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TSA joins crackdown on illegals

LOS ANGELES - Jika Anda berencana untuk 
berpergian di dalam Amerika Serikat dengan 
mengunakan pesawat tanpa Visa, pikir dua 
kali.

Minggu lalu, Administrasi keamanan 
transportasi (TSA) menanyakan seorang 
wanita asal Filipina yang berusaha untuk 
memasuki kapal terbang dari New Jersey ke 
Chicago. Setelah ditahan sebentar, wanita itu 
ditahan oleh TSA karena tidak memiliki Visa 
AS yang berlaku atau kartu hijau.
“Mereka memberi dia slip deportasi.” kata 
Michael Gurfinkel, pengacara wanita terse-
but.

Menurut Gurfinkel, TSA sekarang memer-
iksa status legal seseorang dalam bandara 
penerbangan domestik. “TSA sekarang juga 
memeriksa ID termasuk pasport dan visa.”
Keamanan tambahan ini baru diimplemen-
tasikan bulan Juni 2007. Enam bulan dalam 
program ini, anggota keamanan TSA telah 
menyita  ribuan dokumen palsu dan tidak 
berlaku lagi, termasuk pasport, visa, sim dan 
id. Lantas TSA menghubungi agen penahan-
an federal.

Sekarang ini, sistem penahanan ini diter-
apkan di 340 bandara dan akan diperluas ke 
bandara-bandara lain di awal tahun 2008.

ID ASLI
Imigran Asia juga harus mulai membawa 

paspor dan visa mereka untuk penerbangan 
lokal dan atau mengunjungi gedung federal/
negara mulai 2010.

Peraturan baru mengatakan bahwa setiap 
negara bagian harus meningkatkan sistem 
keamanannya yang termasuk mengecek sta-
tus imigrasi semua pengaju id atau sim.

Tahun depan, semua orang yang ingin 

m e m p e r -
panjang SIM 
harus men-
g u n j u n -
gi DMV dan 
m e m b a w a 
foto, akte la-
hir, doku-
mentasi sta-
tus legal dan 
nomor social 
security dan 
alamat.

DMV akan 
menga mbi l 
gambar se-
belum pros-
es aplika-
si. Bagi yang 
d o k u m e n -
nya tidak 
lengkap, ti-
dak cocok 
atau mencu-
rigakan akan 
di cek den-

gan database nasional.
Michael Chertoff, kepala biro keamanan 

nasional mengatakan sistem baru ini akan 
mengatasi pemalsuan dokumen dan identi-
tas.

Tetapi, lusinan negara bagian mengecam 
sistem ini karena melanggar privacy dan ke-
bebasan sesesorang dari negara.

Perserikatan Kemerdekaan Sipil Amerika 
percaya bahwa sistem ini lebih banyak negat-
ifnya daripada baiknya.

Meskipun fokus dari sistem ini terfokus un-
tuk imigran gelap, tapi lebih dari itu, sistem 
ini akan sangat merepotkan setiap orang 
yang tinggal di AS baik warganegara atau 
penduduk legal.

1 US$: Rp. 9,371.40 

Pemasangan Iklan melalui 267-231-7695  Kunjungi : www.dunia-kita.com 

Visa dan Paspor juga di periksa dalam 
penerbangan domestik AS

edisi ke-123 - 26 Januari 2008

1. Operator untuk Pabrik Kertas
     Gaji training : $7/jam. Gaji yang berpengalaman 
     Shift 1 $7.5 /jam , Shift II $7.75.     

2. Lowongan bagi pemegang work permit 
     (Untuk yang ingin bekerja dan membayar pajak 
      Mulai dari $7.15 - $15 / jam) 

3. Driver, valid USA driver License
    Mulai dari $9.5-$10/Jam. & yg memiliki sedan/minivan

4. Handworker 9-14 jam/hari.
     Ada Overtime diatas 40 jam/minggu 

5. Stand up dan Sit up Forklift driver dari $9-$10/jam

6. Quality Control & Line Leader 
     mengerti Bhs Inggris call 215 833 9686

215 730 8866      267 246 0696
215 668 3112       215 647 2155      267 978 3374
215 586 1195      215 668 6213     

 York & Harrisburg:

Tidak peduli imigran atau 
warganegara, TSA akan 
mengecek setiap paspor orang 
yang berpergian dengan pesawat 
domestik di dalam AS di tahun 
2010



Disewakan 1 kamar untuk 
satu orang di 7th st. tidak 
urus surat, heater central. 
tersedia kulkas di kamar.
Hubungi: 2154626326 (1)

Disewakan Apt lantai 2
716 Snyder Ave. Hub: 
267-971-0442 diatas jam 7 
malam. Veni  (3)

“Vincent Pijit & Kop” 
-Dengan titik-titik Akupun-
tur <Berijasah> Pria dan 
Wanita - Setiap hari Call: 
215 275 8332 (22)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (31)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dengan Cik Jun 267-968-
2168  (29)

Menerima pijat setiap hari
capek, pegel linu
hub: Rini 267 269 7189 (13)

Disewakan 1 Kamar
Di 10th Jackson lingkungan 
bule, aman, harga $400 in-
clude hub 267 243 5077 (10)

Dicari Sushi Chef
Looking for sushi chef/
helper Call 215 820 6563 Jim 
(speak English) (1)

Disewakan 1 kamar 
bersih di 17xx Mole st. Se-
rumah hanya 3 orang. Hub. 
267 808 8837 tinggalkan 
pesan. (2)

Urut Sembuhkan Kaki
leher, pundak, tangan, kaki, 
Fenni’s beauty salon. 911 
Arch St. Chinatown telp. 
2676321082, 2678471056,
2675709583 - Indo/chinese/
Inggris (9)

Disewakan 1 kamar untuk 
pria atau wanita, dan pa-
sutri di 16xx south 17th st. 
Hubungi: 215 910 9782 / 215 
834 9256 (3)

Disewakan Kamar/Apt
disewakan kamar/aparte-
men lt. 1 dan 3 untuk  
1-2 orang Lokasi strategis, 
dekat subway, jalur bus dan 
toko strategis hub 215-901-
2264 - bahasa inggris (5) 
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Pasang Iklan di 

DUNIA KITA
Terjangkau & Efektif 
di desain secara khusus 
oleh Desainer Pengalaman, 
Gratis Konsultasi untuk 
meningkatkan Efektifitas 
Iklan Anda.

Dewan Redaksi
Editor : Enche Zein
Manager : Devina Natalia
Sirkulasi : Firman
Art Director : Yufi Zein
Kontributor: Emil Silvan

Dewan Penasihat
Eddy Tumbel
Aldo Siahaan

www.dunia-kita.com

Pasang Iklan (Advertisement)

267-231-7695
215-459-4057

enche@dunia-kita.com
 
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 12 Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
*Indonesia Store
* Cafe Pendawa 5
* Ramayana Store 

Fast Food Restaurant in the mall

Hiring Cashier/server

must speak English
Please Call Mr. Zheng : 917 306 3369
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RUN YOUR OWN
EMPLOYMENT 

AGENCY 
(Memulai Usaha Agen 
Tenaga Kerja sendiri)

LEARN FROM 
THE BEST!

 
(Belajar dari yang terbaik!)

Call: 215 820 0389
215 519 3162 (bhs Ing)

Nutrition Club 
Franchise

Investment Relatif kecil
Mudah dilakukan
Waktu fleksibel
Menyediakan menu 
sehat yang lezat. 

Dapatkan keuntungan 
antara $2000 sampai lebih 

dari $10.000 / bulan

Call Jenny  215 519 3162
www.nutritionclubfranchise.com
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10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar, 
diantara Radioshack dan Foot Locker.

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi 
   dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata   
   yang menyeluruh untuk segala 
   usia
* Menyediakan berbagai macam 
   lensa kontak, spesialisasi dalam 
   lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792  |  Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis, 
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm  Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Dr Wang berpengalaman dalam 
kesehatan mata, termasuk manajemen 
dan perawatan penyakit mata, fitting 
lensa kontak, operasi refraktif co-manaje-
men. Kami melayani pasien segala usia 
dan mengatasi masalahnya masing-
masing dari sederhana ke rumit.

JAKARTA - Tidak ada peray-
aan khusus di Rumah Sakit 
Pusat Pertamina (RSPP), meski 
saat itu ulang tahun ke-59 Siti 
Hardiyanti Rukmana. Hanya 
beberapa kerabat dan sahabat 
dekat wanita yang akrab di-
panggil Mbak Tutut itu yang 
tampak datang sejak Rabu 
(23/1) dini hari hingga malam.
Anak sulung mantan Presiden 
Soeharto yang lahir pada 23 
Januari 1949 itu lebih memil-
ih berada di samping ayahn-
ya yang tengah terbaring 
sakit, ketimbang merayakan 
ulang tahunnya yang sudah 
mendekati kepala enam. Tutut 
bahkan enggan beranjak dari 
sisi tempat tidur Soeharto yang 
di rawat di kamar 536.

Tidak pula tampak rang-

kaian bunga sebagai uca-
pan ulang tahun yang 
datang ke RSPP. Hanya 
ada beberapa rangkaian 
bunga yang dikirim khu-
sus untuk mendoakan 

kesehatan Soeharto. Tidak ad-
anya perhelatan apa pun di 
RSPP dibenarkan oleh man-
tan mantan menteri Haryono 
Suyono. Menurut dia, kerabat 
dan sahabat Tutut memang 
berkumpul di lantai lima tem-
pat Soeharto dirawat selama 
beberapa pekan ini, tetapi ti-
dak ada perayaan ultah.

Hal itu juga dibenarkan 
mantan Menteri Koperasi 
di era Soeharto, Subiakto 
Tjakrawerdaya. Menurutnya, 
tidak ada potongan tumpeng di 
hari ultah Tutut. Kehadirannya 
di RSPP pun bukan karena ul-
tah Tutut, melainkan karena 
sudah lama tidak melihat ke-
adaan Soeharto.

SENYUM

Tahukah Soeharto bahwa 
putri tertuanya berulang ta-
hun? Salah seorang anggota 
Tim Dokter Kepresidenan 
Christian A Johannes kepada 
SP mengatakan Soeharto tahu 
kalau putri sulungnya beru-
lang tahun. Walau kondisi ke-
sehatannya masih labil, wajah 
Soeharto tampak bahagia dan 
tersenyum ketika ada yang 
membisikkan di telinganya 
tentang ultah Tutut.

“Reaksinya senang. 
Pokoknya Pak Harto tahu (ten-
tang ultah Tutut). Bapak juga 
sempat tersenyum, tapi tidak 
dapat berkata-kata. Tadi Mbak 
Tutut ada,” kata Christian.

Respons Soeharto itu dise-
babkan karena kondisi kes-
adaran Soeharto memang se-
lama ini cukup baik.  Kondisi 
kesehatannya hingga Rabu 
malam pun mulai menunjuk-
kan perkembangan berarti.

Berita dari Suara Pembaruan

Fan’s Cafe
 

Setiap hari tersedia: Nasi padang, mie ayam, pempek, batagor dll.

Special setiap hari Sabtu: Bakso, Soto mie, 
Nasi uduk, Nasi kuning, dll.

(free delivery untuk pemesanan minimal $10.00)

1835 Snyder Ave, Philadelphia Telp. 215 463 1375
Buka : Senin s/d Jumat : 10am - 6pm 
Sabtu : 10am - 8pm, Minggu : TUTUP
Menerima rantangan masakan indonesia

Tutut Ultah, sang 
Jenderal Tersenyum

John McCain
Lahir: Canal Zone, Panama
Partai : Republik
Agama : Episcopalian
Pendidikan : US. Naval Academy
Karir : Direktur Perhubungan 
Navy - Senat, Sales Rep Hensley 
& Company, Phoenix, US 
Conggresman, Arizona, US 
Senator Arizona 1987-sekarang. 
kandidat capres (gagal kalah dari
George W. Bush (2000). 

Perang Irak
Posisi : Pendukung perang Irak, tapi 
kritikus atas strategi dan ekseku-
si yang dijalankan Bush dan man-
tan menteri pertahanan Donald 
Rumsfeld. Mendukung strategi 
penambahan pasukan besar2an 
(surge) yang cukup membawa hasil 
stabiliasi di wilayah Irak saat ini.

Perang terhadap Terorisme 
Posisi : Percaya bahwa perang mel-
awan teror adalah sangat penting 
di masa sekarang dan masa de-
pan. Kritikus terhadap cara Bush 
menginterogasi dan menyiksa tah-
anan perang.

Energi dan Lingkungan 
Telah berusaha mengurangi dam-
pak global warming, kritikus Bush 
yang tidak melakukan apa2/sedikit 
tentang isu ini.

Kesehatan 
Mendukung insentif pajak untuk 
individu untuk membeli ansuransi 
kesehatan, mendirikan lebih ban-
yak pusat kesehatan masyarakat, 
mengembangkan ansuransi kes-
ehatan anak-anak, transparansi 
dalam informasi medis, mening-
katkan ketersiadaan obat generik
dan impor, meningkatkan santu-
nan kesehatan untuk veteran per-
ang. 

Pajak
Posisi : Mendukung kebijakan 
pemotongan pajak Bush.
berkomitment tidak meningkat-
kan pajak.

Ekonomi/Tenaga Kerja/
Agrikultur 
Posisi : Mendukung free trade 
agreement dan reform di sektor 
subsidi terhadap agrikultur

tidak mendukung perluasan cam-
pur tangan pemerintah untuk 
membuka lapangan kerja
atau menyetir ekonomi.

Aborsi 
Posisi: mendukung Pro Life. kecua-
li hasil perkosaan, membahayakan 
ibu, incest.

Pendidikan 
Skeptikal terhadap campur tan-
gan pemerintah terhadap institu-
si pendidikan. Awalnya setuju den-
gan program No Child left behind, 
tapi kemudian tidak banyak
bersuara.

Gay Rights 
Tidak mendukung pernikahan gay. 

Hak memiliki Senjata Api 
Mendukung pengetatan pemerik-
saan pemilikan senjata api tapi di-
lain pihak tidak mendukung ‘ban’ 
terhadap kepememilkan senapan 
serbu dan otomatis.

Kesejahteraan/Kemiskinan : 
Tidak jelas posisinya.

Imigrasi 
endukung/menulis proposal im-
igrasi komprehensive bersama 
Edward Kennedy dari partai de-
mokrat yang memungkinkan im-
igran gelap yang berada di dalam 
AS untuk memperoleh status legal 
dengan syarat-syarat tertentu.

Dari berbagai sumber

Profil Capres US 08
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SAN FRANCISCO - Setelah sukses 
mendominasi dunia maya dengan 
website video online, YouTube kini 
dapat diakses via telepon seluler 
alias handphone.
Dengan koneksi internet via 
teknologi 3G, WiMAX, GPRS, dan 
sejenisnya, YouTube sudah dapat 
dinikmati dimanapun dan oleh 
siapapun yang mempunyai telepon 
seluler mulai Kamis (24/1/2008) 
ini.

Pengguna YouTube terlihat ber-
bondong-bondong untuk mengup-
grade telepon seluler mereka den-
gan teknologi generasi terbaru agar 
dapat menikmati lebih dari 10 juta 
video YouTube. YouTube memang 
sudah bisa diakses via telepon 
genggam sejak 2006, namun, han-
ya beberapa ribu video yang dapat 
dinikmati, tidak semuanya.

YouTube mengestimasi lebih 
dari 100 juta alat telekomunika-

si yang akan mengak-
ses layanan baru ini. 
Telepon seluler seti-
dak-tidaknya harus 
mempunyai kemam-
puan streaming dan 
operator 3G.

Dengan layanan ini, 
YouTube memudah-
kan pengguna hand-
phone untuk mengu-
pload video mereka 
langsung, tanpa harus 
mentransfer data ke PC atau note-
book. Dengan menginstall aplikasi 
“YouTube for Mobile” para penggu-
na hp dapat menikmati semua lay-
anan mobile video YouTube, ter-
masuk pengguna Sony Ericsson 
dan Nokia.

“YouTube tidak berencana 
mencetak uang lebih besar den-
gan layanan mobile service ini, 
itu bukan prioritas,” ujar Product 

Manager YouTube 
Hunter Walk, 
yang dirilis AP, 
Kamis (24/1/2008). 
“Kami hanya in-
gin pelanggan vid-
eo kami terbia-
sa untuk mengak-
sesnya via tele-
pon genggam. Ini 
juga merupakan 
strategi kami agar 
pelanggan dapat 

sering melihat iklan,” imbuhnya.
Kini, YouTube Mobil Service 

dapat diakses melalui http://
m.youtube.com. Layanan ini di-
tawarkan ke 16 negara selain 
Amerika, dan juga dapat diakses 
dengan layanan 11 bahasa, yai-
tu Enggris, Jepang, Italia, Prancis, 
Spanyol, Belanda, Polandia, 
Portugal, China, Jerman, dan 
Rusia. (mbs)

YouTube Rambah Pengguna HP

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu: 
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Kecelakaan Lalu Lintas
- Credit Repair
- Change Visa Status
- Business License
- Traffic Court, Criminal Defense

Shirley
(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Attorney At Law

Kesempatan Imigrasi ke Kanada
Untuk yang memiliki keahlian, 
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau 
Berpengalaman dibidang keahlian
selama 10 tahun. Kalau bisa 
Sebelum Appeal ke-2

Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)



Doa Bersama
JAKARTA - Aksi keprihatinan ter-
hadap kondisi mantan Presiden 
Soeharto terus berlangsung. Hari 
ini sebanyak 200 warga yang be-
rasal dari Jamaah Surau Udara 
melakukan doa kesembuhan un-
tuk penguasa Orde Baru ini di pe-
lataran Gedung DPRD Sumbar.
Pantauan okezone di lapangan, 
Senin (21/1/2008), aksi ratusan 
ibu-ibu ini semata-mata hanya in-
gin mendoakan Soeharto sembuh 
dan meminta agar masyarakat me-

minta memaafka Soeharto.
“Biar kami orang-orang yang 
terpinggir, kami tetap mendoakan 
Soeharto tetap sembuh,” seru ibu-
ibu tersebut dalam doa bersama 
ini.

Koordinator aksi Indra Jaya 
mengatakan, ratusan orang ini 
berasal dari warga Kuranji me-
minta agar aspirasi mereka untuk 
pemerintah memaafkan Soeharto. 
“Karena beliau negara Indonesia 
ini bisa terbentuk,” katanya.

Aksi ini mendapat respon dari 
DPRD Sumbar. Wakil Ketua DPRD 

Mahyeldi Ansrulah yang menemui 
para ibu-ibu ini berjanji akan mem-
bawa aspirasi mereka ke pemerin-
tah pusat.

“Kita akan sampaikan aspirasi 
warga Kuranji kepada Presiden SBY 
dan DPR,” imbuhnya.

Mendengar jawaban terse-
but, ratusan orang ini meninggal-
kan gedung DPRD di Jalan Khatib 
Sulaiman dengan tertib. Mereka 
pun menaiki tiga busa yang telah 
disiapkan sebelumnya. (kem)

Berita dari Okezone

Aneka Berita
Lumpur Lapindo 
untuk Reklamasi

JAKARTA - Rencana Polda Jatim 
untuk menghentikan penydikan 
kasus lumpur lapindo di Porong, 
Sidoarjo, Jawa Timur ditentang 
banyak pihak. Pasalnya niatan 
tersebut dinilai mencederai rasa 
keadilan terhadap warga.

“Mestinya polri bekerja keras 
terlebih dahulu, baru kemudi-
an memutuskan,” ujar anggota 
Komisi V, Abdullah Azwar Arnas 
kepada okezone di Jakarta, Jumat 
(25/1/2008).

Sebaliknya, menurut Azwar, 
penanganan kasus lumpur lapindo 
harusnya mendapat penangan se-
cara khusus, karena kejahatannya 
dinilai bukan tindak kriminal bi-

asa. Dia mencotohkan seperti hal-
nya Polri membentuk Detasemen 
Khusus untuk memberantas tero-
ris.

“Kasus ini membutuhkan  treat-
ment khusus, karena menyangkut 
multi disiplin ilmu, seperti ahli bi-
ologi misalnya,” pungkasnya.

Longsor sampai 
Maret
BANDUNG- Masa rawan longsor 
di Pulau Jawa diperkirakan masih 
akan mengancam hingga Maret 
mendatang. Karena itu, langkah 
pemetaan terhadap zona keren-
tanan gerakan tanah, di samping 
pemantauan gerakan tanah dan 
sosialiasi masih harus dilakukan 
di wilayah yang memiliki kawasan 
rawan. “Masyarakat masih harus 

tetap waspada,” kata
Kepala PVMBG Dr Surono 

dalam Workshop Mitigasi dan 
Penanganan Bencana Gerakan 
Tanah di Indonesia di Auditorium 
Geologi Bandung, Kamis (24/1).

Menurut Surono, hujan yang 
masih turun akan mudah meng-
goyahkan kondisi tanah yang tidak 
stabil. Pada zona kerentanan tanah 
tinggi, hujan lebat akan memicu 
terjadinya gerakan tanah baru dan 
gerakan tanah yang lama bisa aktif 
kembali. 

Alih fungsi lahan juga masih ti-
dak dilepaskan sebagai penyebab 
longsoran. Jumlah kejadian dan 
jumlah korban akibat gerakan ta-
nah banyak terjadi, pada tata guna 
lahan permukiman yang berada di 
kebun campuran pada lereng se-
dang dan terjal. (dwi-77) 

Berita dari Suara Pembaruan

Melayani anda dan komunitas kita

Hours:
Monday ~ Friday

8:30 AM to 5:00 PM
Saturday & Sunday

10:00 AM to 3:00 PM
1008 Arch Street

Philadelphia, PA 19107
Phone: 215.592.1188

Fax: 215.592.1130
www.theasianbank.com

 Open a 10 Month 
Penalty Free CD
      From Asian Bank

Bukalah Rekening 
Deposito (CD) 10 
Bulan Tanpa Penalti 
Dari Asian Bank

3.50% APY*

The Ability to withdraw funds prior to 
the maturity date without penalties**

A minimum deposit of $1,000

Not automatically renewable

.

.

.

.
Bunga tahunan 3.50%*

Dapat menarik dana sebelum tanggal 
jatuh tempo tanpa penalti**

Deposito minimum sebesar $1.000

Tidak diperpanjang secara otomatis

.

.

.

.

The Annual Percentage Yield (APY) is accurate as of 1/23/08.  We may change 
this promotional rate at any time without prior notice.  The minimum balance 
required to open a 10 Month Penalty Free CD is 1,000.

*

**

Bung tahunan ini berlaku mulai 23 Jan 2008.  Kami mungkin mengganti besarnya 
persentasi bunga promosi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Minimum jumlah 
uang yang diperlukan untuk membuka Rekening Deposito (CD) 10 Bulan Tanpa 
Penalti adalah sebesar 1.000.
Dengan ekening Deposito (CD) 10 Bulan Tanpa Penalti anda, kami meniadakan 
penalti akibat penarikan dana sebelum jatuh tempo setelah enam hari pertama 
dari pembukaan rekening. Kami berhak untuk mensyaratkan anda memberikan 
pemberitahuan tertulis paling tidak tujuh hari sebelum penarikan anda.

*

**

With your 10 Month Penalty Free CD, we waive the early withdrawal penalty after 
the first six days of the account term.  We reserve the right to require at least seven 
days prior written notice of your intended withdrawal.
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Bang Yos 
Promosi di 
Bandung
BANDUNG - Mantan Gubernur 
DKI Jakarta Sutiyoso terus mem-
promosikan dirinya kepada ma-
syarakat, seputar pencalonannya 
dalam pemilihan Presiden 2009 
mendatang. Kali ini giliran Kota 
Bandung menjadi tempat sosial-
isasi.

“Saya mau memberikan baha-
sa terang mengapa saya bersedia 
mencalonkan diri jadi presiden, 

karena saya sudah mengabdi se-
lama 39 tahun. Pengabdian itulah 
yang menjadi spirit buat saya,” ujar 
Sutiyoso saat memberikan sambu-
tan dalam sebuah acara yang dige-
lar di Pusat Dakwah Islam (Pusdai), 
Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa 
Barat, Rabu (23/1/2008).

Bang Yos meminta masyarakat 
untuk tidak ragu memilihnya ke-
tika masuk TPS pada 2009 nanti. 
Itupun, lanjut dia, jikalau dinilai 
layak menjadi pemimpin nasional.

“Kalau saya layak ya jangan cel-
ingak-celinguk lagi, langsung cob-
los saya. Tapi kalau tidak pantas, 
hendaknya cari calon lain yang leb-

ih baik. Kita fair saja,” imbuh man-
tan Pangdam Jaya tersebut.

Di hadapan Gubernur Jawa 
Barat Danny Setiawan, para ulama, 
dan sejumlah pejabat daerah lain-
nya, Sutiyoso juga mengaku sangat 
familiar dengan budaya Sunda.

“Saya sangat dekat dengan se-
jumlah tokoh Jawa Barat, saya juga 
sangat memahami kultur sunda. 
Saya sangat menyukai lalapan dan 
sambal khas sunda, itu selalu saya 
makan sekalipun sedang berada di 
luar negeri,” tandasnya. (jri)

Berita dari Suara Merdeka



Rujuk dan damai tampak-
nya akan menjadi satu solu-
si atas kemelut rumah tangga 
yang saat ini sedang dihadapi 
Dhani dan Maia.

Maia bersedia mencabut 
gugatan cerainya kepada 
Ahmad Dhani dengan sejum-
lah persyaratan. Tidak kurang 
14 persyaratan diminta Maia 
jika Dhani tetap mengingink-
annya sebagai istri. Berkas 
permintaan Maia itu diterima 
Dhani setelah sidang lanjutan 
cerai mereka di Pengadilan 
Agama (PA) Jakarta Selatan, 
Selasa, 22/1-2008.

Tak ada komentar sedikit 
pun dari pasangan yang su-
dah dikaruniai tiga momon-
gan tersebut mengenai hal itu. 
Baik Maia maupun Dhani se-
cara terpisah memilih lang-
sung pergi meninggalkan PA 
begitu sidang selesai.

Keterangan baru di dapat 
dari Umar Husin, kuasa hu-
kum Dhani.

“Agenda sidang tadi adalah 
kelanjutan mediasi. Kedua 
pihak sepakat menuju per-
damaian. Hanya, ada poin-
poin yang diajukan Maia un-
tuk menuju perdamaian. Itu 
yang saat ini kami pelaja-
ri,” ujar Habib Umar Husein, 
kuasa hukum Dhani, di stu-
dio Dhani, Jalan Pinang Mas, 
Pondok Indah, Jakarta Selatan, 
Selasa, 22/1-2008.

Sebenarnya, lanjut Umar, 
tidak ada syarat dari mas 
Dhani. Setelah melihat dua 
draft yang diajukan, majelis 
hakim optimistis sangat mu-
dah untuk melakukan perda-
maian. Tetapi, ketua majelis 
hakim ragu melihat draft yang 
diajukan Maia dan ini bisa be-
rakibat tidak tercapainya per-
damaian.

Sebagian besar di antara 
14 poin yang diajukan Maia 
sangat memberatkan Dhani. 
Bahkan, beberapa di antaran-

ya 
dianggap Dhani tidak lo-
gis. Pada syarat perdamaian 
nomor 14 yang diajukan 
Maia, tercantum “Penggugat 
(Maia) minta kepada tergu-
gat (Dhani) agar tidak ada ar-
tis atau penyanyi wanita di 
Republik Cinta yang sifatnya 
permanen sampai penggugat 
merasa aman”.

Hal itu dilakukan untuk 
menghindari persepsi adanya 
perselingkuhan yang dilaku-
kan Dhani. Seperti diketahui, 
Republik Cinta Management 
Artist menaungi beberapa 
musikus cantik. Antara lain, 
Mulan Jameela yang beberapa 
kali digosipkan punya hubun-
gan khusus dengan Dhani, 
Dewi Dewi, dan Snow White.

“Jelas tidak mungkin lah 
(memecat para artisnya--Red). 
Itu kan pekerjaan Dhani,” 
tambah Deddy Mulyadi, kuasa 
hukum Dhani lainnya.

Selain itu, lanjut Deddy, 
pada poin yang lain, Maia me-
minta agar disejajarkan den-
gan Dhani dalam segala hal. 
Baik dalam urusan rumah 
tangga maupun hal lainnya.

“Pada beberapa hal, menye-
jajarkan diri itu memang bisa. 
Tapi, untuk beberapa urusan 
lain, hal tersebut tidak akan 
bisa karena bertentangan den-
gan syariat Islam, agama yang 
mereka anut,” ujarnya.

Namun, ada satu poin yang 
sangat bisa diterima Dhani 
dengan mudah. Yaitu, poin 
13. Isinya, Maia meminta 
Dhani agar menjadi imam (pe-
mimpin--Red) dalam rumah 
tangga untuk membina kelu-
arga yang mawadah, sakinah, 
dan warahmah.

“Itu saja yang sesuai. 
Sementara, poin lainnya me-
mentahkan poin 13 itu send-
iri,” imbuh Deddy.

Berita dari rileks.com
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Hollywood 
Berkabung atas 
Heath Ledger
SYDNEY - Para bintang 
Hollywood, antara lain Mel 
Gibson, John Travolta dan 
Nicole Kidman, Rabu, turut 
berkabung bersama perdana 
menteri Australia atas kema-
tian Heath Ledger, bintang pu-
jaan layar perak dari Perth.

Ledger, yang namanya me-
lejit ke pentas global berkat per-
mainannya yang memberikan-
ya nominasi Oscar sebagai koboi 
gay dalam Brokeback Mountain 
garapan Ang Lee, ditemu-
kan tewas di apartemennya 
di New York, Selasa. Ia menut-
up mata dalam usia 28 tahun.

Gibson, yang turut men-
gantarkan Ledger dari bin-
tang yang kurang dikenal 
menjadi bintang cukup ter-
nama saat ia bermain sebagai 
anaknya dalam film perang ke-
merdekaan AS The Patriot pada 
2001, mengatakan kematian ak-
tor berbakat itu merupakan ke-
hilangan yang menyedihkan.

Nicole Kidman, menyebut 
kepergian Ledger sebagai trage-
di dan mengatakan simpatin-
ya mengalir kepada keluarg-
anya. Sementara John Travolta 
melukiskan Ledger sebagai 
salah satu aktor favoritnya.

Ledger baru saja meram-
pungkan pengambilan gambar 
film musim panas mendatang 
Warner Bros yang bertajuk The 
Dark Knight. Dia bermain seb-
agai musuh besar Batman, Joker.

Kepala Eksekutif Warner, 
Bros Alan Horn dan Presiden 
Kelompok Film Warner, Bros Jeff 
Robinov mengemukakan mere-
ka merasa “terkejut dan hancur”.
Sumber kepolisian menye-
butkan kepada media, kema-
tian Ledger sebagai kasus over-
dosis atau bunuh diri. [U-5]

Berita dari rileks.com

Syarat Rujuk, Maia Minta Dhani 
Pecat Mulan !

Maya dan Ahmad Dhani 

DPR Pangkas 
Anggaran hingga 
Rp. 80 Miliar
JAKARTA - ewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) menyatakan akan 
memangkas anggaran sampai 
sekitar Rp 80 miliar pada tahun 
anggaran 2008. Pemangkasan me-
liputi empat pos, yakni kunjungan 
luar negeri, kunjungan kerja dalam 
negeri, insentif (tunjangan), dan 
selisih anggaran.

Ketua DPR Agung Laksono ke-
pada wartawan seusai memimpin 
rapat konsultasi dengan pimpinan 
fraksi dan Setjen DPR di Jakarta, 
Rabu (23/1), mengemukakan 
pemangkasan itu adalah respons 
atas kritik dan desakan masyara-
kat, terutama dalam konteks pen-
ingkatan kerja dewan. Rapat seru-
pa masih akan digelar pada Senin 
(28/1) mendatang untuk lebih 
memerinci masalah pemangkasan 
anggaran itu.

W a l a u 
pun di-
l a k u k a n 
p e m a n g -
kasan, bu-
kan berarti 
empat pos 
t e r s e b u t 
d i t i a d a -
kan, hanya 
saja dilaku-

kan peng-
h e m a t a n . 

Kunjungan luar negeri dan dalam 
negeri, kata Agung, tetap tidak bisa 
dihapuskan namun bisa dibuat 
lebih hemat dan rasional, antara 
lain dengan mengurangi jumlah 
hari dan anggota delegasi, terma-
suk tim pengawas haji yang akan 
dikurangi.

Untuk insentif atau tunjangan, 
kata Agung, diputuskan tidak lagi 
diberikan kepada pimpinan, ang-
gota, dan fraksi. Insentif akan di-
berikan untuk anggota dan pimp-
inan panitia kerja (panja), pani-

tia khusus (pansus), dan tim peru-
mus (timus). Tentang selisih angg-
aran, menurut Agung, jumlah yang 
bisa dihemat bisa mencapai Rp 11 
miliar.

Uang Rp 1 juta yang diterima 
akumulatif hingga mencapai Rp 39 
juta yang diterima setiap anggota 
DPR pada akhir Desember 2007 
lalu adalah insentif sebagai ang-
gota di pansus, panja, atau timus 
dalam membahas dan menyele-
saikan suatu RUU.

Namun, Agung tidak menjelas-
kan soal ini, termasuk pengem-
balian yang dilakukan beberapa 
anggota DPR dan fraksi.

Informasi yang ada menyebut-
kan, setiap pimpinan rapat par-
ipurna (ketua atau wakil ketua) 
yang mengetok palu untuk suatu 
putusan juga diberikan insentif 
sebesar Rp 6 juta. Terutama un-
tuk ketok palu dalam memutuskan 
RUU menjadi UU. [Y-3]

Berita dari Suara Pembaruan

Apapun kebutuhan Anda tentang Real Estate seperti  Membeli 
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FIRST CAPITAL MORTGAGE CORP.
Real Estate Mortgage Lending

JANGAN SEWA! MILIKI RUMAH SENDIRI

Agung Laksono
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JAKARTA - Ancaman resesi 
ekonomi di Amerika Serikat 
(AS) berdampak sangat besar 
terhadap perekonomian du-
nia, tak terkecuali Indonesia. 
Bahkan, ada kekhawatiran, 
gejolak kali ini bisa memicu 
terjadinya krisis ekonomi jilid 
II, seperti yang terjadi pada 
1997, sehingga semua pihak 
harus waspada.

Namun, berbagai kalangan 
menilai, kali ini pemerintah 
lebih siap ketimbang 10 ta-
hun lalu. Ditunjang dengan 
cadangan devisa yang cuk-
up, kondisi perbankan yang 
membaik, serta sejumlah per-
baikan struktural, diharap-
kan perekonomian Indonesia 
tidak jatuh terpuruk seperti 
satu dasawarsa lalu.

Menurut ekonom Econit, 
Rizal Ramli di Jakarta, Rabu 
(23/1), tanda-tanda Indonesia 
bisa terseret ke krisis ekono-
mi saat ini bisa dilihat dari 
beberapa indikator. Di an-
taranya peningkatan ekspor 
dan cadangan devisa hanya 
ditopang oleh kenaikan har-
ga komoditas internasional, 
maraknya aliran dana jang-
ka pendek (hot money), per-
tumbuhan semu sektor per-
bankan, dan kelebihan suplai 
properti komersial.

Selain itu, kerawanan kon-

disi ekonomi juga disebab-
kan laju pertumbuhan ekono-
mi kurang berkualitas. Sebab, 
pertumbuhan terutama pada 
sektor usaha yang padat mod-
al, bukan usaha padat karya, 
seperti manufaktur. 

Dari sisi permintaan, per-
tumbuhan ekonomi dihela 
oleh ekspor komoditas pert-
ambangan, migas, dan agri-
bisnis, bukan investasi baru.

Faktor lainnya, harga saham 
yang terus terjadi selama ku-
run 2005-2007, kini diempas 
oleh gejolak ekonomi di AS. 
Pemerintah memiliki catatan 
yang buruk saat berhadapan 
dengan gejolak harga kebutu-
han pokok. 

Berbagai kondisi tersebut, 
menurut Rizal, ditambah 
dengan dinamika politik do-
mestik yang mulai tampak, 
jelas akan memengaruhi ke-
bijakan dan kondisi pereko-
nomian nasional.

Menurut mantan Menko 
Perekonomian tersebut, se-
jak 2007 terbentuk finan-
cial bubble (balon finansi-
al) di Indonesia. Dana jang-
ka pendek mengalir deras ke 
Indonesia, menyerbu aset fi-
nansial, seperti saham, obli-
gasi, reksadana, dan Sertifikat 
Bank Indonesia. Tren ini 
membuat rupiah menguat 

dan kinerja perbankan juga 
membaik. 

“Sektor finansial baik, tetapi 
kondisi ini tidak segera mer-
embet ke sektor riil. Balon fi-
nansial ini mudah kempes ka-
lau pemodal jangka pendek 
menarik dananya. Tanda-tan-
da itu sudah terlihat saat am-
bruknya harga saham,” jelas 
Rizal.

Terkait hal itu, ekonom dari 
Institute for Development 
of Economics and Finance 
(Indef), Fadhil Hasan meng-
ingatkan, fundamental per-
ekonomian Indonesia sangat 
rentan terhadap ber- bagai ge-
jolak eksternal. 

“Fundamental ekonomi 
Indonesia tidak kuat diband-
ing negara-negara Asia lain-
nya. Cadangan devisa, meski-
pun meningkat, itu akibat hot 
money. Nilai tukar kita juga 
anomali. Saat dolar melemah, 
rupiah lemah juga. Inflasi ma-
sih tinggi karena ada kenai-
kan komoditas pangan dan 
ekspek- tasi inflasi yang ma-
sih kuat,” tuturnya. 

Di samping itu, lanjutnya, 
dari sisi fiskal, pemerintah 
juga belum solid karena ma-
sih bergantung pada produksi 
minyak. Jika gagal, akan men-
gubah struktur penerimaan 
dan pengeluaran negara. 

Waspadai Krisis Ekonomi Jilid II
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Kami Buka Setiap Hari 
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WARUNG SURABAYA
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Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll
Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam, 
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain. 
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia 
Buka 6 Hari,  Rabu-Senin 11.00 - 8 malam

Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

SD, SMP, dan 
SMA Masuk 
Pukul 06:30 
JAKARTA - Mengurangi dampak 
kemacetan, Pemda DKI mema-
jukan jam belajar sekolah dan 
hari kerja pegawai. Jam masuk 
sekolah dimajukan mulai pu-
kul 06:30 dari sebelumnya ma-
suk pukul 07:00.

Gubernur H Fauzi Bowo 
menargetkan awal Maret 2008 
kebijakan itu diberlakukan. 
“Kajiannya selesai pertengah-
an Februari, setelah itu lang-
sung diambil keputusan,” ka-
tanya usai pemaparan Kepala 
Dinas pendidikan Dasar Hj 
Syilviaya Murni dan Kepala 
Dinas Menengah Tinggi H. 
Margani Mustar di balaikota, 
Selasa (22/1).

Saat jadwal masuk sekolah 
SD dan SMP mulai pukul 07:00 
– 13:00, sedangkan SMA ma-
suk pukul 07:00 – 13:30. Setelah 
diubah, jam masuk sekolah SD 
dan SMP masuk pukul 06:30 – 
12:30, sedangkan SMA masuk 
pukul 06:30 – 13:00.

Bukan itu saja, Fauzi juga 
bakal mengubah jam masuk 
dan pulang pegawai negeri sip-
il (PNS) di lingkungan pemda. 
Sebelumnya jam masuk dan 
pulang kerja PNS pukul 07:30 
– 16:00 diubah menjadi pukul 
08:00 – 16:30.

Fauzi yakin dengan men-
gubah jam masuk sekolah dan 
karyawan pemda bisa mengu-
rangi kemacetan. “Ini mudah-
mudahan bisa berjalan baik,” 
ucapnya.

PEGAWAI SWASTA
Menyangkut pegawai swasta 
Fauzi tidak bisa berbuat ban-
yak alias hanya mengimbau 

agar jam masuk kerja dimun-
durkan mulai pukul 09:00, ter-
utama yang berkantor di Jalan 
MH Thamrin – Sudirman. “Ini 
upaya lain disamping perbai-
kan sistem transportasi yang 
sedang berjalan,” sambung-
nya.

Wakil Ketua Fraksi DPRD 
DKI H. Achmad Husin Alaydrus 
meminta agar kebijakan itu 
segera diberlakukan. “Ini ke-
bijakan bagus jangan diundur-
undur,” tegasnya.

Berita dari Kompas



PARIS -  Para pemimpin politik 
dan bisnis berkumpul di Davos, 
kawasan wisata di Swiss hari 
Rabu dalam pembukaan Forum 
Ekonomi Dunia.

Kekhawatiran mengenai kri-
sis kredit global, anjloknya har-
ga-harga saham baru-baru ini dan 
implikasinya bagi perekonomian 
dunia akan mendominasi agenda.

Namun ada juga pandan-
gan bahwa situasi yang dihadapi 
saat ini lebih merupakan tantan-
gan, lapor wartawan BBC Imogen 
Foulkes.

Tahun lalu, para pemimpin bis-
nis di Davos percaya diri dengan 
memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi, namun tahun ini ada 
kekuatiran menghadapi kemung-
kinan resesi global akibat kri-
sis kredit perumahan di Amerika 
Serikat, kata wartawan kami.

Namun tidak semua orang ber-
pendapat bahwa angin beku dari 
perkenomian Amerika akan mem-
buat seluruh dunia terkena flu.

‘Mendekati akhir’
Miliuner yang suka berderma, 

George Soros, yang hadir di Davos 
berpendapat situasinya lebih 
merupakan tantangan.

Menurut Soros, perluasan 
kredit memungkinkan Amerika 
Serikat mengkonsumsi jauh lebih 
banyak daripada yang diproduk-
sinya. “Dan hal itu telah me-
nyerap tabungan di seluruh du-
nia, namun prosesnya kini sudah 
mendekati akhir,” kata Soros.

Soros mengatakan, saya tidak 
melihat resesi dunia akan ter-
jadi. “Pada saat yang sama ada 
Cina, India, serta negara berkem-
bang dan produsen minyak yang 
mendapat lebih banyak dari pen-
geluaran,” katanya.

Yang diharapkan saat ini, tam-
bah Soros, adalah peralihan 
kekuatan ekonomi dari Amerika 
Serikat ke arah negara-negara den-
gan perkenomian yang berkem-

bang pesat, seperti Cina, dan India 
maupun negara penghasil sumber 
daya alam, seperti Rusia dengan 
minyak dan gasnya.

Jadi bukanlah resesi dunia, 
kata Soros, namun perubaban 
besar dalam kekuatan ekonomi 
makro dan ratusan pemimpin bis-
nis Amerika yang datang ke Davos 
mungkin masih menghadapi ke-
sulitan untuk menyesuaikan diri 
dengan perubahan itu.  

Berita dari BBC London
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Metro digugat 
soal ciuman
SHANGHAI - Sepasang pria dan 
wanita di Cina menyatakan 
akan menuntut operator kereta 
bawah tanah Shanghai setelah 
muncul rekaman video yang 
menunjukkan pasangan terse-
but sedang berciuman di peron.

Pasangan itu mengatakan 
aksi pelukan mereka direkam 
oleh staf operator metro dan 
menampilkannya di berbagai 
situs video sharing.

Operator kereta bawah tanah 
Shanghai mengatakan mereka 
akan mengusut insiden itu, sep-
erti dilaporkan wartawan BBC 
Steve Jackson.

Pasangan Cina itu men-
gatakan rekaman video sela-
ma 3 menit yang menunjukkan 
mereka sedang melakukan ci-
uman persiapan direkam dari 
sistem saluran televisi sirkuit 
kecil di stasiun Shanghai.

Rekaman video itu ditempat-
kan di Youtube dan situs vid-
eo sharing lainnya dan terden-
gar pula komentar-komentar di 
latar belakang yang mengejak 
mereka.

Rekaman video itu ditonton 
oleh lima belas ribu orang dalam 
waktu dua hari.

Pasangan itu mengatakan, 
mereka merasa dihina dan se-
dang mengambil langkah un-
tuk melindungi hak-hak pribadi 
semua penumpang.

Ini merupakan pertanda lebih 
lanjut bahwa penduduk di kota-
kota Cina yang kaya kini sema-
kin berani untuk menghadapi 
pihak berwenang dalam mem-
perjuangkan hak mereka, kata 
wartawan kami. 

Gejolak dibahas di Davos
AS diujung resesi ekonomi

RAMAYANA  STORE
1547 S. 7th St. & Tasker Phila

Menjual Camilan Khas 
Indonesia, makanan siap 
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Terima Pengiriman uang 

ke Indo lewat MoneyGram Int.

Baru - Menjual Money Order
(untuk membayar/mengirim uang)

Hubungi:  215-339-5182, 215 
339 0432 - Fax. 215-339-5182

Balada Penjaja Koran Tidak Laku
 
Suatu hari seorang penjual koran mencoba 
menawarkan daganganya kepada setiap 
penumpang di Bus

“Koran.......koran.........”
“Koran...Pak...”

Akhirnya setelah 30 menit berlalu si penjaja 
koran menggerutu!

“Memang benar kalau ada yang bilang bahwa 
bangsa kita masih banyak yang buta huruf...”

Alamat Email Pejabat

Ini kisah nyata. Ada seorang pejabat tinggi di 
suatu daerah di Indonesia sedang diwawan-
carai wartawan,

Wartawan : “Bapak punya email?”
Mungkin pejabat itu ga tau apa itu email 
terus jawabnya...
Pejabat : “Dulu ada sih. Tapi sudah saya 
jual...”

Kue Apel dan Kopi

Belajar Bahasa Inggris untuk Memesan 
Makanan di Amerika

Category: Humor Umum
Agus yang tidak bisa berbahasa Inggris 

pergi ke New York. Ia mendapat pekerjaan, 
dan teman-temannya mengajarinya untuk 
mengucapkan “Apple Cake and Coffe” (kue 
apel dan kopi) dalam bahasa Inggris agar ia 
dapat memesan makanan sendiri.

Keesokan harinya, Agus masuk ke sebuah 
rumah makan. “Pesan apa?” tanya pelayan.

“Apple Cake and Coffe” kata Bambang.

Karena hanya itu yang dapat dikatakan-
nya, ia terpaksa memakan kue apel dan 
kopi setiap hari selama satu bulan. Ketika ia 
mengeluh pada teman-temannya, mereka 
mengajarinya untuk mengucapkan “Meat 
bread”.

Dengan berbekal tambahan kata-kata ba-
runya, Agus masuk ke restoran dan langsung 
memesan, “Meat bread”

“Chiken or beef?” tanya si pelayan.
“Apple Cake and Coffe” kata Agus. 

SIM & KTP 
SAMA-SAMA ASLI

1 Hari jadi
Kesempatan Terbatas

312 804 2986
312 804 4608

Krisis perumahan AS dapat me-
micu resesi. Penjualan rumah an-
jlok dan pembayaran kredit rumah 
macet, menuntun ke banyak rumah 
terancam disita.

Mantan Gubernur bank sentral 
AS, Alan Greenspan, mengemu-
kakan AS diujung resesi, kemung-
kinan resesi 50-50. Resesi AS 
bisa menimbulkan gejolak ekono-
mi dunia. 

Disewakan kamar be-
sar untuk 2 orang/pasutri 
di 6xx Mifflin St. Rumah 
sangat bersih. Ada alarm. 
Tidak merokok. Tidak 
urus surat. $350 Include.
Telp. 267 467 2774



Bila Anda memerlukan Pekerjaan Hubungi:
BUDI 215-783-7608 HENGKY 215-783-7876
CIK LILY  215-783-7607 ARDI 215-787-7704

1. Pabrik Label
        Gaji Start $6/jam bisa naik gaji sesuai prestasi kerja

2. Pabrik Roti (Pennsauken) 
        Shift I atau II $5.5 Langsung Dibayar Setelah Kerja

3. Pabrik Coklat
           Gaji mulai $6/jam

4. Live in di Pittsburg
        $7/jam, 12-16 jam sehari, tersedia Overtime
 
3. Pabrik Kertas - Operator
           Berpengalaman Gaji $7.25 Shift II 7.5 - 12 jam/hari

4. Driver dengan SIM USA
   Gaji berkisar $8.5 sampai $10/Telp Ardi 215 783 6171

CHINA bagai raksasa yang baru 
bangun dari tidur. Geliat per-
ekonomian berkembang pesat 
bak panah yang dilepas dari 
busurnya. Hampir semua bi-
dang, negeri tersebut mampu 
‘’menyalip’’ negara yang sudah 
maju terlebih dahulu. Bidang 
teknologi, sampai kedokteran 
menjadi ‘’santapan’’ para il-
muwan negeri itu untuk terus 
mengembangkannya dan ber-
hasil. 

Kecanggihan bidang kedok-
teran misalnya, mampu men-
gundang banyak pasien untuk 
berobat dan berikhtiar ke neg-
ara yang pernah dijuluki seb-
agai Negeri Tirai Bambu itu. 
Pasien gagal ginjal yang peny-
embuhannya harus dicang-
kok, China menjadi pilihan 
pertama. Selain biaya yang ti-
dak terlalu mahal, pendonor 
ginjal menurut sejumlah in-
formasi mudah didapat. 

Bidang industri pun berger-
ak dengan cepatnya. Lihat 
sepeda motor, keramik, lampu, 
mebel atau busana siap pakai, 
kini ‘’menyerbu’’ pasar tak ter-
kecuali Indonesia. Dan, harga 
jual pun mampu mengalah-
kan produk sejenis yang sudah 
ada, lebih murah.

Industri bidang mode pun 
kini makin dicari. China men-
jadi tempat paling diminati 
pembeli luar negeri. Asesories 
seperti payet, manik-manik 
yang sepuluh tahun lalu masih 
didominasi produk dari Jepang 
atau Swiss, kini tersaingi den-
gan harga yang jauh lebih mu-
rah dari China. 

Perusahaan pembuat pak-
aian bahkan tidak bisa terhi-
tung lagi. Mereka ada yang se-
cara legal mendaftarkan peru-
sahaan dengan merek dagang 
ke pemerintah. Namun ‘’pem-
bajak’’ alias pembuat baju 
dengan meniru model yang su-
dah ada, jumlahnya barangka-
li berlipat-lipat dari yang resmi 
terdaftar. 

Jangan kaget, bila jalan-ja-
lan di pusat perbelanjaan di 
Shenzhen, Guangzhou atau 
kota besar di negara tersebut, 
menemukan baju, tas atau 
sepatu dengan merek terkenal 
dengan corak dan warna seru-
pa dijual dengan harga murah. 
Karena barang tersebut me-
mang tidak asli alias palsu.

Barang-barang murah na-
mun dibuat dengan teknik 
jahitan yang halus terse-
but mendorong pengusaha 
butik di negara-negara tet-
angga berburu untuk ku-
lakan. Pedagang busana dari 
Indonesia, Malaysia, Filipina 
atau Singapura adalah pembeli 
yang secara rutin datang. Kota 
Guangzhou dan Shenzhen 
menjadi kota perburuan mer-
eka. Hotel yang tidak terlalu 
mahal, tiket pesawat yang ter-
jangkau, masih masuk hitun-
gan untuk mendapatkan un-
tung yang lumayan.

Maria, tetangga sebelah ka-
mar hotel di Guangzhou, men-
gaku dari Filipina. Siang itu di 
gang depan pintu kamarnya 
dia sedang mengepak belan-
jaan tas dan baju dalam beber-
apa dos besar. 

Baju-baju tersebut dia kir-
im melalui kapal laut ke neg-
aranya. Di sebelah kamar lain 
seorang pedagang dari ITC 
Mangga, Titin, juga menung-
gui seorang petugas menge-
pak barang belanjaannya un-
tuk dikirim ke Indonesia. 

Fenomena pedagang ku-
lakan di dua tempat itu mulai 
meningkat sejak lima tahun 
terakhir. Produk fashion dari 
China kini dengan sangat mu-
dahnya bisa dijumpai di pas-
ar pagi dan ITC Mangga Dua 
Jakarta. Tidak perlu heran jika 
baju-baju yang dijual oleh se-
bagian pedagang kebanyakan 
produk China. Hal yang ten-
tunya menjadi rambu-rambu 
bagi pengusaha busana di ta-
nah air. Kelengahan bisa be-

rakibat gulung tikarnya pen-
gusaha pakaian jadi, dan ten-
tunya akan menambah jum-
lah pengangguran. 

Mengapa pedagang memil-
ih membeli produk dari China, 
hal ini karena berbagai pertim-
bangan. Salah satunya adalah 
laba yang menjanjikan, serta 
tidak harus dipusingkan mod-
el baju dan karyawan. 

BERSAING KETAT
Tenaga kerja yang trampil 

dan murah menjadi faktor 
mengapa barang yang dihasil-
kan bisa dijual dengan harga 
minim. Menurut Ny A Bwee, 
pengusaha dari Jakarta yang 
kali ini menjadi tour leader 
kami, di China sejak anak ma-
sih umur enam tahun sudah 
mulai diajarkan sesuatu. Jika 
orang tua dan lingkungannya 
berada dalam zona industri 
mode, maka sejak umur enam 
tahun itu anak sedikit dipak-
sa untuk bisa menjahit. Maka 
yang terjadi, meski umur ma-
sih muda, tenaga kerja yang 
ada sangat mumpuni, dan 
harga bisa ditekan seminim 
mungkin.

Selain harga jual murah, 
pengusaha busana dari China 
dikenal sebagai penjiplak no-
mor wahid di dunia. Anehnya 
jiplak menjiplak tidak hanya 
dilakukan untuk produk baju 
merek dari luar negeri . Model 
busana milik ‘’tetangga’’ toko, 
dalam sekali pandang, sore 
hari baju serupa sudah terpa-
jang di tokonya.

Persaingan yang ketat mem-
buat ulah pedagang menjadi 
sedikit aneh. Itu terlihat di pu-
sat grosir pakaian ‘’Gang 13’’, 
begitu orang Indonesia me-
nyebut tempat tersebut. Pusat 
grosir itu menjadi buruan para 
tengkulak dari berbagai neg-
ara, termasuk dari Indonesia. 
Gedung berlantai 15, mu-
lai lantai bawah sampai atas 
semuanya menjual pakaian. 

China, Raksasa yang Sedang Menggeliat
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Lantai pertama pedagang 
menempati aula yang dibata-
si sekat, lebih ke atas dibuat 
kotak-kotak berdiding kaca. 
Yang menarik perhatian, se-
tiap kaca toko ditutup korden 
yang dibentuk lucu-lucu. 

‘’Dengan ditutup korden 
‘tetangga’ tidak bisa melihat 
langsung model yang dijual. 
Mereka takut dijiplak tetang-
ganya. Peniru itu dinilai san-
gat lihai. Sekali pandang, baju 
yang hari ini dibawa oleh toko 
sebelah, besok pagi sudah ada 
di tokonya,’’ kata A Bwee.

Di pusat grosir tersebut jan-
gan berharap bisa membeli 
baju pada saat itu juga. Dengan 
penjual yang berjumlah ribuan 
ini hampir semuanya bertran-
saksi dengan cara memesan 
terlebih dahulu. Baju-baju 
yang terpajang di rak dan pa-
tung adalah contoh yang bisa 
diorder. 

‘’Tetapi kalau barang sudah 
tersedia jangan mudah per-
caya begitu saja. Saya pernah 
memercayakan mereka un-
tuk mengirim pesanan, tetapi 
setelah sampai Jakarta disubal 
barang lama yang tidak sama,’’ 
kata Cik Cek begitu A Bwee bi-
asa disapa mengingatkan. 

Raksasa Mode
Tidak semua pengusaha 

mode di China seperti yang 
ada di Gang 13. Pengusaha 
yang berorientasi ekspor se-
cara legal dengan merek ter-
tentu, menjadikan ‘’Hong Kong 
Fashion Week’’ di Hong Kong 
Convention and Exhibition 
Centre, 14-17 Januari, sebagai 
ajang promosi yang menjanji-
kan. 

Itu bisa terlihat keikutserta-
an mereka pada acara berska-
la internasional tersebut. Dari 
1700 peserta, 800 diantaranya 
dari China. Barang yang dita-
warkan mulai dari asesoris, ja-
ket, jins, tas juga busana kelas 
perancang. Satu ruang di lantai 
7 malahan dikhususkan untuk 
produk China. Atau di lantai 3, 
di depan stand separo peserta 

tertulis ‘’Product China’’. Dari 
ajang pameran terlihat, nega-
ra itu bisa disebut pula sebagai 
Raksasa bidang mode. 

Meski demikian bukan be-
rarti pasar internasional ter-
tutup untuk peserta pameran 
dari luar. Masih banyak pel-
uang untuk meraih pembe-
li luar.

ëíJangan menyerah. Belajar 
pada pengalaman dan mengi-
kuti selera pasar. Buyer ban-
yak yang masih menca-
ri produk perancang. Dan itu 
yang jadi sasaran kamiíí, kata 
Ali Charisma, peserta dari Bali 
tersebut. Salah satu cara yang 
dilakukan Ali, Oka Diputra 
dan Florence Liem selain pam-
eran, mereka mengikuti acara 
pergelaran busana.

‘’Kami mengikuti fashion 
show meski masih dilakukan 
berbarengan dengan peser-
ta lain, bukan peragaan tung-
gal. Kegiatan itu sangat pent-
ing untuk menaikkan imej dan 
menarik buyer’’ kata Ali yang 
mengaku membayar 700 do-
lar Amerika untuk show dan 
1300 dolar Amerika membayar 
stand pameran.

Cita-cita Ali, suatu saat dia 
bisa peragaan tunggal, yang 
menurut informasi harus 
membayar sekitar Rp 100 juta. 

‘’Dengan peragaan tunggal 
nama dan imej karya saya bisa 
dikenal lebih luas. Dan jika 
suatu ketika saya ingin mengi-
kuti ajang yang lebih mendu-
nia di Paris misalnya, panitia 
di sana tidak menolak’’, kat-
anya.

Ali Charisma, Dina Midiani, 
Oka Diputra, Vicky Sutono me-
mang harus berbangga hati. 
Dari ajang tersebut, mereka 
mendapat respon yang luma-
yan banyak dari para pembe-
li. Pundi-pundi dolar pun akan 
mereka raih dalam waktu tiga 
sampai enam bulan men-
datang. (Soesetyowati -46) 

Berita dari Suara Pembaruan

Deforestasi Amazon 
membengkak

Pemerintah Brazil mengu-
mumkan kenaikan tajam laju 
deforestasi Amazon, beberapa 
bulan setelah merayakan ke-
berhasilannya untuk mengu-
rangi laju penggundulan hu-
tan.

Dalam lima bulan terakh-
ir tahun 2007, hutan seluas 
3.235km persegi hilang.

Gilberto Camara, dari INPE, 
lembaga yang memasok ci-
tra satelit kawasan tersebut, 
mengatakan, laju penggundu-
lan belum pernah terjadi pada 
masa yang sama dalam rent-
ang satu tahun.

Para pejabat mengatakan, 
kenaikan harga komoditas 
mendorong para petani mem-
buka lebih banyak areal hutan, 
termasuk soya.

Laju deforestasi bulanan 
mencapai kenaikan besar dari 
243km persegi pada bulan 
Agustus hingga 948km persegi 
bulan Desember.

“Kami belum pernah men-
deteksi laju deforestasi pada 
saat belahan tahun seperti 
itu,” kata Camara.

Kekhawatiran, yang disa-
mapikan Camara dalam kon-
ferensi pers di Brasilia hari 
Rabu, digemakan oleh Menteri 
Lingkungan Marina Silva.

Silva mengatakan, kenai-
kan harga bahan mental dan 
komoditas mungkin memi-
cu kenaikan kegiatan pembu-
kaan lahan, sementara sema-
kin banyak petani meman-
dang Amazon sebagai sumber 
tanah murah.

Situasi mungkin lebih buruk 
dari yang dilaporkan, meng-
ingat kementerian lingkungan 
mengatakan, taksiran awal 
jumlah luasan hutan yang di-
buka mungkin berlipat dua 
sementara gambar-gambar 
satelit terperinci dianalisis. 

Berita ini dari BBC London
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Hindari Perut Buncit 
dengan Kedelai

Setiap hari makan kedelai dapat 
membantu mencegah penimbu-
nan lemak di perut pada perem-
puan pasca-menopause.

Studi yang dilakukan para 
peneliti terhadap 18 perempuan 
pasca-menopause mendapati bah-
wa mereka yang meminum minu-
man dari kedelai setiap hari sela-
ma tiga bulan, cenderung memiliki 
perut yang lebih ramping diband-
ingkan dengan rekan mereka yang 
minum susu (Ant/12/1/08).

Temuan itu menunjukkan bah-
wa protein lemak dapat mem-
pengaruhi distribusi lemak di pe-
rut, kata kepala penelitian itu, Dr 
Cynthia K Sites, dari Universitas 
Alabama di Birmingham. Laporan 
tersebut dimuat di dalam jurnal ke-
dokteran, “Fertility and Sterility.”

Lemak yang berlebihan pada 
perut berhubungan dengan 
tingginya risiko diabetes dan pe-
nyakit jantung, karena itu keadaan 
tersebut perlu dicegah pada orang 
paruh baya. (ags)

Sumber: perempuan.com

HP dan tidur tak 
nyenyak

Menggunakan telepon geng-
gam sebelum tidur bisa membuat 
seseorang tidak dapat tidur den-
gan nyenyak, kata sebuah peneli-
tian.

Studi itu, yang didanai oleh 
beberapa perusahaan HP, men-
gatakan radiasi dari telepon selu-
lar bisa menyebabkan gangguan 
tidur atau insomnia dan sakit ke-
pala.

Radiasi itu kemungkinan bisa 
mengurangi tidur nyenyak ses-
orang sehingga mengganggu ke-
mampuan tubuh untuk memper-
baiki kerusakan dan menghilang-
kan rasa lelah.

Penelitian itu dilakukan oleh 
Institut Karolinska di Swedia dan 
di Universitas Wayne State di 
Amerika Serikat.

Dengan mendapat dana dari 
Forum Produsen Ponsel, para il-
muwan meneliti 35 pria dan 36 
wanita antara usia 18 dan 45 ta-
hun.

Sebagian dari mereka diberi-
kan radiasi yang setingkat dengan 
yang didapat dari pemakaian HP, 

dan beberapa orang lainnya diberi 
radiasi “palsu”.

Mereka yang terkena radiasi 
membutuhkan waktu lebih lama 
untuk tidur nyenyak dan begitu 
berhasil terlelap mereka hanya se-
bentar tidur nyenyak.

Peneliti Profesor Bengt Arnetz 
mengatakan: “Penelitian itu me-
nyatakan bahwa pemakaian tele-
pon genggam memiliki dampak 
pada bagian otak yang mengak-
tifkan dan mengkoordinasi sistem 
penangkal stres di tubuh manu-
sia.”

Teori lainnya adalah radia-
si dari telepon selular mungkin 
mengganggu produksi melato-
nin, hormon alami yang penting 
dalam proses tidur.

Sumber: perempuan.com

Jangan Hidup 
Bersama Racun
JAKARTA - Sadar atau tidak setiap 
hari manusia hidup bersama ra-
cun. Sebagian sayuran mengand-
ung zat kimia beracun, hewan dis-
untik dengan hormon dan antibi-
otik, dan sebagian makanan yang 
ada di pasaran telah diawetkan, 
dan dibekukan.

Itu semua dapat merusak vita-
min dan mineral yang dibutuh-
kan bagi jalan detoksifikasi (detox) 
dalam hati. Detox dilakukan hati 
agar racun-racun yang masuk ke 
dalam tubuh tidak meracuni, dan 
bahkan merusak kesehatan tubuh.

Endapan toxin dalam hati bisa 
memicu disfungsi otak, gangguan 
kesuburan, dan risiko terserang 
kanker.

Proses detox dalam hati ada 

dua fase. Fase pertama mendetox 
zat-zat yang membahayakan tu-
buh dengan cara memecahkannya 
menjadi bagian-bagian lebih kecil 
sehingga tidak berbahaya bagi tu-
buh.

Fase kedua, sel-sel Kuppfer 
dalam hati menambah zat-zat ke 
zat-zat kimia yang akan dipecah-
kan, sehingga zat-zat kimia baru 
ini tidak berbahaya bagi tubuh.

Setelah memasuki dua fase 
tersebut, kotoran siap dibawa kem-
bali ke aliran darah, dikeluarkan 
sebagai sampah, dan tidak mem-
bahayakan tubuh.

Jadi, jika anda mampu, akan leb-
ih baik bila mengkonsumsi makan-
an minuman yang organik. Jika 
terasa kurang anda bisa menam-
bahnya dengan suplemen tambah-
an, dan tentu yang alami juga.

Bahan alami tersebut dapat beru-
pa Lecithin (Phosphotidylcholine), 

Curcuma xanthorrhiza, dan vita-
min E.(ags) 

Sumber: perempuan.com

Sayuran organik di Argentina
sayuran ini ditumbuhkan tanpa 
pestisida, antibiotik yang ber-
lebihan, zat-zat kimia lain yang 
membahayakan tubuh.
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Semakin Diberi 
“Air”, Semakin 
“Haus”

“Dulu modal saya un-
tuk jadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat itu 
Rp 187 juta. Enam bu-
lan pertama sudah BEP, 
break even point.”

Sembari makan siang di kantin, 
seorang anggota Dewan menceri-
takan pengalamannya secara blak-
blakan kepada wartawan.

Dia juga menceritakan bagaima-
na praktik-praktik politik uang 
yang terjadi di DPR yang tidak bisa 
diceritakan dalam tulisan ini.

Karena itu, dia termasuk yang 
tidak setuju dengan berbagai ke-
bijakan anggaran di DPR yang 
arahnya terus menguras uang neg-
ara demi mempertebal ”kantong” 
anggota Dewan. Dia merasa ber-
bagai fasilitas yang selama ini dia 
terima sudah lebih dari cukup.

Pemberian insentif legislasi Rp 
1 juta ke semua anggota Dewan 
yang tidak terlibat dalam pemba-
hasan setiap kali pengesahan ran-
cangan undang-undang, menurut 
dia, salah satu kebijakan yang ti-
dak tepat.

DUA TAHUN TERAKHIR
Seorang anggota Dewan lain se-

cara blak-blakan menunjukkan se-
luruh catatan penghasilan yang 
dia terima dari negara selama dua 
tahun terakhir.

Dari catatan itu diketahui, pe-
nerimaan anggota DPR terba-
gi menjadi tiga kategori. Ada yang 
bersifat rutin bulanan, ada yang 
rutin nonbulanan, dan ada juga 
yang sesekali.

Yang sifatnya rutin bulan-
an adalah gaji paket Rp 15.510.00; 
bantuan listrik Rp 5.496.000; tun-
jangan aspirasi Rp 7,2 juta; tunjan-

gan kehormatan Rp 3,15 juta; tun-
jangan komunikasi intensif Rp 12 
juta; dan tunjangan pengawasan 
Rp 2,1 juta. Total berjumlah Rp 46,1 
juta per bulan. Jadi, setahun men-
capai lebih dari setengah miliar, 
Rp 554 juta. ”Pendapatan bulanan 
ini semua anggota DPR sama,” ka-
tanya.

Penerimaan nonbulanan ban-
yak jenisnya, mulai dari peneri-
maan gaji ke-13 setiap Juni Rp 16,4 
juta dan dana penyerapan aspira-
si setiap masa reses Rp 31,5 juta. 
Dalam satu tahun sidang ada em-
pat kali masa reses. Ada juga dana 
perjalanan dinas komisi, perjala-
nan dinas ke luar negeri, atau per-
jalanan dinas saat reses. Total kes-
eluruhan dalam setahun sekitar Rp 
188 juta.

Sementara itu, penghasi-
lan yang sifatnya sewaktu-waktu 
adalah insentif pembahasan ran-
cangan undang-undang dan hon-
or melakukan uji kelayakan dan 
kepatutan yang besarnya Rp 5 juta 
per kegiatan.

Dengan adanya kebijakan baru 
berupa uang insentif legislasi Rp 
1 juta per-RUU, semakin menam-
bah lagi pemasukan anggota DPR. 
Uang insentif legislasi yang dia 
terima Rp 39,7 juta.

Apabila keseluruhan peneri-
maan negara itu dihitung, total 
uang yang diterima seorang ang-
gota DPR dalam setahun hampir 
Rp 1 miliar. Sebagai anggota DPR 
yang tidak terlalu aktif saja, selama 
tahun 2006, dia menerima Rp 761,3 
juta, sedangkan tahun 2007 Rp 787, 
1 juta.

Anggota Dewan yang merang-
kap anggota badan selain komi-
si juga mendapat tunjangan khu-
sus. Demikian pula anggota yang 
merangkap pimpinan alat keleng-
kapan, banyak melakukan studi 
banding ke luar negeri, memimpin 
panitia-panitia khusus pemba-
hasan RUU, serta menjadi pimpi-
nan fraksi, atau pimpinan DPR.

Dengan uang yang diberikan 
negara itu, dia yakin semua ang-
gota DPR bisa menjadi profesion-
al, independen, dan bersungguh-

sungguh memperjuangkan aspira-
si rakyat.

Namun, kalau ditanya soal cuk-
up, menurut dia, setiap orang akan 
memiliki pandangan yang berbe-
da.

”Ibarat minum air, ada yang 
merasa cukup, ada juga yang 
malah semakin haus,” ucapnya 
sambil tertawa.

Idealisme 550 anggota DPR yang 
duduk di Senayan memang bera-
gam. Mereka tidak bisa begitu saja 
digeneralisasi. Terkait pemberian 
insentif legislasi Rp 1 juta saja, mis-
alnya, ada fraksi yang menolak dan 
ada fraksi yang menerima dengan 
sejumlah alasan.

Anggota yang memiliki ideal-
isme seperti tadi sesungguhnya 
tak hanya satu, dua. Namun, kare-
na jumlahnya kalah banyak, su-
ara mereka sering kali tertelan. 
Seorang anggota Dewan yang dulu 
bergelut di dunia akademisi dan 
sekarang terjun ke politik praktis 
malah mengaku sempat juga ter-
kena getahnya. Saat dia ke kampus, 
rekannya menyesalkan dirinya ter-
jun ke dunia politik praktis karena 
menjadi ikut ”kotor”.

TIDAK SEMUA KOTOR
Menilai anggota DPR seluruh-

nya ”kotor” tentu tak tepat karena 
pada kenyataannya ada juga yang 
berusaha untuk ”bersih” di tengah 
kekeruhan. Yang perlu dilakukan 
adalah memberikan dukungan 
kepada mereka yang bersih agar 
mereka tak tercemar, tetapi malah 
membawa warna jernih.

DPR yang bersih akan mem-
bawa pemerintahan juga men-
jadi bersih karena salah satu fung-
si DPR adalah bidang pengawasan. 
Anggaran di eksekutif juga beratus-
ratus kali lipat anggaran di DPR.

Siapakah anggota DPR yang per-
lu didukung itu? Tentunya, mereka 
yang bisa merasakan cukup dan 
lebih memprioritaskan orang yang 
kerongkongannya kering karena 
dahaga. (Sutta Dharmasaputra)
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