

Ethiopia terancam disanksi pemerintah 
Amerika Serikat (AS). 

Ethiopia Usir 7 Orang Petinggi PBB
mengatakan  ‘blokade de-facto’ 
di perbatasan yang berlangsung 
tiga bulan mengurangi pengiri-
man bantuan  10 persen dari 
yang dibutuhkan. Ia men-
gatakan hampir seperempat 
anak-anak di Tigray malnutrisi.

“Ini buatan manusia, ini 
bisa diperbaiki dengan tindakan 
pemerintah,” kata Griffi ths.

Lima orang diusir bekerja 
untuk OCHA sementara satu 
orang bekerja untuk UNICEF 
dan satu lagi untuk Komis-
ariat Tinggi Hak Asasi Ma-
nusia (HAM) PBB yang me-
nyelidiki pembunuhan dan 
pemerkosaan massal di Tigray.

Sebelumnya pihak ber-
wenang Ethiopia mengatakan 
organisasi asing mendukung 
dan mempersenjatai pasukan 
Tigray. Walaupun mereka tidak 
memberikan bukti atas tudu-
han tersebut.  tom

tersebut ikut campur dalam 
urusan internal Ethiopia. 
Dalam pernyataannya Sekre-
taris Jenderal PBB Antonio 
Guterres mengatakan ‘terkejut’ 
dengan pengusiran tersebut.

“Kami kini menghubungi 
pemerintah Ethiopia dalam ha-
rapan pegawai PBB yang ber-
sangkutan dapat melanjutkan 
pekerjaan penting mereka,” 
kata Guterres.

Pada bulan November 
lalu konfl ik antara pemerintah 
Ethiopia dengan partai politik 
daerah Tigray People’s Lib-
eration Front (TPLF) pecah. 
Pasukan Tigray mengambil 
alih sebagian besar wilayah 
pada bulan Juni dan bergerak 
menuju wilayah tetangga Afar 
dan Amhara, memaksa ribuan 
orang mengungsi.

Pada Selasa (29/9) lalu Ke-
pala OCHA Martin Griffi ths 
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HARI ANGKATAN BERSENJATA KORSEL
Kendaraan serbu amfibi Marinir Korea Se-
latan berlayar ke pantai dalam tabir asap 
untuk mendarat selama hari media jelang 
peringatan 73 tahun Hari Angkatan Bersen-
jata, yang jatuh pada 1 Oktober, di Pohan, 
Korea Selatan, Kamis (30/9). 

permintaan komentar tentang 
pengusiran pejabat PBB. Sebe-
lumnya Addis Abba memban-
tah menghalangi pengiriman 
makanan ke Tigray.

Banyak yang khawatir kon-
flik Ethiopia menyebar ke 
negara-negara lain dan menjadi 
beban diplomasi kawasan. 
Pertikaian di negara terpadat 
kedua di Afrika itu dikhawat-
irkan dapat memicu destabil-
isasi kawasan yang rentan akan 
konfl ik.

Tujuh orang yang diusir 
antara lain kepala Dana Anak-
Anak PBB (UNICEF) dan 
kepala Kantor Koordinasi 
Urusan Kemanusiaan PBB 
(OCHA) Ethiopia. Kement-
erian Luar Negeri mengatakan 
tujuh orang itu harus segera an-
gkat kaki dari Ethiopia dalam 
waktu 72 jam.

Kementerian tujuh orang 

PERINGATAN HARI NASIONAL TIONGKOK DI HONG KONG 
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berpidato diatas panggung pada jamuan resmi memperingati Hari Nasional Tiongkok 
di Hong Kong, Tiongkok, Jumat (1/10). 

IDN/ANTARA

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAPRES FILIPINA
Senator Filipina dan ikon tinju yang baru saja pensiun Manny Pacquiao, 
dan mantan Walikota Manila Lito Atienza mengajukan sertifi kat pencalo-
nan sebagai presiden dan wakil presiden di Sofi tel Harbor Garden Tent, 
di Kota Pasay, Metro Manila, Filipina, Jumat (1/10). 

IDN/ANTARA

Pasukan Khusus AS Diserang 
Ninja saat Latihan

Harga Opium Melambung 
Usai Taliban Berkuasa

KABUL(IM)-Harga opium 
telah naik tiga kali lipat di Af-
ghanistan sejak Taliban merebut 
kekuasaan di negara itu. Kelom-
pok militan ini menguasai ibu 
kota Afghanistan pada pertenga-
han Agustus lalu.

Di antara sinyal yang dikir-
im ke komunitas internasional, 
Taliban menyatakan Afghanistan   
tidak akan lagi memproduksi 
narkotika.  Dilansir di Euronews, 
Jumat (1/10), disebutkan, hal ini 
menyebabkan harga melonjak.

Di sebuah pasar di Afghanistan 
selatan, Amanullah (bukan nama 
sebenarnya) dan rekannya Moham-
mad Masoom tahu bahwa mereka 
bisa mendapatkan harga yang bagus 
untuk batch terbaru opium.

Opium yang mereka jual 
a d a l a h  mu r n i .  M o h a m a d 
menjelaskan, mereka seharusnya 
bisa mendapatkan 17.500 rupee 

Pakistan (PKR) per kilo, atau 
sekitar 90 euro. 

Beberapa kilometer jauhnya, 
masih di provinsi Kandahar, Zekria 
(bukan nama sebenarnya) meng-
konfi rmasi lonjakan harga baru-
baru ini. Petani ini sekarang menjual 
opiumnya, yang kualitasnya lebih 
baik daripada milik Mohammad, 
dengan harga lebih dari 25 ribu 
PKR per kilo, atau sekitar 126 euro. 
Harga ini jauh melonjak dengan 
7.500 PKR pada sebelum Agustus.

Opium kemudian diproses 
baik di dalam negeri atau di 
negara tetangga Pakistan dan 
Iran dan terutama diumpankan 
ke pasar Eropa. Sejumlah faktor 
yang mempengaruhi harga opium 
adalah cuaca, keamanan, gejolak 
politik, penutupan perbatasan.

Pada tahun 2000, rezim Taliban 
pertama telah melarang penanaman 
opium sebagai haram. Namun,  

tahun demi tahun, produksi opium 
Afghanistan tetap sangat tinggi. 
Pada tahun 2020, negara tersebut, 
pembudidaya opium top dunia, 
memproduksi 6.300 ton pada 224 
ribu hektar, menurut PBB.

Produksi tersebut meng-
hasilkan pendapatan sekitar 2 
miliar dolar AS, di salah satu 
negara termiskin di dunia. “Kami 
tahu itu tidak benar, bahwa itu 
dilarang oleh Islam. Tapi kami 
harus melakukannya jika tidak, 
kami tidak dapat mencari nafkah. 
Di sini kami tidak memiliki air, 
tidak ada benih, kami tidak dapat 
menanam banyak lagi,” kata 
Mohammad.

Zekria, yang memiliki kelu-
arga 25 orang untuk diberi makan 
setuju. “Kami tidak punya peker-
jaan lain, tidak ada solusi lain jika 
masyarakat internasional tidak 
membantu kami,” kata dia.  tom

WASHINGTON(IM) - 
Para tentara Amerika Serikat 
(AS) dari sebuah tim pasukan 
khusus diserang seorang 
pria bersenjata pedang dan 
berpakaian seperti ninja. 
Serangan terjadi saat mereka 
latihan di sebuah bandara di 
Gurun Mojave.

Serangan misterius itu 
membuat beberapa tentara 
AS berlindung di hanggar.

Menurut laporan Star and 
Stripes, Kamis (30/9), insiden 
absurd itu dilaporkan terjadi 
sekitar pukul 01.00 dini hari 
pada 18 September 2021.

Catatan Departemen 
Kepolisian Ridgecrest juga 
mengonfirmasi beberapa 
rincian serangan tersebut, 
yang menunjukkan beberapa 
tentara terluka.

Mereka yang terluka 
adalah seorang sersan staf  
dan seorang kapten ang-
gota Resimen Penerbangan 
Operasi Khusus ke-160, unit 
helikopter elite yang dikenal 
sebagai Penguntit Malam.

Menurut dokumen laporan 
yang difoto, yang belum diveri-
fi kasi secara independen, sersan 
staf  berada di luar merokok 

ketika dia didekati oleh orang 
tak dikenal yang mengenakan 
pakaian ninja lengkap.

“Apakah Anda tahu siapa 
saya? Apakah Anda tahu di 
mana keluarga saya?,” tanya 
penyerang, seperti dikutip 
dari dokumen laporan ten-
tang serangan tersebut.

Tentara itu menjawab “ti-
dak”. “Orang dengan pakaian 
ninja mulai menebas [praju-
rit], memukul telepon dan 
lutut serta kakinya,” lanjut 
laporan itu.

Sersan staf  itu kemudian 
berlari, dan penyerang ber-
pakaian ninja mulai menen-
dang dan meninju pintu dan 
jendela, kemudian melem-
parkan balok aspal melalui 
jendela gedung.

Sedangkan seorang kap-
ten, yang berada di dalam 
gedung, terjebak oleh blok.

Para korban menelepon 
nomor darurat 911, dan si 
“ninja” melarikan diri.

Laporan media AS me-
nyebut panyerang itu ditang-
kap di lokasi lain. Namun, 
polisi maupun Pentagon be-
lum berkomentar soal insiden 
aneh tersebut.  gul

RIYADH(IM)- Tiong-
kok memperingati ulang 
tahun (ultah) ke-72 Hari 
Nasional-nya, Jumat (1/10). 
Raja Salman bin Abdulaziz 
al-Saud dari Arab Saudi 
mengirim telegram ucapan 
selamat kepada Presiden Xi 
Jinping .

Mengutip kantor berita 
SPA, Raja Salman mendo-
akan agar Presiden Republik 
Rakyat Tiongkok Xi Jinping 
selalu sehat dan bahagia, 
dan pemerintah serta rakyat 
Tiongkok terus maju dan 
makmur.

Putra Mahkota Moham-
mad bin Salman (MBS), 
Wakil Perdana Menteri yang 
juga Menteri Pertahanan 
Arab Saudi, juga telah men-
girimkan telegram ucapan 
selamat yang serupa kepada 
pemimpin negara komunis 
tersebut.

Pada hari Kamis, Raja 
Salman telah mengirim tele-
gram ucapan selamat kepada 
Presiden Nicos Anastasia-
des dari Republik Siprus 
pada peringatan Hari Ke-
merdekaan negaranya.

Penjaga Dua Masjid Suci 
itu mendoakan kesehatan 
yang baik bagi pemimpin 

Siprus dan pemerintah serta 
rakyat Siprus maju dan mak-
mur. Ucapan yang senada 
juga disampaikan Putra Mah-
kota Mohammed bin Salman.

Pada hari yang sama, para 
pemimpin Arab Saudi men-
girim pesan ucapan selamat 
kepada Presiden Muham-
madu Buhari dari Republik 
Federal Nigeria pada per-
ingatan Hari Kemerdekaan 
negaranya.

Mereka berharap pres-
iden, pemerintah, dan rakyat 
Nigeria terus maju dan mak-
mur.  gul

Tiongkok Ultah Hari Nasional, Raja Salman 
Ucapkan Selamat ke Xi Jinping

IDN/ANTARA

PUL-E-KHUMRI(IM) 
- Seorang dokter bedah beser-
ta enam anggota keluarganya 
ditembak mati di Provinsi 
Baghlan, Afghanistan utara 
pada Kamis (30/9). 

“Kelompok bersenjata 
mendobrak rumah dokter 
ternama Zainuddin Jarrah di 
desa Deh-e Yak di distrik An-
darab di Baghlan sekitar pukul 
22.00 waktu setempat Rabu, 
menghabisi Jarrah dan enam 
anggota keluarga lainnya,” kata 
seorang anggota dewan distrik 
yang meminta identitasnya 
dirahasiakan kepada Xinhua.

Menurut dia, empat ang-
gota keluarga mengalami luka 
tembak dan dibawa ke rumah 
sakit oleh tetangga.”Upacara 
pemakaman berlangsung di 

Andarab pada Kamis,” kata 
sumber tersebut.

Dia menambahkan pe-
rempuan dan anak-anak tu-
rut menjadi korban dalam 
peristiwa itu. Distrik Anda-
rab menjadi ajang bentrokan 
antara anggota Taliban dan 
petempur anti-Taliban dalam 
beberapa pekan belakangan.

“Almarhum dokter bedah 
itu memberikan pengobatan 
medis kepada para korban 
dari pihak-pihak bertikai 
dalam beberapa pekan tera-
khir,” kata sumber.

Otoritas Taliban di distrik 
tersebut mengatakan kepada 
warga desa setempat bahwa 
penyelidikan telah dimu-
lai dan parapelakunya akan 
diseret ke pengadilan.  gul

Dokter di Afghanistan dan 6 Anggota 
Keluarga Ditembak Mati


