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ISLAMABAD — Politikus di Pakistan 
tak hanya komplain kepada peme-
rintah di Washington menangga-
pi terus berlangsungnya serang-
an pesawat tanpa awak (drone) 
Amerika Serikat di negara terse-
but. Meski serangan drone sudah 
dilakukan AS sejak 2004, peris-
tiwa 21 November 2013 memicu 
kemarahan politikus Pakistan, 
terutama dari Partai Tehreek-e-
Insaf, yang memerintah di Khyber 
Pakhtunkhwa.

Serangan drone pada Kamis dua 
pekan lalu itu menyasar madrasah 
di Distrik Hangu, barat laut Khyber 

Pakhtunkhwa, menewaskan enam 
orang, lima di antaranya adalah 
pentolan dan komandan jaring-
an Haqqani, kelompok Taliban di 
Pakistan. Salah satu korbannya 
adalah Maulvi Ahmad Jan, pena-
sihat pemimpin jaringan Haqqani, 
Sirajuddin Haqqani.

Haqqani berbasis di Pakistan 
dan menjadi salah satu musuh 
Amerika Serikat paling ditakuti 
di Afganistan. Amerika Serikat 
menuding kelompok ini berkontri-
busi besar atas tewasnya lebih dari 
2.000 militer Amerika Serikat yang 
bertugas di Afganistan.

Imran Khan, yang semasa kam-
panye pemilihan umum getol kam-
panye anti-drone, sangat marah 
atas serangan terbaru itu. Selain 

dianggap menyebabkan banyak 
jatuh korban sipil, serangan pesa-
wat yang dikendalikan dari jarak 
jauh itu mengganggu rencana 
pemerintah Pakistan yang sedang 
ingin melakukan perundingan 
damai dengan musuh latennya di 
dalam negeri tersebut.

Khan, melalui partainya, 
menggalang unjuk rasa pada 23 
November 2013. Ribuan orang itu 
memblokade sebuah jalan di barat 
laut Pakistan, yang merupakan 
rute truk pengangkut suplai untuk 
pasukan NATO (Pakta Pertahanan 
Atlantik Utara) dan peralatan yang 
keluar dan masuk Afganistan.

Aksi protes yang dipimpin Khan 
itu lebih memiliki nilai simbolis 
dari dampak praktis. Sebab, ken-
daraan yang mengangkut suplai 
pasukan pada hari itu biasanya 
sedikit. Rute yang diblokir di pro-
vinsi Khyber Pakhtunkhwa meng-
arah ke salah satu dari dua perlin-
tasan perbatasan yang digunakan 
untuk mengirim pasokan darat 
dari Pakistan ke Afganistan.

Khan meminta pemerintah fede-
ral Pakistan bersikap tegas untuk 
memaksa Amerika Serikat meng-
akhiri serangan drone dengan 
memblokade rute suplai untuk 
pasokan NATO di seluruh negeri. 
“Kami akan melakukan tekanan 
pada Amerika, dan protes kami 
akan berlanjut jika serangan drone 
tidak dihentikan,” kata Khan di 
depan pengunjuk rasa.

Perlawanan tak hanya sampai 

di situ. Dalam sebuah konferensi 
pers empat hari kemudian, juru 
bicara partai, Shireen Mazari, 
meminta agar orang yang mere-
ka tuding sebagai Kepala Dinas 
Intelijen Amerika Serikat Central 
Intelligence Agency (CIA) di 
Islamabad, Craig Osth, diselidiki 
dengan pasal pembunuhan melalui 
serangan drone. 

“Kementerian Dalam Negeri ha-
 rus memasukkan namanya dalam 
daftar cekal karena ia mungkin 
mencoba untuk melarikan diri,” 
kata juru bicara partai, Shireen 
Mazari.

John Brennan, Direktur CIA, 
juga diusulkan sebagai “terdak-
wa” atas pembunuhan dan “ber-
perang melawan Pakistan” terkait 
dengan serangan drone di negara 
ini. Kedutaan Amerika Serikat di 
Islamabad mengatakan tidak bisa 
berkomentar soal itu. Juru bicara 
CIA Dean Boyd juga tidak berse-
dia mengkonfirmasi nama kepala 
misinya di sana dan menolak untuk 
berkomentar soal itu.

Jika identitasnya terkonfirmasi, 
itu akan menjadi yang kedua kali-
nya kampanye anti-drone berujung 
pada dibukanya identitas kepala 
CIA di negara ini—yang seharusnya 
dirahasiakan. Pada 2010, Kepala 
CIA di Islamabad, Jonathan Banks, 
dibuka penyamarannya dalam 
kaitan dengan serangan drone. 
Dua hari kemudian, Banks pun 
ditarik pulang dari Pakistan.
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EFEK DRONE 
PAKISTAN
Partai Imran Khan mengkampanyekan anti-drone 

dengan demonstrasi di rute suplai pasukan NATO 

dan membuka identitas kepala CIA.

Korban Drone 
di Pakistan
■ Total serangan drone: 380
■ Serangan drone era   
 Presiden AS Barack 
 Obama: 329
■ Total jumlah tewas:
 2.534-3.642 orang
■ Warga sipil tewas:
 416-951 orang
■ Anak-anak tewas: 168-200
■ Korban luka-luka: 
 1.127-1.556

2004
Anak-anak 2
Sipil 2
Luka-luka 1
Total tewas 6

2005
Anak-anak 4
Sipil 5
Luka-luka 1
Total tewas 16

2006
Anak-anak 73
Sipil 90
Luka-luka 3
Total tewas 94

2007
Anak-anak 1
Sipil 11
Luka-luka 20
Total tewas 36

2008
Anak-anak 26
Sipil 59
Luka-luka 146
Total tewas 252

2009
Anak-anak 36
Sipil 100
Luka-luka 268
Total tewas 473

2010
Anak-anak 19
Sipil 84
Luka-luka 355
Total tewas 874

2011
Anak-anak 6
Sipil 52
Luka-luka 182
Total tewas 447

2012
Anak-anak 1
Sipil 13
Luka-luka 111
Total tewas 227

2013
Anak-anak 0
Sipil 0
Luka-luka 40
Total tewas 109
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Para pendukung Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan mantan bintang kriket, Imran Khan, melakukan aksi protes di Peshawar beberapa waktu lalu.

*Jumlah minimal korban luka dan 
tewas akibat serangan drone AS 
hingga November 2013
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JAKARTA — Tak berlebihan bila laba-
laba pengembara Brasil digolongkan 
dalam genus Phoneutria, yang dalam 
bahasa Yunani bermakna “perem-
puan pembunuh”. Jenis ini adalah 
salah satu laba-laba paling berbisa 
di dunia. Gigitannya bisa membu-
nuh manusia. Racunnya juga bisa 
membuat pria mengalami ereksi yang 
menyakitkan.

Binatang ini masuk dalam daftar 
laba-laba paling beracun di Guinness 
Book of World Records selama ber-
tahun-tahun. Binatang dengan ram-
but di sekujur tubuhnya dan bintik 
hitam di bagian perutnya ini punya 
racun saraf aktif terkuat di antara 
laba-laba beracun lainnya. Saking 
kuatnya, 0,006 miligram racun laba-
laba pengembara Brasil sudah cukup 
untuk membunuh seekor tikus.

Kekuatan bisa laba-laba ini mulai 
diteliti sejak 1920-an. Racun bina-
tang ini merupakan kombinasi tok-
sin, protein, dan peptida. Racun ter-
sebut mempengaruhi kanal ion dan 
sel penerima di sistem saraf motorik 
korbannya. Akibatnya beragam, dari 

kelumpuhan, edema (pembengkakan 
jaringan), rasa terbakar di tenggoro-
kan dan paru-paru, hingga produksi 
liur yang berlebihan dan kejang.

Penelitian pada 2007 menunjukkan, 
selain rasa sakit yang hebat, gigitan 
laba-laba pengembara Brasil bisa 
menyebabkan pria mengalami 
priapism atau ereksi yang 
sangat menyakitkan. Ereksi 
menyakitkan itu bisa 
berlangsung selama 
berjam-jam dan 
menyebabkan 
impotensi.

Hal itu terjadi 
karena racun laba-laba Brasil mele-
paskan nitrit oksida, zat kimia yang 
bisa meningkatkan aliran darah. Kini 
para ilmuwan mulai meneliti potensi 
racun laba-laba itu sebagai Viagra 
alami.

“Ereksi adalah efek samping yang 
akan dialami oleh setiap orang yang 
digigit oleh laba-laba ini, dan akan 
diikuti rasa nyeri hebat,” kata ang-
gota tim peneliti Romulo Leite dari 
Medical College of Georgia. “Kami 
berharap hal ini dapat dilanjutkan 
dengan pengembangan obat bagi dis-
fungsi ereksi.” 

Meski beracun, laba-laba memati-
kan ini sebenarnya bukanlah hewan 
agresif. Saat terancam, mereka hanya 
mengangkat dua kaki depannya. 

Mengembara untuk 
Mencari Mangsa 

Arachnida dari Brasil ini disebut sebagai pengembara 
karena perilaku berburu mereka ketika mencari mangsa. 
Laba-laba berukuran tubuh 5 sentimeter dengan rentang 
kaki hingga 12-15 sentimeter ini tidak membuat jaring dan 
menunggu mangsa terjebak, melainkan menjelajah di atas 
tanah. Mereka akan  menjebak dan langsung menyerang. 

Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dengan 
bersembunyi di bawah batang kayu atau lubang, dan keluar 
untuk berburu pada malam hari. Laba-laba pengembara Bra-
sil menyukai lingkungan dasar hutan dengan vegetasi daun 
yang lembap dan gelap. Tapi mereka juga kerap ditemukan di 
perkebunan pisang dan tinggal di bawah dedaunan kering. 

Kendati menyukai permukaan tanah di hutan yang lembap 
dan gelap, laba-laba pengembara juga kerap dijumpai di kota 
dan permukiman manusia. Bahkan ditemukan populasi laba-
laba pengembara Brasil di kota besar, seperti Sao Paulo dan 
Rio de Janeiro.
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Mereka menggigit 
jika sudah dalam 

keadaan sangat ter-
desak. Laba-laba ini 

pun lebih sering berada 
di tanah, bersembunyi di 

balik onggokan daun atau 
batang kayu.

Saat mencari mangsa, mereka aktif 
berburu ketimbang mengandalkan 
jaring lengket seperti laba-laba pene-
nun. Mereka memangsa serangga, 
laba-laba, amfibi kecil, reptil, dan 
tikus. Hal lain yang menyebabkan 
hewan ini dianggap ekstrem adalah 
laba-laba betina menyerang pejan-
tannya setelah mereka melakukan 
perkawinan.

Terdapat delapan spesies laba-laba 
pengembara Brasil, dan semuanya 

ditemukan di negara itu. Beberapa 
spesies juga bisa ditemukan di selu-
ruh Amerika Latin, dari Kosta Rika 
hingga Argentina. Arachnida berba-
haya ini juga diketahui kerap menjadi 
penumpang gelap dalam pengapalan 
pisang ke berbagai negara. Itulah 
sebabnya mereka dijuluki “laba-laba 
pisang”. 

Meski laba-laba ini sangat mema-
tikan, kasus kematian akibat racun 
laba-laba ini sangat sedikit. Pada 2008, 
di Brasil hanya terjadi 10 kematian 
dari 7.000 kasus yang berhubungan 
dengan gigitan laba-laba. Sekitar 2,3 
persen kasus gigitan harus diobati 
dengan penangkal racun. Tapi, jika 
dosis racun dianggap kecil, cukup dio-
bati dengan obat pereda nyeri biasa. 
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Bisa laba-laba pengembara Brasil 

berpotensi mengobati disfungsi ereksi.   

DR.MORLEY READ

Laba-laba pengembara Brasil melindungi telur.
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Ketika terancam, laba-laba mengangkat kaki depannya.

DI BALIK 
GIGITAN 
PEREMPUAN 
PEMBUNUH


