
DAME Naomi Christina James 
atau lebih dikenal dengan Nao-
mi James, berhasil memecahkan 
rekor baru berlayar solo keliling 
dunia dengan selisih waktu dua 
hari pada pemecahan rekor se-
belumnya.

Pada pelayaran pemecahan 
rekor yang dilakukannya, Naomi 
sekaligus menjadi perempuan 
pertama yang berlayar solo mengelilingi dunia via 
Cape Horn atau dikenal dengan rute Clipper. 

Kapal yacht Express Crusader miliknya yang 
sepanjang 16 meter melewati garis fi nis di Dart-
mouth, Inggris, setelah hampir sembilan bulan 

mengarungi lautan.
Perempuan kelahiran Selan-

dia Baru itu sudah menempuh 
jarak sejauh 43.452 kilometer. 
Meski begitu, ia tampak sehat 
dan rileks ketika tiba di Inggris 
dan bertemu suaminya, Rob, 
setelah 272 hari. Saat berlayar 
Naomi menemui berbagai ke-
sulitan, di antaranya ia harus 

bisa bertahan berminggu-minggu tanpa bantuan 
radio, rantai, dan tambang pengatur layarnya 
yang juga rusak di saat cuaca badai.
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 EVAKUASI: Polisi mengevakuasi seorang anak saat aksi penembakan pria bersenjata di dalam gedung parlemen di Teheran, Iran, 
kemarin. Dua insiden yang hampir bersamaan di gedung parlemen Iran dan kompleks makam Ayatollah Khomeini menewaskan 
setidaknya 12 orang dan sedikitnya 39 orang terluka.
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KAPAL pengangkut 
1.000 ton bantuan be-
ras dari masyarakat 
Indonesia untuk So-
malia berlabuh di Pe-
labuhan Mogadishu, 
Senin (5/6), setelah 
menempuh perjalan-
an selama 35 hari dari 
Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya.

Dalam rilis yang  
diterima Media In-
donesia, kemarin, se-
banyak 40 kontainer 
beras di tu runkan dari atas kapal Kemanusiaan 
MSC Cap ri. Beras tersebut dan diterima lang-
sung Mariam Kasim, Menteri Kemanusiaan 
dan Bencana, sebuah kementerian baru yang 
dibentuk untuk mengatasi bencana kelaparan 
di negara Afrika tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada In-
donesia yang sudah mengumpulkan bantuan 
untuk saudara-saudara mereka di Somalia. 
Saya akan segera menggerakkan Komite Kela-

paran Somalia untuk 
distribusikan beras 
ini kepada keluarga-
keluarga yang paling 
membutuhkan,” kata 
Kasim.

Upacara penyambu-
tan kapal Kemanu-
siaan juga disaksikan 
Wakil Gubernur Moga-
dishu Mohammad Sa-
lah dan Syeikh Bashir 
selaku ula ma terke-
muka di Somalia.

Bambang Triyono, 
selaku Director of Global Humanity Response - 
Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengatakan 1.000 ton 
beras bantuan tersebut akan diarahkan untuk 
tiga provinsi di Somalia.

“Insya Allah bantuan beras akan didistribu-
sikan untuk 200 ribu jiwa di tiga provinsi, 
yang akan diarahkan untuk Provinsi Banaadir 
500 ton, Provinsi Southwest State 250 ton, dan 
Provinsi Hirsshabelle 250 ton,” kata Bambang. 
(Hde/I-2)
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SEJUMLAH orang ber-
senjata dan pengebom 
bunuh diri menyerbu ge-

dung parlemen Iran dan ma-
kam pemimpin revolusioner 
Ayatollah Ruhollah Khomeini. 
Sedikitnya 12 orang tewas da-
lam serangan yang diklaim 
kelompok Islamic State (IS) 
tersebut.

Puluhan orang terluka. 
Se rangan berakhir setelah 
terjadi baku tembak selama 
beberapa jam antara penye-
rang yang bersembunyi di 
gedung parlemen dan aparat 
keamanan.

IS mengklaim serangan 
ter sebut melalui laporan dari 
kantor berita propagandanya, 
Amaq. Mereka juga merilis 
video yang menunjukkan para 
penyerang berada di dalam 

gedung. 
Polisi mengatakan para pe-

nyerang ditembak mati seki-
tar pukul 15.00 waktu setem-
pat (17.30 WIB), sekitar 5 jam 
setelah serangan dimulai.

Kantor berita ISNA mela-
porkan serangan terjadi pada 
siang hari. Empat pria ber-
senjata menyerbu kompleks 
parlemen di pusat Kota Tehe-
ran. Mereka menembak mati 
seorang penjaga dan satu 
orang lainnya.

Seorang pejabat kemente-
rian dalam negeri mengata-
kan para penyerang berpa-
kai an perempuan dan masuk 
melalui pintu masuk pengun-
jung.

Bersamaan dengan serang-
an di parlemen, sekelompok 
penyerang yang terdiri atas 

tiga atau empat penyerang 
menyerbu kompleks pema-
kaman Khomeini, pemimpin 
revolusi Islam pada 1979. 
Me reka membunuh seorang 
tukang kebun dan melukai 
sejumlah orang lainnya.

Dinas darurat Iran menga-
takan total 12 orang tewas 
da lam kedua serangan itu dan 
39 orang lainnya terluka. 

Dua pelaku penyerangan di 
pemakaman itu, salah satunya 
perempuan, meledakkan diri. 
Adapun di gedung parlemen, 
salah seorang penyerang me-
ledakkan diri di lantai empat 
setelah dikepung polisi. 

Parlemen sedang dalam per-
temuan saat serangan terjadi. 
Untuk menunjukkan bahwa 
mereka tidak takut terhadap 
serangan tersebut, sejumlah 

anggota parlemen melakukan 
swafoto saat serangan terjadi 
dan melanjutkan pertemuan.

Ketua parlemen Ali Larija-
ni menyangkal telah terjadi 
penyerangan ke gedung par-
lemen. Dia mengatakan itu 
hanya masalah kecil dan pa-
sukan keamanan mampu 
me nanganinya.

Kantor berita Fars mela-
por kan dengan mengutip se-
orang petugas di permakam an 
Khomeini bahwa tiga atau 
empat orang telah memasuki 
kompleks makam melalui pin-
tu masuk barat dan melepas 
tembakan. Kantor berita itu 
juga merilis foto aksi bunuh 
diri yang dilakukan salah se-
orang penyerang.

Kementerian intelijen me-
ngatakan tim teroris ketiga 
dapat dilumpulkan sebelum 
mereka menyerang.

IS menuding Iran yang ma-
yoritas warganya menganut 
Syiah sebagai murtad. 

Sementara itu, Iran terlibat 
dalam peperangan melawan 
IS di Suriah dan Irak. (AFP/
Ire/I-1)
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LEMBAGA swadaya masyarakat Amnesty Inter-
national mengeluarkan petisi yang mendesak 
pemerintah Indonesia menghentikan impor 
barang-barang produksi Israel. Hal itu demi 
membantu mengakhiri pelanggaran terhadap 
hak-hak asasi warga Palestina oleh Israel yang 
telah berlangsung selama 50 tahun.

Menurut Direktur Amnesty International 
Usman Hamid, petisi itu sudah didukung be-
berapa negara. Mereka telah berkomitmen un-
tuk tidak melanjutkan kerja sama bisnis dengan 
perusahaan-perusahaan yang terafi liasi dengan 
produk Israel yang dihasilkan di wilayah pen-
dudukan. Negara-negara tersebut antara lain 
Yunani, Italia, Rusia, Norwegia, Luksemburg, 
Spanyol, Swedia, dan Inggris.

“Dengan menghentikan impor tersebut, 
berarti negara membantu mencegah Israel 
memperkaya diri sekaligus menggoyahkan 
perekonomian negara zionis itu,” kata Usman 
dalam diskusi di kantor Amnesty International, 
Jakarta, kemarin. Tidak hanya dalam hal impor, 
Usman mengatakan pihaknya juga meminta 
pemerintah menerapkan aturan untuk meng-
hentikan kegiatan perusahaan yang memiliki 
aktivitas bisnis di wilayah pendudukan Israel. 

“Dengan kata lain, investasi perusahaan kita 
di sana harus dicabut,” tegasnya. Berdasarkan 
data Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), sampai 2016 lalu investasi Israel di 
Indonesia tercatat masih kecil. Demikian pula 
investasi Indonesia di Israel. (Arv/I-4)
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