
Rayakan Ulang Tahun ke-10

M E M O  B I S N I S

English Talk menyelenggarakan acara 
syukuran ulang tahun ke-10 dengan 
mengundang kolega dari dunia per-

bankan, media massa, percetakan dan 
beberapa instansi lainnya di Kantor Pusat 
Wisma Kodel Lantai 8 Jalan HR Rasuna 
Said Kavling B-4  Jakarta, Rabu (19/3). 

Dalam acara yang bertemakan “Bang-
kitkan Cinta Bangsa”, seluruh staf men-
genakan pakaian batik serta berharap 
di masa mendatang English Talk dapat 
memberikan kontribusi lebih bagi sumber 
daya manusia di Indonesia khususnya de-
ngan meningkatkan keterampilan dalam 

berbahasa Inggris. 
Direktur English Talk Ajay G. Mulani me-

ngatakan English Talk sebagai perusahaan 
murni Indonesia didirikan dan dikelola 
oleh anak bangsa juga berharap dapat  ber-
peran mengembangkan kemampuan para 
profesional Indonesia sehingga dapat lebih 
bersaing secara global. 

“Kami memiliki visi agar setiap orang 
di Indonesia meski tetap mencintai ba-
hasanya sendiri namun juga dapat ber-
saing di tingkat global dengan kemam-
puan bahasa Inggris yang memadai,” 
kata Ajay G. Mulani. 
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WASHINGTON - Langkah Hamid Abutalebi 
untuk menuju pos barunya sebagai Duta 
Besar Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa 
di New York bakal sulit—kalau bukan tak 
bakal kesampaian. Keterlibatan mantan 
duta besar Iran di Australia, Bulgaria, 
Italia, dan Uni Eropa itu dalam krisis 
penyanderaan 34 tahun lalu membu-
at sejumlah pihak marah dan tak 
menginginkannya menginjakkan 
kaki di Amerika Serikat.

Orang yang mengetahui masa 
lalu Abutalebi mengatakan, ia 
adalah bagian dari kelompok 
mahasiswa yang menduduki 
Kedutaan Amerika Serikat di 
Teheran pada 1979, meskipun 
tidak berada di kelompok inti 
aktivis mahasiswa yang menyerbu ke 
kedutaan dan melakukan penyanderaan. 
Sebagian besar dari 66 sandera asal AS itu 
baru dibebaskan 444 hari kemudian.

John Limbert, mantan sandera, mengata-
kan, adalah tindakan salah bila pemerintah 
Iran mengirimkan Aboutalebi ke New York 
karena kaitannya, meskipun pinggiran, 
dalam penyanderaan itu. “Ini yang membu-
at saya garuk-garuk kepala,” kata Limbert.

Mantan sandera lainnya, Barry Rosen, 
mengatakan, hal itu akan menjadi “aib” 
jika Washington memberi visa untuk 
Aboutalebi. “Ini mungkin jadi preseden, tapi 
jika Presiden dan Kongres tidak mengutuk 
tindakan republik Islam ini, penyanderaan 
kami dan penderitaan selama 444 hari 
di tangan Iran dianggap tidak ada,” kata 
Rosen dalam sebuah pernyataan.

Tak hanya eks sandera yang marah. 
Sikap serupa ditunjukkan oleh sejumlah 
senator Amerika Serikat. Ted Cruz, senator 
Republik asal Texas, bahkan melakukan 
upaya hukum dengan mengajukan ran-
cangan undang-undang untuk mencegah 

“orang yang diketahui sebagai teroris” itu 
memasuki Amerika. Rancangan undang-
undang itu, yang akan melarang Abutalebi 
menginjak bumi Amerika, mendapat 
banyak dukungan sehingga akhirnya lolos 
di Senat AS pada 7 April 2014.

Senator Charles Schumer, dari Demokrat, 
mengaku senang akan lolosnya rancang-
an undang-undang ini. Ia dan Cruz, yang 
biasanya berseberangan dalam sejumlah 
kebijakan, kini satu suara dan membahas 
rancangan ini. “Kita harus menutup pintu 

baginya, dan orang lain seperti dia, 
bahkan sebelum ia datang ke 

Amerika. Itulah tepatnya yang 
akan dilakukan RUU ini,” kata 
Schumer.

Rancangan ini juga diloloskan 
Kongres dalam sidang Kamis  

10 April 2014. Kini, rancanan itu 
tinggal menunggu tandatangan 

Presiden Barack Obama untuk bisa  
menjadi undang-undang.

Beberapa anggota parlemen AS menga-
takan, mereka marah karena Presiden Iran 
Hassan Rouhani memilihnya sebagai duta 
besar Iran di PBB. Departemen Luar Negeri 
Amerika Serikat juga menyatakan kepri-
hatinannya atas penunjukan Abutalebi. 

Amerika Serikat memang disyaratkan 
memberi izin bagi diplomat PBB untuk 
bertugas di New York karena perjanjian 
negara ini dengan badan dunia tersebut 
pada 1947. 

Soal penunjukan Abutalebi, Hasan 
Rouhani mengatakan, ia adalah diplomat 
yang moderat. “Dia salah satu diplomat 
paling menonjol dan senior Iran,” kata 
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein 
Amir Abdollahian.

Abutalebi, kepada media Iran, mengata-
kan, perannya dalam krisis sandera—yang 
membuat Amerika memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Iran—itu hanya ping-
giran. Ia mengaku sekadar menjadi pener-
jemah dan negosiator. 
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Kongres dan Senat meloloskan RUU untuk 
menghadang Dubes Iran untuk PBB itu.

Kronik Penyanderaan
1978 
Pemerintahan Shah 
Mohammed Reza 
Pahlavi yang otoriter 
memicu demonstrasi 
dan kerusuhan.

16 Januari 
1979 
Shah 
melarikan 
diri ke Mesir.

1 Februari 1979 
Ayatollah Ruhollah 
Khomeini kembali ke Iran 
setelah 14 tahun berada 
di pengasingan, untuk 
memimpin negeri ini.

22 Oktober 1979 
Shah diperbolehkan 
masuk ke Amerika 
Serikat untuk menerima 
perawatan medis karena 
kanker.

4 November 1979 
Mahasiswa Iran berdemonstrasi 
di luar Kedutaan AS di Teheran, 
menyerbu, dan menyandera 66 
warga AS. Mereka menuntut 
Shah diekstradisi. 

6 November 1979
Perdana Manteri Mehdi Bazargan 
dan pemerintahannya mengun-
durkan diri, membuat Khomeini 
dan Dewan Revolusi mengambil 
alih pemerintahan.

7 November 1979 
Presiden Jimmy Carter mengirim-
kan mantan Jaksa Agung Ramsey 
Clark ke Iran untuk merundingkan 
pembebasan para sandera. 
Khomeini menolak bertemu 
dengan mereka.

14 November 1979 
Presiden Carter memerintahkan 
pembekuan aset Iran di bank-
bank AS.

15 Desember 1979 
Shah meninggalkan AS menuju 
Panama. Shah meninggal 27 Juli 
1980 karena kanker di Mesir.

28 Januari 1980 
Enam karyawan kedutaan AS, 
yang lolos dari penangkapan dan 
bersembunyi di rumah Duta Besar 
Kanada, berhasil keluar dari Iran 
atas bantuan pemerintah Kanada 
dan CIA.

7 April 1980
Presiden Carter memutuskan 
hubungan diplomatik dengan Iran.

25 April 1980 
Delapan prajurit AS tewas ketika 
sebuah helikopter dan pesawat 
angkut bertabrakan dalam usa-
ha—yang akhirnya gagal—untuk 
menyelamatkan para sandera.

November 1980 - Januari 
1981
Deputi Menteri Luar Negeri 
Warren Christopher dan delegasi-
nya, melalui mediator di Aljazair, 
merundingkan pembebasan para 
sandera.

19 Januari 1981 
AS dan Iran menanda-
tangani kesepakatan 
untuk melepas para 
sandera.

Salah satu warga AS (tengah) yang disandera di Iran pada1979.
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