
International!5 
INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 8 MARET 2019

Korut Bangun Kembali Situs Rudalnya
Pertemuan kedua pemimpin negara ini tak 
menghasilkan kesepakatan apapun karena 
perbedaan pandangan soal seberapa jauh 
Korea Utara harus membatasi program 
nuklirnya dan keseriusan Amerika Serikat 
untuk melonggarkan sanksi ekonomi pada 
Pyongyang.

WASHINGTON (IM) - 
Korea Utara (Korut) kembali 
mengaktifkan sebuah tempat uji 
coba roket bernama Sohae Satel-
lite Launching Station yang sebe-
lumnya telah dibongkar. Kantor 
berita Yonhap dan dua lembaga 
kajian dari Amerika Serikat mel-
aporkan hal itu.

Yonhap dalam pemberitaan 
menyebut upaya mengaktifkan 
kembali tempat uji coba roket 
di Tongchang-ri sedang dalam 
pengerjaan. Kuat dugaan penger-
jaan ini bahkan telah dilakukan 
sejak akhir pekan lalu atau saat 
pertemuan kedua di Hanoi, 
Vietnam, Pemimpin Korea Utara 
Kim Jong Un dan Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump mengaku 
akan sangat kecewa dengan 
Pemimpin Korea Utara (Korut), 
Kim Jong-un, jika laporan ten-
tang pembangunan kembali di 
lokasi peluncuran rudal ternyata 
benar.

“Saya akan sangat kecewa jika 
itu terjadi,” kata Trump kepada 
wartawan di Kantor Oval, ketika 
ditanya apakah Korut telah me-
langgar janji.

“Yah, kita akan melihat. Ma-
sih terlalu dini untuk melihat. Ini 
laporan yang sangat awal. Kami 
yang memadamkannya. Tapi 
saya akan sangat, sangat kecewa 
dengan Ketua Kim, dan saya 
tidak berpikir saya akan, tetapi 

oleh Jenny Town, redaktur pelak-
sana proyek dan seorang analis di 
Stimson Center think tank, kepada 
Reuters.

Dalam laporan terpisah lem-
baga think tank Center for Strategic 
and International Studies, yang juga 
mengutip citra satelit, menyim-
pulkan bahwa Korut mengejar 
pembangunan kembali yang 
cepat di lokasi tersebut.

Berita tentang pekerjaan di 
Sohae pertama kali dilaporkan 
oleh kantor berita Korsel Yonhap, 
yang mengutip anggota parle-
men tentang rincian briefi ng oleh 
Badan Intelijen Nasional negara 
itu pada hari Selasa.

Gedung Putih tidak langsung 
menanggapi ketika ditanya apa 
yang dimaksud Trump dengan 
“kami yang mengeluarkannya,” 
tetapi AS dan badan intelijen 
Korsel bekerja sama dengan 
sangat erat.

Sumber pemerintah AS men-
gatakan pekerjaan di Sohae 
kemungkinan dimulai sebelum 
KTT, yang didahului oleh se-
rangkaian pembicaraan tingkat 
rendah pada bulan Februari.

Sementara itu,  Korsel masih 
menunggu konfirmasi resmi 
mengenai kabar bahwa  Korut 

kita akan melihat apa yang ter-
jadi. Kami akan memeriksanya. 
Akhirnya akan terpecahkan,” 
tutur Trump seperti disitir dari 
Reuters, Kamis (7/3).

Korut telah membongkar 
lokasi uji coba mesin rudal di 
Sohae tahun lalu setelah berjanji 
untuk melakukannya dalam per-
temuan puncak pertama Kim 
Jong-un dengan Trump pada 
bulan Juni.

Pertemuan puncak kedua 
antara Trump dan Kim Jong-
un pekan lalu di Hanoi bera-
khir deadlock karena perbedaan 
tentang seberapa jauh Korut 
bersedia membatasi program 
nuklirnya dan tingkat kesediaan 
AS untuk meringankan sanksi.

“Kami memiliki masalah 
yang sangat buruk di sana. Kita 
harus menyelesaikan masalah,” 
kata Trump, sambil menambah-
kan bahwa hubungannya dengan 
Kim Jong-un berjalan baik.

Gambar satelit yang dilihat 
oleh North38, sebuah proyek 
pemantau Korut yang berbasis 
di Washington, menunjukkan 
bahwa struktur pada landasan 
peluncuran Sohae telah dibangun 
kembali antara 16 Februari dan 2 
Maret. Demikian yang dikatakan 

Pangeran MBS Disebut 
Sepenuhnya Gangster

WASHINGTON (IM) - 
Senator-senator Amerika Serikat 
(AS) menyebut Putra Mahkota 
Arab Saudi Pangeran Muham-
mad bin Salman (MBS) sebagai 
‘gangster atau preman. Per-
nyataan ini diungkapkan para 
senator dalam sidang audiensi 
dengan Pensiunan Jendral AS 
John Abizaid yang menjadi calon 
duta besar AS untuk Arab Saudi.

Senator AS dari partai Repub-
lik maupun Demokrat mengecam 
perilaku pangeran MBS dalam 
perang sipil Yaman, gaya diplo-
masinya yang mencengkram dan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang ia lakukan. Kendati begitu, 
Abizaid tetap membela hubungan 
AS-Arab Saudi. 

Senator dari partai Republik 
Marco Rubio mengatakan MBS 
telah menjadi ‘gangster sepenuh-
nya’. Pernyataan yang diulangi 
Senator partai Republik lainnya 
Ron Johnson. “Dia ceroboh, 
dia kejam, dia memiliki kecen-
derungan untuk meningkatkan 
ketegangan, untuk mengambil 
risiko yang tinggi, pendekatan 
kebijakan luar negerinya kon-
frontatif  dan saya pikir dia sema-
kin ingin menguji batasan yang ia 
dapatkan dari Amerika Serikat,” 
kata Rubio, Kamis (7/3). 

Dalam sidang tersebut Abi-
zaid meminta pertanggungjawa-
ban atas pembunuhan jurnalis 
Jamal Khashoggi dan mendukung 
hak asasi manusia. Tapi ia juga 
berulang kali menekankan pen-
tingnya hubungan AS-Arab Saudi.

“Ini perjalanan panjang, 
kami harus memiliki kerja sama 
yang kuat dan dewasa dengan 
Arab Saudi, menjadi kepentingan 
kami untuk memastikan hubun-
gan ini berjalan baik,” kata Abi-
zaid kepada senator-senator AS.

AS tidak memiliki duta besar 
di Arab Saudi sejak Donald Trump 
berkuasa pada Januari 2017 lalu. 

Abizaid  merupakan seorang pen-
siunan jendral bintang empat yang 
memimpin Komando Pusat dalam 
perang Irak. Ia diprediksi dengan mu-
dah memenangkan dukungan Senat.

Dalam sidang ini anggota-
anggota legislatif  AS mengungkap 
kemarahan mereka kepada MBS. 
Beberapa dari mereka menyalahkan-
nya atas pembunuhan Khashoggi dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang 
terjadi di Arab Saudi.  “Arab Saudi 
terlibat dalam aksi yang dengan sangat 
mudah untuk tidak dapat diterima,” 
kata Senator Jim Risch, yang menjadi 
ketua sidang.

Dalam dua pekan terakhir Risch 
menggelar rapat tertutup yang mem-
bahas tentang Arab Saudi. Sena-
tor Bob Menedez mengatakan, ia 
menyadari pentingnya kerja sama 
dan hubungan dengan Arab Saudi 
mengingat ancaman Iran di kawasan.

“Tapi kami tidak bisa membi-
arkan kepentingan ini membutakan 
nilai kami atau kepentingan stabili-
tas jangka panjang,” kata Mendez.

Menendez tidak menyinggung 
nama menantu Trump sekaligus 
penasihat senior Gedung Putih Jared 
Kushner yang memiliki hubungan 
dengan keluarga kerajaan Arab Saudi. 
Tapi Menendez bertanya apakah 
Abizaid bersedia memberikan infor-
masi penuh tentang interaksi Gedung 
Putih dengan Arab Saudi. Abizaid 
mengatakan ia bersedia.

Dalam sidang ini Abizaid juga 
mengatakan siap mendeklarasikan 
kemenangan atas ISIS. Namun ISIS 
akan tetap menjadi ‘potensi anca-
man’ bagi Amerika dan sekutunya.

Pada Desember lalu Donald 
Trump mengumumkan akan me-
narik pasukan dari Suriah karena 
ISIS sudah berhasil dikalahkan.  
Keputusan itu bertentangan dengan 
nasihat petinggi militer dan inteli-
jen. Setelah menuai banyak protes 
Trump memutuskan untuk tetap 
mempertahankan ratusan pasukan 
AS di sana lebih lama lagi.   gul

 IDN/ANTARA/REUTERSKONFERENSI PERS HUAWEI
Wakil Presiden Senior Huawei dan Kepala Keamanan dan Privasi Dunia Maya Global John Suffolk berbicara di samping Ke-
pala Bagian Hukum Huawei Song Liuping (ke-3 kiri) dan Ketua Guo Ping (ke-3 kanan) di sebuah konferensi pers di Shenzhen, 
Provinsi Guangdong, Tiongkok, Kamis (7/3). 

membangun kembali sebagian 
dari situs peluncuran rudal yang 
sudah dibongkar.

“Soal laporan terbaru terse-
but, kami menunggu konfi rma-
sinya,” kata Duta Besar Korsel, 
untuk Indonesia Kim Chang-
beom saat melakukan jumpa 
wartawan pada Rabu (6/3).

Ketika disinggung apakah 
hal ini dapat merusak upaya 
damai yang telah dibangun baik 
oleh Korsel, maupun oleh AS. 
Namun, dia tidak tahu seberapa 
besar dampak yang diberikan.

“Apakah ini bisa merusak 
semua proses yang telah berja-
lan? tentu saja, tapi kami tidak 
tahu seberapa besar karena ini 
belum terkonfi rmasi. Kami tidak 
ingin menghakimi dan bereaksi 
berlebihan, yang terpenting saat 
ini adalah konfi rmasi,” ucapnya.

Meski demikian, dia yakin Ko-
rut tidak ada melakukan tindakan 
sembrono yang dapat merusak 
semua upaya yang telah dibangun. 
Selain itu, lanjut Chang-beom 
saat ini Kosel dan Korut memiliki 
pandangan yang hampir sama 
mengenai denuklirisasi, “Jadi, saya 
yakin tidak ada alasan bagi Korut 
untuk mengacaukan proses,” 
tukasnya.   tom

MOTOR SHOW JENEWA
Pengunjung memadati Geneva International 
Motor Show ke 89 di Jenewa, Swiss, Rabu (6/3). 
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