
WASHINGTON DC - Paus 
Benediktus ke-16 memimpin 
misa di stadiun nasional di 
Washington DC yang dihad-
iri 40 ribu orang. 

Misa seperti ini adalah 
yang pertama yang diadakan 
selama lawatan 6 hari Paus 
ke Amerika Serikat. 

Dia berbicara mengenai 
pelecehan seksual terha-
dap anak-anak yang dilaku-
kan beberapa pastor Katolik 
di Amerika, dengan men-
gatakan tidak ada satu kata-
pun yang bisa dia pakai un-
tuk menggambarkan rasa 
sakit hati dan penderitaan 
yang ditimbulkan akibat per-
buatan itu. 

Setelah misa, Paus akan 
mengadakan pertemuan an-
tar pemimpin agama. 

Mengenai masalah pel-
ecehan anak-anak, dia men-
gatakan :”Tidak ada kata-
kata saya yang bisa meng-
gambarkan rasa sakit hati 
dan kesedihan yang ditim-
bulkan oleh pelecehan sek-
sual terhadap anak-anak. 

“Sangat penting bagi 
orang-orang yang menderi-
ta untuk mendapatkan per-
hatian pastoral yang penuh 
kasih. Saya juga tidak bisa 
menggambarkan dengan cu-
kup kerusakan akibat pelece-
han ini di dalam masyarakat 
gereja.” 

Berbagai upaya untuk me-
lindungi anak-anak harus di-
lanjutkan, kata dia. 

Untuk ke-
tiga kalin-
ya dalam tiga 
hari ini, dia 
m e l a k u k a n 
hal yang su-
dah diminta 
banyak umat 
Katolik selama 
bertahun-ta-
hun - dia men-
gutuk dan se-
cara terbuka 
meny at a k a n 
bertanggung-
jawab atas ke-
jahatan pelecehan seksu-
al yang dilakukan oleh pas-
tor-pastor Katolik di Amerika 
Serikat, demikian kata 
wartawan BBC David Willey 
yang ikut dalam rombongan 
Paus selama lawatannya di 
Amerika. 

Banyak anggota kongrega-
si gereja Katolik adalah para 
pendatang dari berbagai 
negara di Amerika Selatan 
dan Tengah, dan mereka 
menyambut meriah ketika 
Paus menambahkan beber-
apa komentar dalam bahasa 
Spanyol yang lancar, memu-
ji vitalitas iman Kristen para 
imigran. 

Sebelum Paus Benediktus 
tiba disana, berbagai ja-
jak pendapat memperli-
hatkan bahwa banyak war-
ga Amerika yang tidak tahu 
banyak atau sama sekali ti-
dak tahu menahu soal Paus. 

Bagi mereka yang mem-

perhatikan dia dari jauh, 
Paus yang kelahiran Jerman 
dan sangat lancar berbahasa 
Inggris ini, kelihatan sangat 
sehat untuk pria yang beru-
mur 81 tahun dan dia mema-
hami masalah-masalah kritis 
dan penting yang dihadapi 
65 juta umatnya di Amerika, 
demikian tambah wartawan 
BBC David Willis. 

Pintu-pintu di stadiun 
olahraga Washington D.C ini 
dibuka sebelum subuh agar 
orang bisa melewati pemer-
iksaan yang ketat menjelang 
misa yang dimulai pukul 10 
pagi waktu setempat. 

Diantara orang pertama 
yang tiba adalah Barbara Loh 
dan dia dikutip kantor ber-
ita Associated Press men-
gatakan: “Saya seumur hid-
up beragama Katolik dan...
mimpi saya dari dulu adalah 
melihat Paus.” 

Berita dari BBC London

1 US$: Rp. 9,195.37

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

Puluhan ribu hadiri misa 
pimpinan Paus Benediktus

edisi ke-135 - 18 April 2008

1. Dibutuhkan SEGERA Tenaga kerja
    yang memiliki surat/ijin kerja 12 jam sehari 6 hari kerja 
      peminat hubungi : 215 833 9686

2. Quality Control, Leader / Supervisor
    for growing company. Must speak, read, write English, 
      Proper paper work, Working Permit / Green Card       
      Good personality and responsible person, Experiences 
      is a plus.  Another position also available, more information 
      please call  215 833 9686  

3. Operator untuk Pabrik Kertas
     $9/jam. Untuk yang memiliki Surat / Work Permit
     hubungi: 215 586 1195

4. Tenaga Kerja Packing

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

 York & Harrisburg:



Dicari Nanny untuk Live-In 
Senin-Jumat, dapat pulang 
hari sabtu-minggu.  $1400 
satu bulan. Nanny (penjaga 
anak) harus tanggung jaw-
ab, jujur, sehat dan bersih.  
Serius saja yang apply. 
Hub. 917-886-3216 (4)

“Vincent Pijit & Kop” 
-Dengan titik-titik Akupun-
tur <Berijasah> Pria dan 
Wanita - Setiap hari Call: 
215 275 8332 (12)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (43)

Antar Jemput
Kemana saja, kapan saja, 
setiap hari .
Telp. 267 977 4716 (7) 

Terima Pesanan Masakan 
khusus Vegetarian (tidak 
makan daging).
Hub. 267 575 1078  (4)

Disewakan 1 kamar besar
 ukuran 2 orang bersih dan 
aman, tidak merokok, tidak 
urus surat
hub:267-752-9326 (3)

Dibutuhkan Tenaga Kerja
cari part time untuk hari 
minggu pria, gaji $7.50/jam
hub:215-829-1400 (3)

Dijual - Mobil KIA 
Sedona kondisi baik $3800 
bisa nego 
hub: 215-651-9187(1)

Dibutuhkan - untuk deli 1 
orang cashier dan 1 orang 
yang berpengalaman kerja 
di deli at center city
hub: 215 238 1101
speak english(1)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dengan Cik Jun 267-968-
2168  (43)

Menerima pijat setiap hari
capek, pegel linu
hub: Rini 267 269 7189 (26)

Urut Sembuhkan Kaki
leher, pundak, tangan, kaki, 
Fenni’s beauty salon. 911 
Arch St. Chinatown telp. 
2676321082, 2678471056,
2675709583 - Indo/chinese/
Inggris (21)

Disewakan kamar/apt.
Daerah Morris-Tasker
Telp. Michael 215 901 2264
*Bahasa Inggris (x) 

Di sewakan 1 kamar 
di daerah 18-19st mckean ti-
dak urus surat pasutri/sin-
gle hub: 267-357-1943 atau
267-357-1942 (3)
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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.
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Editor : Enche Zein
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Sirkulasi : Firman
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Kontributor: Emil Silvan

Dewan Penasihat
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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.
* Cafe Pendawa 5
* Ramayana Store 
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NEW YORK - Game fenomenal 
‘The Sims’ meraih pencapaian be-
sar dengan penjualan terkini telah 
menembus 100 juta kopi. Demikian 
pengumuman yang disampaikan 
produsennya, Electronic Arts (EA).

Adapun soal penghasilan, 
dalam delapan tahun terakhir EA 
menyatakan ‘The Sims’ meraih 
pendapatan sampai USD 4 miliar. 

“Jika seratus juta kemasan ‘The 
Sims’ ini disusun, jaraknya akan 
membentang dari Moskow sam-
pai New York,” demikian EA mem-
beri gambaran tentang kesuksesan 
ini seperti dikutip detikINET dari 
NewsFactor, Kamis (17/4/2008).

Sejak peluncurannya di tahun 
2000, EA memang telah membikin 
bermacam versi ‘The Sims’ un-
tuk berbagai konsol game dan ke-
semuanya bisa dikata laris manis. 
Adapun versi terbarunya ‘The Sims 
3’ akan diluncurkan tahun depan.

Popularitas game ini juga men-
jangkau internet, dengan situs 
‘The Sims’ diakses jutaan orang. 
Demikian juga di situs berbagi vid-
eo YouTube, banyak video dicip-
takan dengan memakai karakter 
dari ‘The Sims’.

Harus diakui memang, banyak 
orang gemar dengan ‘The Sims’. 
Di sini, pemain game bisa mere-
ka sebuah kehidupan fantasi yang 
atraktif.

Berita dari Suara Pembaruan

Wow, Penjualan ‘The Sims’ Tembus 100 Juta Kopi

Ucapan Syukur & Terima Kasih
Dari, Yunita Tjiadi 

              

Syukur Atas Anugerah dari TUHAN YESUS, 
yang telah memberikan kemenangan dalam ka-
sus imigrasi saya di akhir Maret 2008 ini. 

Ucapan Terima Kasih Kepada:

1. Kantor Pengacara Jack Herzig. 

2. Pdt. Bastian Yosin & semua teman- teman 
yang telah mendukung dari Gereja Philadelphia 
Praise Center (PPC, 17th  Street & McKean 
Street).   
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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 - Direktur Eksekutif 
Reform Institute Yudi Latif me-
nyatakan, bangsa Indonesia 
bukan tidak siap menjalank-
an reformasi, namun tidak 
bisa mengelola reformasi se-
cara baik.

“Kita tidak bisa mengelola 
reformasi. Reformasi kita tak 
konsisten dengan reformasi 
itu sendiri,” katanya di Jakarta, 
Kamis (17/4).

Yudi mengemukakan hal 
itu ketika diminta tangga-
pannya soal pernyataan 
Menteri Pertahanan Juwono 
Soedarsono bahwa bangsa 
Indonesia belum siap men-
jalankan reformasi sehing-
ga meski telah sepuluh tahun 
berjalan belum banyak pe-
rubahan berarti.

Menurut Yudi, reforma-

si memiliki sifat bertahap dan 
dalam kerangka hukum, na-
mun yang terjadi di Indonesia 
justru terkesan dipaksakan, 
seperti soal pemilihan ke-
pala daerah secara langsung 
dan banyaknya pembentu-
kan komisi negara yang justru 
tumpang tindih dengan lem-
baga yang sudah ada.

“Bukan hanya pemborosan, 
namun juga tak mendasar. 
Seharusnya kita bisa membuat 
prioritas tentang apa yang har-
us kita kerjakan,” katanya.

Jadi, lanjut Yudi, persoalan-
nya bukan siap atau tidak men-
jalankan reformasi, tetapi leb-
ih pada bisa atau tidak menge-
lola reformasi tersebut.

“Kalau harus menung-
gu siap, proklamasi (ke-
merdekaan RI) tidak pernah 

terjadi,” ujarnya.
Sementara itu sejarah-

wan Asvi Warman Adam me-
nyatakan, sebenarnya dalam 
masa sepuluh tahun reforma-
si sudah banyak perubahan 
positif, meski belum sepenuh-
nya sesuai yang diharapkan.

Di beberapa negara, lan-
jutnya, setidaknya dibutuh-
kan waktu 20 tahun untuk 
masa transisi. Sementara itu 
Indonesia baru berjalan sepa-
ruhnya.

“Nah dalam sepuluh tahun 
ke depan, pemerintah har-
us mampu memantapkan dan 
memastikan arah reforma-
si agar tidak melenceng,” kat-
anya.

Berita dari Harian Analisa 

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

Indonesia Gagal Mengelola Reformasi

Jakarta, CyberNews. 
Depertemen Keuangan men-
catat jumlah piutang negara 
per Februari 2008 mencapai 
Rp 40,389 triliun dari 171.829 
berkas kasus perkara. Namun 
penyelesaian piutang negara 
tersebut berjalan lamban se-
hingga berpotensi menimbul-
kan kerugian negara yang san-
gat besar.

Pada 2007, Ditjen Kekayaan 
Negara hanya berhasil menye-
lesaikan piutang negara sebe-
sar Rp492,146 miliar dari tar-
get penyelesaian Rp880,611 
miliar. Sedangkan pada 2008, 
target penyelesaian piutang 
negara hanya Rp1,204 triliun 
dari total piutang Rp40,389 
triliun.

Lambannya penyelesa-
ian piutang negara diakui 
oleh Dirjen Kekayaan Negara 
Depkeu Hadiyanto yang me-
nyatakan sulitnya menagih 
piutang negara karena berb-
agai hal. Karena itu, target pe-
nyelesaian piutang negara ta-
hun 2007 tidak tercapai.

“Kendalanya sulit banget, 
karena asetnya sudah enggak 
ada padahal sudah diperas 
sana sini. Ketika ada piutang 
instansi rumah sakit jiwa, 
itu nilainya kecil. Yang besar 
mungkin nanti dari penyele-

saian piutang obli-
gor BLBI, nanti kita 
semangat lagi untuk 
mengurus obligor 
ini,” kata Hadiyanto 
di Jakarta, Kamis 
(17/4).

Ia mengungkap-
kan, target penyele-
saian piutang tidak tercapai 
karena sulitnya mengekseku-
si aset. Sebagian besar piutang 
itu tidak dapat ditagih kare-
na tidak adanya aset yang bisa 
diambil atau asetnya berma-
salah. Atau, aset tersebut telah 
ditempati oleh pihak-pihak 
yang tidak tahu menahu soal 
piutang negara.

Padahal, Depkeu telah 
melakukan prosedur penye-
lesaian piutang negara sesuai 
dengan UU No49/1960 menge-
nai pengurusan piutang neg-
ara. “Contoh yang paling mu-
dah adalah piutang obligor, 
kita kesulitan mencari dana 
obligor. Karena dengan utang 
Rp2,297 triliun, asetnya cuma 
Rp556 miliar,” ujarnya.

Karena itu, pada tahun ini 
Depkeu akan mendongkrak 
penarikan piutang negara dari 
8 obligor Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) un-
tuk menutupi kekurangan 
penyelesaian piutang nega-

ra. Namun, meski menemui 
keseulitan, Hadiyanto men-
gatakan penyelesaian piu-
tang negara dari waktu ke 
waktu mengalami penamba-
han sehingga total penguru-
san outstanding piutang neg-
ara terus menurun karena ti-
dak adanya penyerahan aset 
baru dari bank-bank BUMN 
sesuai dengan PP No33/2006 
tentang Perubahan Atas PP 
No14/2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/
Daerah.

“Sebetulnya, dengan terbit-
nya PP No33/ 2006, total pen-
gurusan outstanding piutang 
negara itu dari waktu ke wak-
tu menurun terus karena ti-
dak ada penyerahan baru dari 
bank-bank BUMN. Sehingga 
memang, kita tinggal keba-
gian sisa-sisanya,” kata dia. 

Berita dari Suara Pembaruan

Piutang Negara Tercatat 
Rp40,389 Triliun
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KUALA LUMPUR -  Pemimpin 
oposisi Anwar Ibrahim yakin 
dapat segera menumbangkan 
koalisi berkuasa Malaysia apa-
bila dia menginginkan hal itu. 
Sebab, cukup banyak anggota 
parlemen dari kubu pemerin-
tah yang sepakat menyeberang 
ke kelompok oposisi. 

Anwar menyampaikan 
klaim tersebut, Senin (14/4), 
setelah polisi menghentikan 
pidatonya di depan pawai mas-
sa untuk merayakan kembalin-
ya mantan wakil PM Malaysia 
itu secara resmi ke panggung 
perpolitikan. Penyelenggara 
pawai massa memperkirakan 
ada 40.000 orang yang ber-
kumpul untuk menyimak pi-
dato publik Anwar yang per-
tama di Malaysia sejak dise-
lenggarakannya pemilu pada 
Maret lalu. 

“Sekarang saya dapat men-

gatakan untuk pertamaka-
linya, bahwa kami siap men-
jalankan pemerintahan di 
negara ini. Kami sudah memi-
liki angka-angkanya. Sejumlah 
anggota parlemen dari kubu 
pemerintah telah mendiskusi-
kannya dengan kami, teta-
pi kami tidak ingin terbu-
ru-buru,” kata Anwar kepada 
wartawan.

Dia menegaskan, tujuan 
utama oposisi adalah melak-
sanakan langkah-langkah re-
formasi, mulai dari pembersi-
han lembaga peradilan hing-
ga mengakhiri berbagai prak-
tik korupsi, serta memastikan 
kehidupan antarras yang har-
monis. 

Menurut dia, oposisi mem-
butuhkan posisi mayoritas 
yang memadai untuk melak-
sanakan reformasi. Namun 
dia tidak memberikan indika-

si berapa lama jumlah mayor-
itas yang memadai dapat di-
peroleh. Tetapi, dia menagku 
bersedia menunggu. 

Para pendukung oposisi 
berkumpul di sebuah lapan-
gan olahraga di Kuala Lumpur, 
kemarin, untuk melakukan hi-
tungan mundur hingga ten-
gah malam guna menandai 
dimulainya kembali karir poli-
tik Anwar Ibrahim. Terhitung 
Selasa (15/4), larangan hukum 
yang tidak mengiznkan Anwar 
memegang jabatan politik apa-
pun secara resmi berakhir. 

Perayaan berujung pada di-
hentikannya pidato Anwar oleh 
sejumlah polisi yang tiba-tiba 
menyerbu ketika dia sedang 
menyampaikan pernyataan 
di depan para pendukungnya. 
Polisi berdalih, Anwar tidak 
mengantongi izin. [AP/E-9]

Anwar Ibrahim Yakin Tumbangkan Koalisi 

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)

Wire Transfer Sale
International & Domestic Wire Transfers

During the sale customers pay               and non customers pay
.  Wire transfers  to almost anywhere in the world. Sale

starts on April 1, 2008 to May 15, 2008.*
$12.95

$9.95

After the promotion the fee will be $12.95 for customers and
$15.95 for non customers. If you become a new customer of 
Asian Bank you will pay the customer fee. Asian Bank will
now do wire transfers for non-customers with a $3,000 limit. 
Limited time offer. This sale starts on April 1, 2008 through 
May 15, 2008.

Service available in Indonesian, Chinese and English.
for Indonesian service call Cindy 

Melayani dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. 

PROMOSI WIRE TRANSFER !!!
Internasional dan domestik

Selama promosi untuk nasabah hanya dikenakan biaya         
dan bukan nasabah    .  Wire Transfer ke hampir semua
tempat di dunia.  Sale dimulai tanggal 1 April 2008 sampai 15 Mei
2008.* 

Melayani anda dan komunitas kami

Untuk layanan dalam bahasa Indonesia hubungi Cindy

$9.95
$12.95

Setelah masa promosi berakhir biaya transfer $12.95 and untuk 
yang bukan nasabah $15.95. Jika anda menjadi nasabah baru 
Asian Bank anda akan membayar biaya nasabah.  Asian Bank
sekarang akan melayani wire transfer untuk yang bukan 
nasabah dalam limit $3000.  Masa penawaran terbatas.  Sale
dimulai tanggal 1 April 2008 sampai 15 Mei 2008.  

Corner Of 9th and Arch Street
Philadelphia, PA 19107
Phone: 215.592.1188
Fax: 215.592.1130
www.theasianbank.com

Visit Us At Our New Location At The Corner Of 9th and Arch Street.

Expanded hours:
Monday 8.30 AM - 7:00 PM
Tuesday-Friday 8.30 AM - 5:00 PM
Saturday 10:00 AM - 3:00 PM
Sunday 10:00 AM - 5:00 PM

*

*

Kunjungi kami di lokasi baru di sudut 9th dan Arch Street.



Madonna, Celine Dion dan 
Camilla Parker Bowles, 
Ternyata Bersaudara

enyanyi Madonna ternyata memiliki per-
talian darah dengan penyanyi Celine Dion 
dan Istri Pangeran Charles, Camilla Parker 
Bowles.

“Ketiganya merupakan keturunan tukang 
kayu asal Prancis. Penelitian dari Kanada se-
lama kurang lebih dari 300 tahun menyebut-
kan, ketiga wanita tersebut memiliki hubun-
gan keluarga.”

Karena, berasal dari nenek moyang yang 
sama. Pernyataan ini diperoleh melalui si-
tusmayaancestry.co.uk.

“Faktanya, Camilla dan Madonna mem-
punyai hubungan saudara. Itu hasil yang 
mengejutkan karena tidak diduga sebelum-
nya,” ujar Juru Bicara ancestry.co.uk Simon 
Harper.

Jejak penelusuran terus dilakukan dan 
diketahui mereka memiliki hubungan darah 
dengan Celine Dion. [ss/jul]

BPK Minta MA 
tidak Bermental 
Korup

JAKARTA - Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Anwar Nasution meminta agar 
Mahkamah Agung tidak ber-
mental korup dengan berlind-
ung dibalik Undang-Undang 
Perdata Herzeine Indische 
Regelment (HIR) No44/1941. 
Akibatnya, hingga saat ini BPK 
tidak bisa mengaudit pemasu-
kan dan penggunaan biaya 
perkara MA.

“Yang ahli hukum itu 
kan mereka. Mental korup 
yang lalu itu, tinggalkan-
lah. Seharusnya MA mem-
berikan contoh dan teladan 
bagaimana menegakkan hu-
kum di negeri ini,” kata Anwar 
Nasution.

Menurut Anwar, sikap MA 

yang tetap menolak untuk di-
audit BPK jelas melanggar 
UUD 1945 pasal 23 E dan pasal 
2 huruf H UU No17 tahun 2003 
tentang keuangan negara.

Undang-Undang Perdata 
Herzeine Indische Regelment 
(HIR) No44/1941 yang meru-
pakan undang-undang hu-
kum perdata peninggalan za-
man kolonial itu tidak dapat 
menganulir kewenangan BPK 
untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuan-
gan negara.

“UU Perdata HIR tidak bisa 
menganulir UUD 1945, kok 
bisa orang kaya gitu kerja di 
MA. Goblok itu namanya, tu-
lis ya. Goblok!” ujar Anwar 
dengan nada tinggi.

Padahal, lanjut Anwar, di 
negara-negara lain, biaya 
perkara MA ini juga diaudit 
oleh BPK untuk diserahkan 
kepada lembaga perwakilan 
rakyatnya masing-masing se-

hingga terjadi akuntabilitas 
anggaran. Karena itu, Anwar 
menegaskan tidak bisa me-
nerima biaya perkara ditetap-
kan sebagai uang titipan pi-
hak beperkara yang mem-
bayar bervariasi antara Rp500 
ribu-Rp5 juta.

BPK bersikeras biaya perka-
ra termasuk Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sehingga harus dijadikan 
obyek audit BPK. “Rekening 
atas nama Bagir Manan, itu 
katanya uang titipan. Tapi, be-
sarnya Rp7 miliar dari macam-
macam. Ada uang angga-
ran negara, uang titipan, ada 
uang sukarela. Uangnya hari 
ini dari Probosutedjo. Coba, 
mana ada yang seperti itu. 
Memangnya MA lembaga 
penitipan,” tukasnya.

Berita dari Media Indonesia
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Buka Setiap hari
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telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158
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1849 S. 17th St.
Philadelphia, 
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Belajar membuat 
SUSHI gratis!

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan, 
kue-kue, kebutuhan harian, dll. 

Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto, 
Free karaoke, internet dan wifi 

JAKARTA - Tamara Bleszinsky 
dikabarkan tertangkap tangan 
mengonsumsi sabu-sabu di se-
buah tempat hiburan malam. 
Wartawan ramai menung-
gui Tamara di Polres Jakarta 
Selatan.

Kabar penangkapan terse-
but beredar kencang di kalan-
gan pewarta berita sejak Kamis 
(17/4/2008) pagi. Diduga, 
Tamara terjaring razia yang di-
gelar Polres Jakarta Selatan be-
serta Badan Narkotika Provinsi 
(BNP) DKI Jakarta, pukul 01.00 
WIB.

Dua lokasi yang dirazia 
adalah Kamasutra di Crowne 
Plaza di Jalan Gatot Soebroto, 
Jakarta Selatan. Lantaran jum-
lah pengunjung sepi, petugas 
curiga operasi telah bocor.

Target berikutnya adalah 
hiburan malam Nu China di 
kawasan Kemang, Jakarta 
Selatan. Di sana petugas men-
jaring 50 pengunjung untuk 

melakukan tes urine. Hasilnya, 
empat orang pengunjung posi-
tif menggunakan narkoba. 
Keempatnya kemudian lang-
sung dibawa ke Polres Jakarta 
Selatan.

Adakah Tamara termasuk 
satu di antara empat orang 
tersebut? Kebenarannya be-
lum dapat dipastikan.(ang)

Kabar tertangkapnya 
Tamara Bleszinsky kare-
na menggunakan sabu-sabu, 
masih hangat dibicarakan. 
Mantan suami Tamara, Teuku 
Rafli, mengaku tidak tahu ka-
bar itu.

“Saya baru saja pulang dari 
Aceh dan saya nggak tahu 
(penangkapan Tamara),” 
ujar Rafli di kediamannya, 
Jalan Tirtayasa, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Kamis 
(17/4/2008) malam.

Rafli yang sejak Kamis sore 
dinantikan kedatangannya 
oleh sejumlah pewarta berita 

di kediamannya, terkesan pelit 
berkomentar.

Ketika ditanya apakah dia 
telah mengetahui kabar ibu 
dari putranya itu, Raffi han-
ya menggeleng-gelengkan ke-
pala. Lalu, pria berdarah Aceh 
itu bergegas masuk ke dalam 
rumah.(lsi)(ang)

Artikel ini dari okezone
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Tamara Bleszinsky Ditangkap Nyabu?



Pangeran William dari 
Inggris, dengan disaksikan 
oleh teman wanitanya Kate 
Middleton yang kagum, me-
nerima lencana penerbang 
Pasukan Udara Kerajaannya 
dari ayahnya Pangeran 
Charles, Jumat, 11/4-2008.

William, generasi monarki 
berturut-turut keempat yang 
menjadi pilot RAF, telah bela-
jar untuk terbang tambahan 
selama empat bulan laman-
ya. Ia telah memenuhi ambisi 
masa kanak-kanak dengan ter-
bang solo untuk pertama ka-
linya.

Pemimpin pasukan udara 
Marsekal Clenn Torpy men-
gatakan pada lulusan: “Ini 
mungkin salah satu tonggak 
bersejarah yang sangat pent-
ing dalam karir seorang pen-
erbang. Ini sesuatu yang tidak 
banyak orang dapat melaku-
kannya dan anda hendaknya 

sangat bangga atas apa yang 
telah anda lakukan.

Middleton, yang tersenyum 
dan tampak santai pada foto-
grafer dan awak kamera, me-
nyertai Wiliam ke resepsi dan 
perayaan makan siang yang 
diberikan pada penerbang 
setelah itu.

Pewaris kedua takhta, yang 
dikenal sebagai Flying Officer 
William Wales, mulai melekat 
pada angkatan laut kerajaan 
sejak bulan Juni.

William, kepala pasukan 
bersenjata pada masa de-
pan, telah menghabiskan 
satu tahun dengan kelom-
pok Blues dan Royals kavaleri 
rumahtangga kerajaan sebe-
lum tugasnya pada Pasukan 
Udara Kerajaan.

Ia menyebut temannya di 
RAF “sekelompok orang yang 
benar-benar baik, mereka 
mencintai penerbangan mer-

eka, mereka semua orang yang 
benar-benar berdedikasi. (ant/
ly)

 
Artikel dari rileks.com
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Pangeran William Terima Lencana Penerbang

Pangeran William

Anissa Trihapsari, 
Lahirkan Bayi 
Perempuan

Maksud hati ingin melahirkan secara normal, 
tapi apa daya keinginan ini tidak dapat terwu-
jud. Berhubung bayi yang dikandungnya memi-
liki bobot yang lumayan besar.

Tim dokter yang merawat artis Anissa 
Trihapsari memutuskan untuk melakukan op-
erasi caesar. Tepat pukul 06.05, Kamis, 17/4-
2008, Nisa sapaan dari Annisa, melahirkan bayi 
perempuan di RS Puri Cinere, Cinere, Jakarta 
Selatan.

Bayi berjenis kelamin perempuan yang di-
beri nama Aqueeni Aziz Djorgi,  dilahirkan Nisa 
melalui operasi caesar  dengan berat 4,4 kg dan 
panjang 52 cm.

Sebelumnya memang, Nisa pernah men-
gungkapkan keinginannya untuk melahirkan 
anak ketiganya itu secara normal.

“Bayi yang ada dalam kandungan Anissa be-
sar. Jadi diputuskan untuk operasi caesar,” kata 
dr Winahyo Hardjoprakoso, dokter yang mem-
bantu Nisa melahirkan.

Ini merupakan anak ketiga dari Annisa. Putri 
pertamanya lahir lewat pernikahan siri den-
gan Ari Sigit. Sedangkan anak keduanya hasil 
perkawinan dengan mantan suami keduanya, 
Adjie Pangestu. Bagi Sultan, itu kali pertama dia 
menjadi ayah.

Proses melahirkan kali ini berbeda karena 
dua kali sebelumnya Nisa melahirkan secara 
normal. Meski caesar, kesehatan ibu dan si ja-
bang bayi yang saat lahir menangis keras ini ke-
adaannya sangat sehat.

“Tadi siang (kemarin--red) Anissa sudah 
bisa bangun, makan dan minum dengan baik. 
Bayinya juga lancar waktu minum ASI,” kata 
dokter yang sudah tiga kali membantu persali-
nan Nisa ini.

Annisa dan Sultan tiba di RS pada Rabu, 
16/4, pukul 21.00 WIB. Operasi berlangsung 
mulai Kamis sekitar pukul 03.00 hingga 06.05. 
Sepanjang persalinan, kata Marcello Djorgi, 
kakak kandung Sultan, Sultan mendampingi 
istrinya sambil mengabadikan momen bahagia 
itu dengan handycam.

“Menjelang detik-detik operasi, kelihatan 
banget dia senewen. Wajar, namanya juga anak 
pertama,” imbuhnya. (*/ly)

Artikel dari rileks.com

Pengaturan 
Makan bagi 
Penderita 
Diabetes

Pengaturan makan merupakan 
pilar utama pengelolaan diabetes 
mellitus (DM). Namun, Diabetisi 
(orang dengan diabetes) sering 
mendapat berbagai informasi ten-
tang makanan dan DM dari ber-
bagai sumber yang tidak selalu 
benar. Informasi yang kurang te-
pat sering kali merugikan Diabetisi 
itu sendiri, antara lain tidak lagi 
dapat menikmati makanan kesu-
kaan mereka.

Menurut Pusat Lipid dan 
Diabetes RSCM/FKUI dalam se-
buah artikel, disampaikan bah-
wa sebenarnya anjuran makan 
pada Diabetisi sama dengan anju-
ran makan sehat umumnya, yaitu 
makanan menu seimbang dan ses-
uai dengan kebutuhan kalori ma-
sing-masing. Sebaliknya anjuran 
makan bagi Diabetisi juga akan 
sangat baik untuk orang sehat yang 
non DM dan juga untuk mencegah 
penyakit salah gizi yang lainnya.

Tujuan makan sesuai kebutu-
han kalori adalah agar dapat men-
capai dan mempertahankan berat 
badan yang normal. Pada Diabetisi 
yang gemuk, kadar gula darah su-
lit dikendalikan, sehingga berat 
badan perlu dibuat normal. Berat 
badan normal berkisar antara 
kurang dari 10% sampai lebih dari 
10% dari berat badan idaman. 

Berat badan idaman adalah 
90% x (tinggi badan dalam cm di-
kurang 100 kg). Bila tinggi badan 
160 cm, maka berat badan idam-
annya adalah 90% x (160-100) kg = 
54 kg. Berolahraga dengan teratur 
dapat membantu menurunkan be-
rat badan dan mengendalikan ka-
dar gula darah.

Selain perlu mencapai gula da-
rah dan mempertahankan gula da-
rah mendekati normal, Diabetisi 
juga perlu mencapai dan memper-
tahankan lemak darah serta tekan-
an darah yang normal. Diabetisi 

tak perlu takut makan dan dianjur-
kan makan bersama anggota kelu-
arga lainnya, yaitu menu makan-
an yang seimbang sesuai kebutu-
han gizi.

Kandungan zat gizi dalam 
makanan serta anjurannya un-
tuk diabetisi sebagai berikut: 
Karbohidrat merupakan sumber 
tenaga utama untuk kegiatan se-
hari-hari dan terdiri atas tepung-
tepungan dan gula. Diabetisi dian-
jurkan mengkonsumsi padi-padi-
an, sereal, buah dan sayuran kare-
na mengandung serat tinggi, juga 
vitamin dan mineral.

Makanan yang perlu dibatasi 
adalah gula, madu, sirup, kue ku-
kis, dodol dan kue-kue manis lain-
nya. Karbohidrat sederhana seperti 
gula hanya mengandung karbohi-
drat saja tetapi tidak mengandung 
zat gizi penting lainnya sehingga 
kurang bermanfaat bagi tubuh.

Protein. Protein adalah zat gizi 
yang penting utuk pertumbuhan 
dan pengganti jaringan yanng ru-
sak. Oleh karena itu perlu makan 
protein setiap hari. Sumber protein 
banyak terdapat dalam ikan, ayam, 
daging, tahu, tempe, dan kacang-
kacangan.

Lemak juga sumber tenaga. Bagi 
Diabetisi makanan jangan terlalu 
banyak digoreng, sebaiknya leb-
ih banyak dimasak menggunakan 
sedikit minyak sepeti dipanggang, 
dikukus, dibuat sup, direbus atau 
dibakar. Batasi konsumsi makan-
an tinggi kolesterol seperti otak, je-
rohan, kuning 

Vitamin dan mineral. Vitamin 
dan mineral terdapat pada sayuran 
dan buah-buahan, berfungsi utuk 
membantu melancarkan kerja tu-
buh. Apabila kita makan makan-
an yang bervariasi setiap harin-
ya maka tidak perlu lagi vitamin 
tambahan. Diabetisi perlu menca-
pai dan mempertahankan tekan-
an darah yang normal. Oleh kare-
na itu perlu membatasi konsumsi 
natrium. Hindari makanan tinggi 
garam dan vetsin. Anjuran makan 
garam dapur sehari kira-kira 6-7 
gram (1 sendok teh).

Menu Seimbang. Makanlah be-
raneka ragam makanan yang men-
gandung sumber zat tenaga, sum-
ber zat pembangun serta sumber 

zat pengatur. Makanan sumber 
zat tenaga mengandung zat gizi: 
karbohidrat, lemak, dan proten. 
Makanan sumber zat tenaga an-
tara lain nasi serta penggantinya 
seperti roti, mie, kentang, dll.

Makanan sumber zat pemban-
gun mengandung zat gizi pro-
tein dan mineral. Makanan sum-
ber zat pembangun antara lain ka-
cang-kacangan, tempe, tahu, telur, 
ikan, ayam, daging, susu, keju dll. 
Makanan sumber zat pengatur 
mengandung vitamin dan min-
eral. Makanan sumber zat penga-
tur antara lain sayuran dan buah-
buahan.

Makanlah Teratur. Untuk dapat 
makan sesuai kebutuhan gizi, 
anda perlu mengetahui kebutu-
han kalori sehari. Selain memban-
tu dalam kebutuhan kalori, ahli 
gizi/diet juga menyaranakan vari-
asi makanan sesuai dengan daftar 
bahan makanan penukar.

Porsi makanan hendaknya 
tersebar sepanjang hari, yai-
tu makan pagi, makan siang, dan 
makan malam serta kudapan dian-
tara waktu makan. Diabetisi yang 
menggunakan insulin atau OHO, 
sebaiknya memperhatikan jadw-
al makan teratur, jenis serta jum-
lah makanan. Bila mereka makan 
tidak teratur, dapat menyebabkan 
hipoglikemia (penurunan kadar 
gula darah < 60 mg/dL) yang bisa 
membahayakan.

Jumlah Jenis Makanan Sehari-
hari. Sebagai pedoman, anda di-
anjurkan makan 3 kali sehari yang 
terdiri dari: Satu piring nasi atau 
penggatinya. Satu potong ikan 
atau penggantinya. Satu mangkok 
sayuran. Buah-buahan. Diantara 
waktu makan tersebut di atas 
dapat diselingi dengan kudapan/
makanan ringan, contohnya buah 
atau kue.

Artikel dari perempuan.com



JAKARTA - Pemerintah ti-
dak berencana menaikkan 
harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bersubsidi, meski har-
ga minyak dunia terus naik. 
Bahkan hal itu mendorong 
harga rata-rata minyak men-
tah Indonesia (Indonesia 
Crude Price/ICP) mencapai 
US$103,11 per barel atau le-
wat dari asumsi APBN-P 2008 
sebesar US$95 per barel.

“Memang dalam APBN-P 
dijelaskan ada subsidi sebe-
sar ini, jika ternyata harga 
terus naik dan subsidi me-
lebihi, pemerintah bisa me-
milih opsi sesuai keadaan,” 
jelas Menteri ESDM Purnomo 
Yusgiantoro seusai menut-
up Raker Migas, di Jakarta, 
Kamis (17/4).

Hanya saja, menurut 
Purnomo, pemerintah tidak 
akan memilih opsi menaik-
kan harga BBM bersubsidi. 
Paling tidak, sampai tahun 
2009.

Langkah yang akan di-
tempuh pemerintah adalah, 
fokus melakukan penghema-
tan dengan melakukan pen-
gendalian pemakaian BBM 
bersubsidi. Untuk itu, dua 
program tersebut diharap-
kan dia, akan terus berjalan 

sesuai yang direncanakan. 
Sehingga, kenaikan harga 
minyak mentah dunia, tidak 
terlalu membebani keuangan 
negara.

Ditanya mengenai usulan 
kenaikan windfall profit tax 
atau pajak akibat keuntun-
gan yg didapat dari kenaikan 
harga minyak, dari produsen, 
Purnomo dengan tegas men-
gungkapkan, hal itu belum 
perlu dilakukan.

Sebab, dengan split saat ini 
85:15, setiap kelebihan keun-
tungan yang didapat dari ke-
naikan harga, pemerintah 
mendapat bagian lebih ban-
yak .

“Dari simulasi, misal har-
ga naik dari US$85 per barel 
menjadi US$95 per barel. 
Maka, kelebihan pendapa-
tan yang diperoleh pemer-
intah masih lebih besar, jadi 
tetap menguntungkan kita,” 
urainya.

Dengan kenaikan har-
ga minyak mentah dunia, 
pendapatan negara yang di-
peroleh dari pendapatan neg-
ara bukan pajak juga mening-
kat menjadi Rp300 triliun dari 
Rp200 triliun. (Pia/OL-03)

Berita dari Media Indonesia

Hotel Grand 
Indonesia Terbakar, 
Air Bundaran HI 
Disedot

JAKARTA - Hotel Grand 
Indonesia yang sedang dekon-
struksi terbakar sejak pukul 
16.15 WIB, dan untuk mem-
adamkan api para pemadam 
kebakaran berupaya menam-
bah pasokan air dengan me-
nyedot air kolam di Bundaran 
HI. Berdasarkan pantauan 
di Jakarta, Kamis, penyedot-
an tersebut menyebabkan se-
jumlah selang air para pem-
adam tergeletak di Jalan MH 
Thamrin yang terletak antara 
Bundaran HI dan Hotel Grand 
Indonesia.

Dengan bantuan air dari 
Bundaran HI, api akhirnya 
dijinakkan dan mulai mema-
suki fase pendinginan pada 
sekitar pukul 17.30 WIB.

Jumlah mobil pemadam ke-
bakaran yang digunakan 
oleh Suku Dinas Pemadam 
Kebakaran Jakarta Pusat 
adalah sebanyak 18 unit.
Seorang pekerja, Eka men-
gatakan, kebakaran tersebut 
diperkirakan dari pekerjaan 
mengelas yang tidak diker-
jakan secara hati-hati sehing-
ga percikan las mengenai ba-
han-bahan yang mudah ter-
bakar di area konstruksi.

Pemerintah tidak Berencana 
Naikkan Harga BBM Subsidi
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Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta 
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.  
 
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,  
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran  
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid 
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)  
Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari 
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
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

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Terima Delivery minimal $10 
radius 1 mil - Hari Selasa - Jum’at

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim uang

Menerima pelayanan kirim uang



WASHINGTON - Presiden 
Amerika George 
W Bush menyam-
but Paus Benediktus 
XVI di Gedung Putih 
menjelang resepsi yang 
dihadiri ribuan tamu.
Paus, yang meray-
akan ulangtahun ke-
81, disambut dengan 
tembakan meriam 21 
kali dan lagu rohani 
Doa Bapa Kami (Lord’s 
Prayer). 

Presiden Bush dan 
Paus dijadwalkan mengada-
kan pembicaraan tertutup.

Paus tengah dalam kunjun-
gan enam hari ke New York dan 
Washington. 

Kedua pemimpin memiliki 
pandangan yang sama atas 
banyak isu, termasuk aborsi 
dan pernikahan gay, tapi ber-
beda pendapat soal Irak dan 
imigrasi. 

Ini merupakan kunjungan 
oleh seorang paus ke Gedung 
Putih dalam masa 30 tahun 
ini.

Sambutan meriah mengan-
tar Paus dan Bush ke podium 
untuk mendengar lagu nasion-
al kedua negara.

Ulangtahun
Paus tersenyum saat mas-

sa penyambut secara tiba-tiba 
menyanyikan lagu Selamat 
Ulang Tahun sebelum pe-
nyanyi soprano tenar Kathleen 
Battle membawakan lagu Doa 
Bapa Kami. 

Wartawan BBC di Roma 
David Willey, yang menyertai 
kunjungan Paus, mengatakan, 
Bush menghendaki Paus 
Benediktus menghadiri pesta 
gala ulangtahun, tapi tawaran 
itu ditolak dan paus lebih me-
milih jamuan tertutup. 

Pengamanan ketat digelar 
dan para tamu diperiksa den-

gan detektor logam.
Selama penerbangan dari 

Roma ke Washington, Paus 
mengatakan kepada wartawan 
bahwa dia berniat untuk men-
gangkat isu bahaya perpeca-
han keluarga akibat migra-
si warga dari Amerika Latin 
yang mencari pekerjaan dan 
penghidupan baru di Amerika 
Serikat. 

Isu lain yang mungkin ti-
dak disepakati oleh kedua pe-
mimpin adalah hukuman 
mati dan embargo perdagan-
gan Amerika Serikat terhadap 
Kuba. 

Namun, mereka akan me-
miliki pijakan sikap umum 
soal beberapa isu. Presiden 
Bush dan Paus sama-sama me-
nentang riset sel tunas embri-
onik (embryonic stem cell re-
search). 

Pada hari Kamis, Paus akan 
memimpin misa untuk 48.000 
warga di Washington, dan satu 
misa lagi di Yankee Stadium di 
New York. Paus juga akan ber-
pidato di Majelis Umum PBB. 

Pada hari Mingu dia akan 
mengunjungi lokasi seran-
gan 11 September 2001 di New 
York.

Artikel dari Suara Pembaruan

Unjuk Rasa 
Pro-Tibet 
Berlanjut

SAN FRANSCISCO - Mumbai: 
Warga Tibet yang bermukim 
di India dan Nepal terus me-
nyuarakan pembebasan Tibet 
dari Cina. Di Mumbai, India, 
polisi menahan 25 pengun-
juk rasa yang menggelar pro-
tes pembebasan Tibet saat 
obor Olimpiade tiba di nega-
ra itu, Kamis (17/4). Bentrok 
pecah ketika pengunjuk rasa 
berusaha menerobos barikade 
polisi yang menjaga Kantor 
Konsulat Cina.

Pengunjuk rasa terus 
merangsek ke pertahanan 
polisi sambil terus meneriak-
kan yel-yel pembebasan Tibet. 
Upaya polisi menahan pen-
gunjuk rasa tidak menghenti-
kan gelombang protes. Mereka 
tetap meneriakkan yel-yel 
sambil mengibarkan bendera 
Tibet melalui mobil yang me-
nahan mereka.

Sedangkan di Kathmandu, 
Nepal, puluhan pengunjuk 
rasa juga membawa bendera 
dan spanduk sambil menyeru-
kan pembebasan wilayah itu 
dari Cina. Mereka terlibat ben-
trok dengan polisi Nepal saat 
berupaya memasuki Kedutaan 
Besar Cina di Kathmandu.

Tindakan tegas pemer-
intah pada para pengunjuk 
rasa pro-Tibet sudah menu-
ai kritik dari kelompok hak 
asasi manusia internasion-
al dan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Namun, pemerin-
tah Nepal sudah memutus-
kan tak akan memberi kelong-
garan pada unjuk rasa terha-
dap negara tetangga Nepal, 
termasuk Cina. Namun, pen-
gunjuk rasa yang ditangkap 
rata-rata kemudian dibebas-
kan dalam waktu kurang lebih 
sehari.(ADO)

Berita dari Liputan 6
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Bush sambut Paus Benediktus

Paus dan Presiden Bush di Washington



Perubahan 
Iklim Ancam 
Kelangsungan 
Pembangunan 
Nasional
PALU -  Deputi Menteri 
Percepatan Pembanguan 
Nasional/Kepala Bappenas 
Bidang SDM dan Kebudayaan 
DR.Ir. Maskuryadi di Palu, 
Kamis, mengatakan peruba-
han iklim yang terjadi saat ini 
bisa mengancam kelangsun-
gan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan 
Maskuryadi saat menghad-
iri Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Sulawesi 
Tengah (Musrenbang Sulteng) 
di Palu, Kamis.

Menurutnya, perubah-
an iklim yang muncul aki-
bat pemanasan global (global 
warming) bisa memicu mun-
culnya penyakit endemik yang 
menyerang manusia, dan he-
wan.

Selain itu, lanjutnya, pe-
rubahan iklim juga bisa men-
gacaukan pola tanam dalam 
pertanian, sehingga berdam-
pak pada penghasilan petani 
yang akhirnya menghambat 
laju pertumbuhan ekonomi 
nasional.

Dia mengatakan perubahan 
iklim merupakan isu strategis 
yang harus diperhatikan oleh 
setiap daerah dalam memaju-
kan pembangunan nasional.

Sementara itu, Gubernur 
Sulteng Bandjela Paliudju men-
gatakan, salah satu prioritas 
pembangunan di wilayahnya 
pada 2008 hingga 2009 teruta-
ma yang berkaitan dengan isu 
perubahan iklim adalah revi-
talisasi pertanian dan peri-
kanan.

Berita dari Harian Analisa

Perseteruan 
Berlanjut, 
Muhaimin 
Pecat Yenni 
Wahid

JAKARTA - Upaya islah (da-
mai) dalam perseteruan in-
ternal Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) makin jauh 
dari kenyataan menyusul sa-
ling “ngotot”nya kedua pi-
hak. Setelah Zannuba Arifah 
Chafsoh (Yenni Wahid) sebagai 
Sekjen DPP PKB berencana 
menggugat Tim Investigasi 
yang dibentuk Muhaimin, gil-
iran Muhaimin Iskandar se-
bagai ketua umum Dewan 
Tanfidz DPP PKB memberhen-
tikan Yenni Wahid.

Pemberhentian Yenni 
Wahid tersebut disampaikan 
Ketua DPP PKB Abdul Kadir 
Karding bersama Wasekjen 
DPP PKB Helmy Faishal Zaini, 
di Jakarta, Senin (14/4) malam. 
Pemberhentian yang tertu-
ang dalam surat keputusan 
nomor 307/DPP-02/IV/ A.3/
IV/2008 tersebut ditandatan-
gani Muhaimin Iskandar dan 
Helmy Faishal tertanggal 6 
April 2008.

Dalam konsiderans menim-
bang, pemberhentian Yenni 
Wahid sebagai sekjen DPP PKB 
disebutkan antara lain meru-
pakan mandat Musyawarah 
Pimpinan (Muspim) dan 
Silaturahmi Alim Ulama yang 
digelar kubu Muhaimin 5-
6 April 2008 lalu di Jakarta. 
Selain itu, pemberhentian 
Yenni juga berdasar rekomen-
dasi Tim Investigasi DPP PKB 
yang diketuai Nursyahbani 
Katjasungkana.

Menurut Helmy Faishal, 
keputusan memberhentikan 
Yenni Wahid diambil pada 6 
April 2008. Namun secara res-

mi dan dipublikasi pada Senin 
kemarin. Ditegaskannya juga, 
semua tindakan dan aktivi-
tas Yenny Wahid setelah pem-
berhentian ini dinyatakan ins-
konstitusional.

Selain memecat Yenni 
Wahid, kubu Muhaimin juga 
menggubah gugatannya kepa-
da Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) yang semula sebesar Rp 
99 miliar menjadi Rp 9 saja. 
Menurut Abdul Kadir bukan 
soal angkanya yang penting, 
namun substansi gugatannya.

Gugatan Muhaimin tersebut 
dilayangkan kepada paman-
nya karena telah memecatnya 
sebagai ketua umum Dewan 
Tanfidz DPP PKB. 

Sementara itu PKB kubu Gus 
Dur menyatakan akan meny-
erahkan perubahan kepen-
gurusan kepada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Depkumham), Selasa (15/4) 
hari ini. Menurut Wasekjen 
DPP PKB Ikhsan Abdullah, 
Dephukham memberi waktu 
hingga 12 Mei 2008 bagi par-
pol yang dilanda konflik inter-
nal untuk menyelesaikan dan 
menyerahkan daftar pengurus 
perubahannya.

Perubahan kepenguru-
san PKB tersebut menyusul 
diberhentikannya Muhaimin 
dan posisinya yang diganti-
kan Wakil Ketua Umum Ali 
Masykur Musa yang menjadi 
pelaksana tugas (plt).

juga ribut dengan ancaman 
pemblokiran situs karena di-
anggap porno.
“Pemblokiran itu tujuannya 
‘kan untuk melindungi anak-
anak. Namun di sisi lain itu 
menunjukkan otoritarian-
isme. Seharusnya yang dibuat 
pemerintah adalah pen-
gaturan, bukan pelarangan. 
Yang perlu dibuat adalah pen-
gaturan distribusinya,” pung-
kas Heru. 

Berita dari Suara Pembaruan
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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
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LONDON - Tiongkok 
mendapatkan medali emas se-
bagai negara pelaku ekseku-
si mati terbanyak di dunia. 
Kelompok hak asasi manusia 
(HAM) Amnesti Internasional, 
Selasa (15/4), menyebutkan 
rata-rata 22 tahanan dihukum 
mati Pemerintah Tiongkok se-
tiap harinya, atau 374 orang 
selama 17 hari pelaksanaan 
Olimpiade Beijing, pada 8-24 
Agustus 2008.

Direktur Amnesty 
Internasional, Kate Allen, me-
nyebutkan otoritas Tiongkok 
mengaku 470 kali menjatuh-
kan hukuman mati sepanjang 
2007. Tapi para aktivis pembe-
la HAM memperkirakan angka 
sebenarnya mencapai 8.000. 

Kate mendesak Komite 
Olimpiade Internasional (IOC), 
seperti yang dilakukan para 
atlet Olimpiade sendiri, un-
tuk menekan otoritas agar leb-
ih terbuka mengenai eksekusi 
mati di Tiongkok.

Disebutkan, hampir 70 jen-
is kejahatan yang bisa dijatuhi 

hukuman mati di Tiongkok. 
Termasuk penggelapan pa-
jak, pencurian kwitansi pem-
bayaran pajak, perusakan 
fasilitas pembangkit listrik, 
menjual obat palsu, pencuri-
an, suap, dan penyalahgunaan 
obat terlarang. “Semua pihak 
yang terlibat dalam Olimpiade 
tahun ini, harus menekan 
Tiongkok untuk mengungkap 
penggunaan hukuman mati,” 
ucap Kate.

Negara lain yang juga ban-
yak melakukan hukuman mati, 
adalah Iran, yang pada 2007 
jumlahnya meningkat dari 177 
eksekusi mati pada 2006, men-
jadi 317 pada 2007. Sementara 
di Arab Saudi, pelaksanaan 
eksekusi mati juga meningkat 
hingga 143 pada 2007, diband-
ing tahun sebelumnya 39 kali. 
Menurut data resmi, total ada 
1.252 orang dieksekusi mati 
di seluruh dunia, sepanjang 
2007.

“Itu hanya perkiraan min-
imal. Angka sebenarnya pas-
ti jauh lebih besar,” demiki-

an disebutkan dalam laporan 
Amnesty Internasional untuk 
April 2008. 

Tiongkok menjadi perha-
tian seriuskarena eksekusi 
mati dijadikan rahasia negara. 
Agustus 2008, Tiongkok ber-
harap memperoleh gengsi in-
ternasional dengan membuat 
perjalanan estafet obor api 
Olimpiade melalui 135 kota di 
negara-negara dari limaben-
ua. [AFP/B-14]
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Tiongkok Hukum Mati 
374 Orang Selama Olimpiade

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



Attorney at Law / Certified Public Accoun-

ELEANOR H. CHEN, P.C.
1004 Arch Street, 2nd Floor

Philadelphia, PA 19107 

215 - 829 0816 ( Bahasa Inggris / Mandarin )
 Buka Setiap Hari - Senin-Jum’at 9 am - 6 pm / Sabtu Minggu 9 am - 2 pm

Melayani : Pengajuan Asylum, BIA & 3rd Circuit  Appeal, Ijin Kerja (Work Per-
mit), Pengurusan Pajak, Ijin Usaha, Pernikahan/Perceraian, Motion to Reopen, Petisi 
Kartu Hijau, Mewakili Sidang, Mengusahakan Jaminan, Voluntary Departure, Kasus 

Kriminal atau Sipil, Kasus Lalu Lintas seperti  kecelakaan, tiket dsb.

Melayani Pengurusan pajak atau 
federal tax return dan membuat Tax ID 

(ITIN) untuk pekerjaan dan pajak.

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:  
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

Borobudur
Jakarta: 15 jam
Surabaya: 10 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 5 jam

Galaxy 
Jakarta: 15 jam
Surabaya : 10 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 5 jam

Indonesia Empire
Jakarta: 10.50 jam
Surabaya  : 8 jam
Indonesia : 7 jam
HP : 3.40 jam

Friendly
Jakarta:  20.:0 jam
Indonesia : 9:18 jam
HP :  5 jam

Ultima
Jakarta: 5.20 jam
Surabaya: 5 jam
Indonesia : 3 jam
HP : 2.30 jam

Beautiful Asia
Jakarta: 13:20 jam
Surabaya : 13.20 jam
Indonesia : 13.20 jam
HP : 4.2 jam

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE

BARU: MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Asia Power
Jakarta: 24 Jam
Surabaya : 15 jam
Indonesia : 12 jam
HP : 5 jam

Mega Star
Jakarta: 15 jam
Surabaya : 10 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 5 jam

World Best
Jakarta: 20 jam
Surabaya : 10 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 4.08 jam

Indonesia Gold
Jakarta: 17.43 jam
Surabaya : 10.52 jam
Indonesia : 10.52 jam
HP : 3.04 jam

Power Indo
Jakarta: 24 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 7 jam

Asia USA
Jakarta: 15 jam
Surabaya : 12 jam
Indonesia : 10 jam
HP : 4 jam

Kartu Telepon Alfa Link

Jakarta : 10.30 jam
Surabaya : 7.30 jam
Indonesia : 6.40 jam
Handphone : 4.10 jam

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang 

untuk Handphone

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064


