
M
enjelang tengah malam, 
Selasa pekan lalu, Hassan 
al-Lakkis keluar dari 

sebuah garasi parkir yang berada 
di bawah rumahnya di Distrik 
Hadath, di luar Beirut selatan, 
Libanon. Pada saat yang hampir 
bersamaan, seseorang keluar dari 
kegelapan. Ia tak menyambutnya 
dengan ucapan salam, melainkan 
dengan berondongan tembakan.

Al-Lakkis, yang oleh bebe-
rapa orang disamakan dengan 
karakter “Mr Q” dalam serial film 
James Bond karena keahliannya 
soal pesawat tanpa awak (drone), 
bom, dan perangkat mematikan 
lainnya, tak bisa mengelak dari 
tembakan senjata berperedam. 
Pria yang dianggap bertanggung 

Tewasnya

‘Mr Q’  
Hizbullah

jawab atas pengembangan senja-
ta Hizbullah ini tewas saat dalam 
perjalanan menuju rumah sakit 
akibat luka tembak di kepala.

Hizbullah, organisasi politik 
Syiah di Libanon yang memiliki 
sayap militer, langsung menun-
juk jarinya ke arah Israel, 
musuh bebuyutannya di sela-
tan. “Israel mencoba membunuh 
Lakkis berkali-kali, tapi upaya-
nya gagal sampai pembunuhan 
keji semalam,” kata Hizbullah 
dalam pernyataannya, keesokan 
harinya. Lakkis berhasil lolos 
dari tiga kali upaya percobaan 
pembunuhan.

Menurut media Libanon, Daily 
Star, sebuah kelompok yang tak 
diketahui sebelumnya—menama-
kan dirinya “Free Sunni Brigade 
in Baalbeck”—mengklaim ber-
ada di balik pembunuhan itu. 
Milisi Sunni lainnya, “Tentara 
Damaskus”, juga mengaku berada 
di balik aksi pembunuhan ini.

Israel memang bukan satu-
satunya musuh Hizbullah di 
Libanon. Sejak ikut berperang 
membela Presiden Bashar al-
Assad, kolega Syiah-nya itu, saat 

Israel, Mossad. Mengutip sumber 
intelijen senior Israel, Bergman 
mengatakan, daftar itu berisi 
tokoh teror penting yang ditandai 
untuk kematiannya pada 2004 oleh 
Mossad. Al-Lakkis konon adalah 
nama tersisa dalam daftar itu.

Menurut Bergman, daftar Israel 
itu termasuk target dari sejumlah 
negara yang membentuk apa yang 
disebut Radical Front, yang terdi-
ri atas orang-orang Suriah, Iran, 
Hamas, Jihad Islam Palestina—
selain Hizbullah. Sasaran Israel 
ini adalah semua tokoh yang 
membantu mengembangkan bom 
nuklir dan membantu aksi teror-
isme di wilayah ini.

Bergman menggarisbawahi 
sejumlah nama lain yang ber-
ada dalam daftar itu, antara lain 
Jenderal Muhammad Suleiman 
dari Suriah, kepala komandan 
militer Hizbullah Imad Mughnieh, 
dan seorang pejabat penting 

menghadapi pasukan pembe-
rontak di Suriah, Hizbullah juga 
memancing kemarahan kelompok 
radikal Sunni. Tapi organisasi 
yang dipimpin Hassan Nasrallah 
itu yakin pelakunya adalah Israel, 
di mana keduanya pernah terlibat 
perang hebat pada 2006.

Tel Aviv membantah terlibat. “Ini 
benar-benar tidak ada hubungan-
nya dengan Israel,” kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Israel, 
Yigal Palmor. “Ini adalah pukulan 
besar (bagi Hizbullah), sehingga 
mereka berusaha menunjukkan 
pembunuhan itu sebagai bagian 
dari perang melawan Israel, bukan 
akibat perang di dalam negeri,” 
kata Menteri Energi Israel Silvan 
Shalom.

Analis keamanan kawasan, 
Ronen Bergman, dalam maja-
lah Foreign Policy mengatakan 
Lakkis memang berada dalam 
daftar sasaran dinas intelijen 

Hizbullah menuding 

Israel berada di balik 

pembunuhan ini.
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PENGGANTI 
MANUSIA 
DI MEDAN 
BERBAHAYA  
Beberapa robot didesain untuk mengemban tugas berisiko tinggi. 
Bentuk dan kemampuannya semakin mirip manusia.

Hamas di Gaza, Mahmoud al-
Mabhoukh. Seperti halnya Lakkis, 
mereka semua mati bukan karena 
sebab alamiah.

Beberapa ahli menyebutkan 
serangan ini tidak menunjukkan 
ciri operasi Israel. Anna Boyd, 
manajer dari organisasi kon-
sultan keamanan yang berbasis 
di London, IHS Country Risk 
MENA, memberi contoh pem-
bunuhan terhadap Mabhouk di 
Dubai, yang diduga dilakukan 
Israel.

Menurut Boyd, Israel biasanya 
berhati-hati dalam menyusun 
strategi melarikan diri bagi tim 
pembunuhnya. “Dalam kasus Al-
Lakkis, ia ditembak dari jarak 
sangat dekat dan ada risiko lebih 
tinggi pelakunya dideteksi dan 
ditangkap. Ini menunjukkan hal 
itu lebih mungkin dilakukan oleh 
orang setempat,” kata Boyd.

● GUARDIAN | REUTERS | FOX NEWS | HAARETZ
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Mereka dalam 
Daftar Israel

Majalah Foreign Policy menye-
butkan Israel punya daftar target 
dan disebut sebagai anggota Front 
Radikal. Di bawah ini adalah bebera-
pa nama yang sepertinya ada dalam 
daftar rahasia itu. Semuanya tewas 
dalam sebuah “insiden”—sebutan 
halus untuk pembunuhan.

● FOX NEWS | FOREIGN POLICY

MAYOR JENDERAL 
HASSAN MOGHADAM
Moghadam tewas akibat 
ledakan besar di pangkalan 
rudal Alghadir, dekat Teheran, 
Desember 2011. Ia adalah ahli 
rudal Iran.

IMAD MUGHNIEH
Komandan militer Hizbullah 
dalam daftar paling atas orang 
yang paling dicari Amerika Se-
rikat. Ia tewas ketika mobilnya 
diledakkan di pinggiran Kota 
Damaskus, Suriah.

ABU HAMSA
Mahmoud al Majhoub alias 
Abu Hamsa adalah pemimpin 
Jihad Islam Palestina. Ia tewas 
bersama dengan saudaranya 
dalam sebuah bom mobil di 
Sidon, Libanon, Mei 2006.

SHEIKH AHMED YASSIN
Yassin adalah ulama dan 
pemimpin kelompok Hamas. 
Ia tewas dihantam rudal dari 
helikopter tempur Israel, 
Apache, di jalanan Gaza, Maret 
2004. 

JENDERAL 
MUHAMMAD 
SULEIMAN
Suleiman adalah 
penasihat Presiden 
Suriah Bashar 
al-Assad. Ia adalah 
orang yang bertang-
gung jawab untuk 
pengadaan senjata 
bagi Suriah. Ia 
dilaporkan ditembak 
mati saat bersantai 
di pantai, Agustus 
2008.
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Anak-anak anggota Pramuka Libanon membawa bendera partai dan  foto Panglima Hizbullah, Hassan al-Lakkis dalam 
upacara pemakamannya di Baalbeck, Lembah Bekaa, Libanon, Rabu, 4 Desember lalu.

R
obot humanoid yang dinamai 
Valkyrie ini sekilas mirip Iron 
Man—tokoh superhero dalam 

komik Marvel. Robot setinggi 190 sen-
timeter berwarna putih dengan logo 
NASA pada bagian dada buatan Badan 
Antariksa Amerika Serikat (NASA) ini 
seakan menjadi perwujudan Iron Man 
di dunia nyata.

“Namun robot ini didesain untuk 
bekerja, bukan tokoh pahlawan komik,” 
ujar juru bicara tim insinyur di fasilitas 
Johnson Space Center NASA di Houston, 
Texas, kemarin. Valkyrie dibangun 
hanya dalam sembilan bulan, demikian 
ditulis laman Space dan NASA.

Valkyrie dirancang untuk membantu 
manusia ketika terjadi bencana. Robot 
ini tak hanya bisa mengendarai mobil, 
tapi juga membersihkan puing dan 
memotong tembok untuk menolong 
korban.

Saat ini, robot tak hanya memper-
mudah pekerjaan yang membosankan, 
kotor, atau berbahaya di pabrik. Selama 
satu dekade terakhir, bermunculan 
robot-robot berteknologi canggih. Dari 
robot humanoid atau robot mirip manu-
sia sampai robot yang didesain khusus 
untuk mengemban misi berisiko tinggi 
di tempat berbahaya. 

Misalnya, ada robot Ninja yang 
dirancang untuk memanjat dinding 
luar bangunan bertingkat tinggi dan 

menginspeksi jembatan. Robot Ninja 
dilengkapi lengan dengan bantalan 
pengisap, sehingga dapat bergerak 
vertikal dari tanah ke dinding serta 
langit-langit.

Ada pula robot yang didesain khusus 
untuk mengarungi daerah bencana. 
Selain mampu melintasi medan berat 
tak beraturan, yang berisiko tinggi 
bagi manusia, robot spesialis benca-
na dilengkapi dengan berbagai sensor 
untuk mendeteksi keberadaan korban 
bencana. Kemampuan ini, misalnya, 
memungkinkan robot menemukan kor-
ban yang tertimpa reruntuhan gedung 
akibat gempa bumi.

“Robot melakukan pekerjaan yang 
terlalu berbahaya bagi manusia,” kata 
Profesor Shigeo Hirose, pakar robot 
dari Department of Mechanical and 
Aerospace Engineering di Tokyo 
Institute of Technology, Jepang. Hirose 
adalah perancang robot Ninja.

Robot tidak hanya sukses mengarungi 
bumi. Wilayah jelajahnya kini meluas 
sampai ke planet Mars. Curiosity, robot 
canggih buatan NASA, didesain untuk 
menjelajahi lanskap Mars yang gersang 
dan kering, daerah yang masih mus-
tahil dijelajahi manusia. Robot beroda 
enam yang dilengkapi dengan berbagai 
sensor ini mengemban misi khusus: 
mencari jejak kehidupan di Planet 
Merah. ● MCT | MAHARDIKA SATRIA HADI

Dicari: Robot untuk Pekerjaan Berbahaya
Sebuah kontes internasional DARPA Robotics Challenge akan 
melombakan ketangkasan robot-robot mirip manusia. Kontes ini 
menguji kemampuan robot untuk mengemban tugas berbahaya 
di tempat yang dirancang mirip daerah bekas terkena bencana. 
Lebih dari 13 robot berkompetisi.

BEBERAPA KANDIDAT

ASIMO (kiri), robot buatan Honda yang bisa menye-
imbangkan diri ketika berjalan, berlari, dan memanjat 
tangga. Tinggi: 130 sentimeter. Berat: 54 kilogram.

HUBO (tengah), 
robot tangkas 
dari Korea yang 
mampu berjalan 
dengan dua 
kaki atau kedua 
tangan dan 
kakinya. Tinggi: 
140 sentimeter. 
Berat: 54 
kilogram.

ATLAS (kanan), robot 
Amerika Serikat yang 
dikendalikan tujuh tim, 
masing-masing dengan 
programnya sendiri. 
Tinggi: 190 sentimeter. 
Berat: 150 kilogram.

Robot akan menjalani simulasi kerja 
penyelamatan dan bencana alam

Delapan tahap ujian yang melelahkan

● Mengendarai mobil
● Menembus dinding
● Melintasi medan tak beraturan
● Membuka dan melewati pintu
● Membersihkan puing dari jalur
●  Menemukan dan menutup 

katup
● Memanjat tangga
●  Memasang selang air untuk 

memadamkan kebakaran


