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D
ua tahun lalu, koran Le Monde mela-
porkan pandangan menghakimi dari 
seorang birokrat Prancis yang menye-
but Catherine Ashton adalah “nulle” 
alias “bukan siapa-siapa”. “Lady Qui 

(Nyonya Siapa)?” begitu kata pejabat Prancis 
saat bicara tentang Ashton, yang saat itu sudah 
menjadi Perwakilan Tinggi Uni Eropa Urusan 
Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta 
Wakil Presiden Komisi Eropa.

Namun, pada 24 November lalu di Jenewa, 
Swiss, Ashton membalik persepsi itu setelah 

sukses menengahi kesepakatan perjanjian 
nuklir antara Iran dan negara P5 + 1, 

yang terdiri atas Amerika Serikat, 
Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan 
Jerman. Kesepakatan awal itu 
merupakan terobosan diplo-
masi baru dalam perseteruan 
Iran dengan negara Barat, yang 

mencurigainya akan membangun 
senjata nuklir.
Perkembangan signifikan ini, 

tidak diragukan lagi, terjadi karena 
perubahan fundamental pemerin-
tahan di Teheran setelah tokoh 
reformis Hasan Rouhani naik ke 
tampuk pemerintahan, meng-
gantikan pendahulunya yang 
dikenal beraliran keras, Mahmud 

Ahmadinejad. Faktor lainnya, 
karena pemerintah Barack 
Obama mulai serius berbicara 

dengan Iran setelah perseteru-
annya lebih dari tiga dekade.

Di tengah arus perubahan itu, 
Ashton memainkan diplomasinya 
melalui puluhan pertemuan rumit 

dan panjang. Format pembicaraan 
nuklir Iran di Jenewa memang agak 
memusingkan. Ada pertemuan bilate-

ral antara Iran dan masing-masing enam 
negara, serta sesi tak terhitung jumlahnya 
antara dua dari enam negara. Lalu ada pleno 
yang dihadiri semuanya.

Dalam diplomasi multidimensi dan kom-
pleks ini, satu-satunya yang selalu hadir dalam 
setiap pertemuan itu adalah Ashton. Sebagai 
juru runding utama yang mewakili enam nega-

ra besar, ia bertanggung jawab meringkas 
hasil pembicaraan, membujuk pihak yang 

terlibat, mempersempit perbedaan, dan 
menerima pesan secara bolak-balik 

antara Iran dan enam negara.
Kerja keras Ashton, yang nego-
siasinya maju-mundur, terbayar 
pada Ahad lalu saat delegasi 
Iran yang dipimpin Menteri 
Luar Negeri Mohammad 
Javad Zarif dan enam negara 
besar mendapat titik temu. 

Inti kesepakatan yang berlaku 
selama enam bulan itu adalah, 

Iran setuju pembekuan aktivitas 
penting nuklirnya dengan kompensasi 

pencabutan sanksi ekonomi dan pemberian 
bantuan.

Ashton, yang awalnya sempat dicemooh 
karena tak memiliki pengalaman diplomasi, 
kini menuai pujian. Seusai penandatangan-
an itu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry 

memeluk erat Ashton dan memujinya sebagai 
“negosiator gigih dan tekun”. Pujian serupa 
datang dari Jose Manuel Barroso, Presiden 
Komisi Eropa. “Untuk prestasi yang meru-
pakan hasil keterlibatan tak kenal lelah dan 
dedikasinya untuk masalah ini selama empat 
tahun terakhir,” ujarnya.

Sebelumnya, Ashton kurang diperhitungkan. 
Saat Inggris diminta mengajukan calon untuk 
mengisi pos yang ditempati Ashton saat ini, 
Perdana Menteri Gordon Brown menunjuk 
pendahulunya, Tony Blair. Usul itu diblokir 
sebagian anggota Uni Eropa yang takut poli-
tikus Buruh itu akan membayangi-bayangi 
anggota komisi yang lain. Ashton adalah calon 
keempat yang diajukan, dan diterima.

Ashton membangun jalur diplomatik Uni 
Eropa dari awal, tapi ia diragukan karena 
dianggap tak punya pengalaman—dan perem-
puan. Kritik menyakitkan itu membuatnya 
menjadi low profile, gila kerja, malang-melin-
tang di dunia, menghindari media, serta per-
lahan-lahan membangun hubungan pribadi 
dengan koleganya di Iran, Cina, dan Amerika 
Serikat. Usahanya ini membuahkan hasil dan 
negosiasi nuklir Iran adalah salah satunya.
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Kemampuannya sempat diragukan karena dia 

tak punya pengalaman diplomasi.
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C
atherine Ashton lahir di Upholland, Inggris, 
20 Maret 1956. Sebagian besar kariernya 
dihabiskan di birokrasi Inggris sebelum di Uni 

Eropa.

● 1977-1983: Bekerja untuk organisasi kampanye 
perlucutan senjata nuklir.

● 1983-1989: Direktur bisnis di komunitas, tempat dia 
bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengatasi 
ketimpangan dan mendirikan Forum Pengusaha untuk 
Penyandang Cacat, Opportunity Now, dan Windsor 
Fellowship. 

● 1998-2001: Memimpin Otoritas Kesehatan di 
Hertfordshire dan menjadi Wakil Presiden Dewan 
Nasional untuk Keluarga Satu Orang Tua.

● 1999: Menjadi Baroness Ashton dari Upholland, saat 
pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. 

● Juni 2001: Diangkat sebagai Parliamentary Under-
Secretary of State di Departemen Pendidikan dan 
Keterampilan. 

● September 2004: Diangkat sebagai Parliamentary 
Under-Secretary of State di Departemen Urusan 
Konstitusi, dengan tanggung jawab termasuk Arsip 
Nasional dan Kantor Perwalian Umum. 

● 2006: Menjadi anggota badan resmi penasihat 
Kerajaan Inggris (Privy Council).

● Mei 2007: Diangkat sebagai Parliamentary Under-
Secretary of State di Kementerian Kehakiman.

● Juni 2007: Perdana Menteri Gordon Brown menun-
juknya duduk di kabinet sebagai pemimpin House of 
Lords dan Lord President of the Council. 

● 2008: Menjabat Komisioner Perdagangan Uni Eropa 
pada 3 Oktober hingga 1 Desember 2009.

● 2009: Diangkat sebagai Perwakilan Tinggi Uni Eropa 
urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan/Wakil 
Presiden Komisi Eropa.

● BAHAN: BERBAGAI SUMBER

Sekilas Lady Ashton
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erita penculikan anak 
di media massa menjadi 
bahan diskusi Nurina Zahra 

Rahmati dan Tri Ayu Lestari. Dua 
pelajar Sekolah Menengah Atas 
Negeri 6 Yogyakarta itu lantas ter-
gerak membuat perangkat yang 
memungkinkan orang tua meng-
awasi anaknya kala berada di 
keramaian.

Alat itu mereka namakan gelang 
anti-penculikan, yang dipakai 
sang anak dan orang tua. Gelang 
dilengkapi dengan sensor, alarm, 
dan lampu light-emitting diode 
(LED). Mereka dapat mengatur 
pada jarak berapa meter terdengar 
bunyi alarm di gelang yang mele-
kat di tangan si buah hati.

“Dari situ, si Ibu bisa tahu posisi 
anak yang sebelumnya mungkin 
lepas dari pengawasannya,” kata 
Nurina, yang menampilkan kar-
yanya dalam pameran National 
Young Inventor Award ke-6, yang 
digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Jumat (15 November).

Sistem dasarnya adalah koneksi 
sinyal radio yang menghubungkan 
transmitter dan receiver. Panel 
receiver ditanamkan dalam alat 
kontrol yang dipegang orang tua 
atau pengawas anak. Sedangkan 
transmitter dipasang di dalam 
gelang karet yang dipakai sang 
anak. Saat kedua alat dinyalakan, 
sinyal transmitter diterima oleh 
receiver.

Jarak aman sinyal agar alarm 
tidak berbunyi bisa disetel sesuai 
dengan keinginan. “Untuk keaman-
an, kami setel dalam radius 2 meter,” 
kata Tri. Dua siswa ini patungan Rp 
1,2 juta untuk membuat komponen 
alat itu. Mereka berencana meng-
gunakan global positioning system
(GPS) dan Bluetooth. Selain untuk 
keamanan, kata Nurina, gelang itu 
bisa buat gaya.
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Kompetisi tingkat pelajar yang diadakan LIPI 

menghasilkan temuan yang bisa diterapkan 

sehari-hari.

Sensor 
Pencegah 
Kecelakaan

P
erangkat pencegah 
kecelakaan lalu 
lintas untuk kendaraan 

bermotor  ini diberi nama 
Advanced Warning System 
(Awas). Alat buatan Akbar 
Bagas Pramantya dan Kenny 
Reida Dharmawan ini bekerja 
dengan membaca marka 
serta kondisi lalu lintas yang 
menggunakan sensor cahaya 
dan ultrasonik.

Dua pelajar Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 
Semarang itu mengajukan 
karyanya dalam National 
Young Inventor Award ke-6, 
yang digelar Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 
14-15 November lalu. Akbar 
mengatakan perangkat Awas 
bekerja dengan memper-
hitungkan jarak aman, 
jarak rawan, dan bahaya.  
“Kalau masuk jarak rawan, 
meski diabaikan pengemudi, 
misalnya karena ngantuk, 
maka rem akan otomatis 
bekerja perlahan-lahan,” kata 
siswa kelas XI ini.  

Sensor cahaya yang dipa-
sang di bagian bawah ujung 
bumper depan kendaraan 
mampu mengenali perbe-
daan marka jalan berupa 
garis putus-putus atau tidak.  
Perangkat Awas langsung 
berfungsi ketika mesin mobil 
dihidupkan dan dipasang 
terpisah (plug and play) pada 
setiap jenis kendaraan. 

Ini hebat, karena biasanya 
pabrikan besar membuatnya 
secara built-in system
sehingga harganya lebih 
mahal.  Sedangkan Akbar 
dan Kenny hanya menge-
luarkan uang Rp 900 ribu 
untuk membuatnya. Memang 
mereka baru menguji dengan 
menggunakan mobil radio 
control. Untuk sensor depan, 
mereka atur jarak peringatan 
sejauh 30 sentimeter. 
“Saat jarak itu dilanggar, 
rem langsung bekerja. Saya 
tekan tuas gas di kontrol pun 
tidak terpengaruh, rodanya 

terkunci,” kata Akbar.
Mereka kini terus 

mengembangkan 
temuannya dengan me-
masukkan data tentang 
berat dan sistem kerja 
kendaraan. Termasuk 
besaran tumbukan 
beban yang harus 
ditanggung mobil 
saat pengereman.  
Akbar menjelaskan, dia 

berencana melengkapi-
nya dengan data perekam 

aktivitas kendaraan. “Jadi, 
mirip blackbox pesawat,” 
katanya. ● GABRIEL TITIYOGA

Gelang anti-penculikan meru-
pakan salah satu finalis National 
Young Inventor Award ke-6. 
Pada saat yang sama, LIPI juga 
menggelar Lomba Karya Ilmiah 
Remaja (LKIR) ke-45, Pemilihan 
Peneliti Remaja Indonesia (PPRI) 
ke-12, dan Lomba Kreativitas 
Ilmiah Guru (LKIG) ke-21.

Menurut Kepala Biro Kerja 
sama dan Pemasyarakatan 
Iptek LIPI, Bogie Soedjatmiko 
Eko Tjahjono, kegiatan rutin 
setiap tahun ini merupakan 
wujud komitmen lembaganya 
untuk menghargai karya dan 
kreativitas ilmiah anak bangsa. 
“Kami menjaring 2.500 karya 
inovasi penelitian dan 103 fina-
lis,” katanya. Indonesia, ujar 
Kepala LIPI Lukman Hakim, 
harus memperhatikan remaja-
remaja hebat ini dan menya-
lakan semangat mereka agar 
terus berkarya.

Aneka karya yang ditampil-
kan memang unik dan dapat 
diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya helm 
dengan lampu sein atau 

rating di telinga kiri 
dan kanan, karya 
Naufal Rasendriya 
Apta R dan Archel 
Valiano, pelajar 
kelas IX SMP 

Islam Al Azhar 26, Yogyakarta.
Mereka memodifikasi alat sen-

sor yang dapat menghidupkan 
lampu sein di helm. Pengendara 
cukup menggelengkan kepala ke 
kiri atau ke kanan saat hendak 
berbelok sesuai dengan arah, 
maka lampu sein menyala. Jika 
sudah tidak dipakai, pengendara 
tinggal menganggukkan kepala 
ke depan dua kali, maka lampu 
sein akan mati. ”Kami buat 
helm ini supaya bisa mengu-
rangi angka kecelakaan di jalan 
raya,” kata Naufal. Juri National 
Young Inventor Award ke-6 
mengganjar karya ini dengan 
gelar juara kedua.

Adapun yang menjadi juara 
satu adalah Electronic Wet Floor 
Sign (EWFS) buatan Baskara 
dari SMA Pangudi Luhur Van 
Lith. Ini merupakan alat penun-
juk lantai basah dengan lampu 
otomatis di atasnya. Dengan 
meregangkan penanda lantai 
licin, alat tersebut bekerja (on), 
dan lampu menyala. Sebaliknya, 
jika lampu mati, itu penanda 
lantai sudah kering. 

●

Gelang anti-penculikan

Nurina Zahra 
Rahmati (kiri) dan 

Tri Ayu Lestari
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