
CHICAGO - Mr Richardson adalah salah 
satu dari politisi Hispanik di Amerika 
Serikat dan pencalonannya sudah 
diperkirakan selama berminggu-minggu. 

Dia menjadi mantan saingan Obama 
sewaktu mencalonkan diri sebagai 
presiden dari Partai Demokrat yang 
akhirnya masuk dalam kabinet Obama. 

Presiden terpilih sudah mengumumkan 
hampir setengah dari anggota kabinetnya 
dalam waktu sebulan setelah terpilih 
menjadi presiden. 

Obama menyebut Richardson sebagai 
seorang ‘diplomat ekonomi Amerika’ yang 
terkenal. 

“Selama bertugas di pemerintah negara 
bagian dan Kongres, dalam dalam dua 
masa jabatan di kabinet, Bill sudah 
melihat hampir semua sudut mengenai 
bagaiman perekonomian kita bekerja dan 
apa yang membuat perekonomian kita 
bekerja lebih baik,” kata Obama. 

Richardson berjanji - dalam bahasa 
Inggris dan Spanyol - untuk bekerja 
memperbaharui perekonomian. 

Politisi veteran
Richardson, 61 tahun, bukan wajah 

baru di pemerintahan. Dia sudah dua 
kali menjabat dibawah presiden Clinton 
sebagai dutabesar Amerika untuk PBB dan 
sebagai menteri energi. 

Dia sedang menjalani masa jabatan 
kedua sebagai gubernur New Mexico, juga 
sudah menjadi anggota kongres selama 
tujuh masa jabatan. 

Jika diterima oleh senat Amerika, dia 
akan mengambil alih departemen yang 
sangat besar yang mengawasi layanan 
cuaca nasional, biro sensus, program-
program pembangunan ekonomi dan 
banyak lagi. 

Richardson tadinya adalah calon 
untuk jabatan menteri luar negeri, tetapi 
Obama menawarkan dia jabatan menteri 
perdagangan setelah memilih mantan 
saingannya yang lain, Senator Hillary 
Clinton sebagai menteri luar negerinya. 

Mantan saingan Obama lainnya, 
Senator Joe Biden akan menjabat sebagai 
wakil presiden.

Obama masih harus mengangkat tim 
intelijennya, termasuk direktur intelijen 
nasional dan direktur CIA, demikian juga 
beberapa jabatan kabinet lainnya. 

1 US$: Rp. 12000
 

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

Obama angkat mantan saingannya
sebagai kandidat kabinetnya
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 York & Harrisburg:

JOB AVAILABLE 
(Dicari Tenaga Kerja)

 
For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)

General Labor, Machine Operator, Quality Control, 
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control, 
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman

Requirements (Persyaratan)

Must have proper paperwork to work in U.S 
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen

All applicants must fill out employment application 
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum 
diterima kerja.

Please call 215-833-9686 for 
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.



Pembuatan kartu undangan
Menerima pembuatan kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, telp. 267-516-8870 (25)

Cari Info di Phila?
Urus paspor USA/Indo, 
Visa, Jemputan air port 
JAKARTA-PHILA-JFK, 
Datang langsung ke 1654 
S. Chadwick Telp. 215-271-
8381/215-500-3699 (25)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (68)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (71)

Bisa langsing 
dan menghilangkan perut 
buncit utk pria dan wanita 
dengan waktu yang singkat. 
Tanpa ada efek samping, 
tidak buang2 air besar.
Hub: 267-752-3635/ 215-391-
9485 (3)

DIJUAL ALKITAB
Bahasa Inggris-Indo. 
Ukuran besar, sedang, 
sampul alkitab, aksesoris, 
datang ke toko kami 1654 
S.Chadwick st. 215 271 8381 
(bisa diantar) (1)

RUMAH DISEWAKAN
Ada rumah 3 kamar $550. 
1 kamar $375 disewakan di 
street besar. hub Ben2 215 
500 3699 langsung datang 
1654 S. Chadwick St. (1)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 
267 265 5559 atau Rosalinda 
telp. 215 921 0907  (12)

PIJAT URUT
Keseleo/terkilir, hernia/
turun berok/ketedun, kop, 
magnetik, akupuntur tanpa 
jarum Hub. pak ISHAK:
215-833-6591 (3)

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
Kontributor: Emil Silvan

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.
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Menangkap orang Indo

Di Sebuah negara Uni Eropa, sedang 
tersiar kabar bahwa seorang Teroris dari 
Indonesia telah memasuki eropa.

Jock, Seorang komisaris Interpol yang 
pernah bersekolah di Indonesia dipanggil 
untuk mengomandani operasi ini.

Dalam 5 Jam, Teroris tersebut berhasil 
di tangkap. Karena prestasi ini, Jock sang 
interpol di wawancarai oleh media massa.

Wartawan : “Bagaimana strategi anda 
menangkap teroris ini pak?”

Jock : “It’s easy... saya menyebar seluruh 
anak buah saya dan satu setengah juta 
personel lain untuk berjaga di seluruh 
terminal bis di eropa.”

Wartawan : “Loh bagaimana anda tahu 
yang mana yang teroris indonesia..?”

Jock : “Gampang, saya cukup 

memerintahkan anak buah saya untuk 
menangkap orang yang merokok di dalam 
bis kota. karena hanya orang indonesia yang 
merokok di dalam Bis Kota....”

Suami Pemalas

Saya malu dengan hidup kita ini Mas”, 
kata Ani kepada suaminya Pailul yang 
penganggur dan pemalas.

“Coba bayangin. Pesta penikahan kita 
kemarin dibiayai Nenekku. Mobil kita 
duitnya dari Ayahku. Uang sewa rumah kita 
dari Pamanku . Bahkan biaya hidup kita 
sehari-hari dari Kakakku. Coba gimana saya 
nggak malu?”

Pailul yang sedang asyik tidur-tiduran si 
sofa menoleh ke istrinya dan berkata, “Kamu 
memang pantas merasa malu. Soalnya 
adikmu yang nggak berguna itu sampai 
sekarang belum kasih kita apa-apa!”
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FETTY KITCHEN

TEHERAN - Polisi Iran menangkap 49 
orang pekan ini di sebuah kota Iran utara 
dalam upaya penindakan tegas terhadap 
busana-busana seronok yang tidak Islami, 
demikian dilaporkan kantor berita IRNA, 
Kamis (4/12).

Langkah-langkah tadi merupakan 
gebrakan terbaru dalam kampanye 
nasional terhadap pengaruh budaya 
Barat di Republik Islam, dimana adab 
berbusana Islami diterapkan dengan 
ketat.

“Polisi berkonfrontasi dengan pembuat 
onar dan bajingan yang tampil di muka 
umum dengan mode busana yang 
tak Islami dan pakaian urakan,”kata 
komandan polisi kota Qaemshahr 
Mahmoud Rahmani kepada IRNA.

Rahmani juga mengatakan, lima salon 
pangkas ditutup dan 20 lagi mendapat 
peringatan karena “mempromosikan gaya 
rambut Barat.”

Di masa lampau, penindakan tegas 
seperti itu berlangsung beberapa pekan 
atau bulan, tapi kampanye sekarang 
diluncurkan tahun 2007 dan masih 
berlanjut.

Kampanye itu termasuk tindakan 
terhadap pria yang menggandrungi gaya 
rambut Barat atau wanita yang memakai 
celana ketat dan sepatu boot tinggi.

Kaum wanita dianjurkan memakai 
busana yang menutup aurat. Tapi 
sebagian, terutama di perkotaan, 
memakai jilbab di luar batas rambut di 
kepala dan memakai perlengkapan ketat.

Beberapa analis mengatakan, 

pihak berwenang khawatir tindakan 
penyimpangan secara terbuka seperti itu 
terhadap nilai-nilai Republik Islam bisa 
meningkat andaikata itu berjalan tanpa 
kendali.

“Beberapa orang, yang tidak tahu 
budaya apa yang mereka tiru, memakai 
busana rancangan musuh-musuh negara 
ini,” kata Rahmani.

“Musuh-musuh negeri ini mencoba 
mengalihkan perhatian pemuda kita dan 
meracuni mereka dengan cara keinginan 
mereka dan menodai gaya sehat mereka,” 
tambahnya.

Rahmani tidak mengatakan bagaimana 
pelaku pelanggaran akan dikenai 
hukuman. Hukuman biasanya berupa 
peringatan atau denda. (Rtr/es)

Forum yang berlangsung duaz hari 
diikuti sedikitnya 100 top eksekutif 
perusahaan-perusahaan BUMN dan 
perusahaan swasta nasional terkemuka. 
(Ant)

Iran Tangkap Orang-orang Berpakaian Seronok

Telp. 215-468-4212
Buka Senin-Sabtu 10am - 9pm
Minggu: 9am - 4pm

Menerima Katering pesta atau pabrik

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00

2053 Beechwood St. Philadelphia, PA 19145

Menu Special: Nasi padang, nasi ayam kalasan, nasi ayam bumbu rujak, nasi 
ayam goreng kremes, nasi ikan goreng, nasi empal, 

nasi bebek goreng dll.

Menu khusus hari SABTU dan MINGGU:
Rujak Cingur, Nasi Langi, Lontong sayur special, Sate dan lain-lain
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SIDOARJO- Ribuan warga 
dari tujuh desa yang 
menjadi korban lumpur 
Lapindo yang tergabung 
dalam Gerakan Pendukung 
Perpres 14/2007 (Geppres) 
berunjuk rasa dengan cara 
menutup jembatan Porong, 
Sidoarjo, Jatim, Kamis, 
(4/12). Mereka menuntut 
sisa pembayaran 80 persen 
ganti rugi tanah mereka 
dibayar sekaligus bukan 
dicicil. 

Akibat aksi itu, 
kendaraan dari arah 
Sidoarjo harus berbelok 
melalui jalur Krian, lalu 
ke Mojosari. Sedangkan 
kendaraan dari arah 
Malang dan Pasuruan, 

dibelokkan ke Japanan, 
terus ke Mojosari dan 
Krian. “Kami ingin sisa 
pembayaran 80 persen 
dilakukan tunai, bukan 
dengan cara dicicil,” kata 
Hari Suwandi, koordinator 
aksi, seperti dikutip Antara, 
Kamis (4/12).

Ketika ditanya 
tentang perwakilan 
warga di Jakarta yang 
menyetujui pembayaran 
dengan cara dicicil, 
Hari menyatakan,”Kami 
anggap mereka sebagai 
pengkhianat. Pasalnya, 
kami yang ada di 
Sidoarjo tidak setuju jika 
pembayaran itu dilakukan 
dengan dicicil. Kami ingin 

sisa pembayaran dilakukan 
secara tunai,” tegasnya. 

Sementara itu, Presiden 
Susilo Bambang Yudhyono 
marah kepada PT Lapindo 
Brantas karena belum 
menyelesaikan tanggung 
jawabnya membayar ganti 
rugi kepada para korban 
lumpur Lapindo. 

Kemarahan itu 
disampaikan Presiden 
saat menerima pemilik PT 
Lapindo Brantas, Nirwan 
Bakrie bersama sejumlah 
menteri. Dalam pertemuan 
yang tidak terlalu lama 
itu, Dalam pertemuan 
itu, Presiden mengaku 
sama sekali tidak nyaman 
dengan situasi tersebut.

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)

Korban Lapindo Tuntut Pembayaran 



20 DUNIA KITA INTERNASIONAL  DUNIA KITA INDONESIA 5

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.

HARARE - Zimbabwe 
mengumumkan keadaan 
darurat nasional menyusul 
menyebarnya wabah 
kolera, dan hancurnya 
sistem kesehatan di negeri 
tersebut. Pemerintah 
Zimbabwe terus berupaya 
mencari bantuan 
internasional untuk 
membantu mengatasi 
krisis obat-obatan dan 
pangan di negeri itu.

Pemerintah 
mendeklarasikan 
keadaan darurat dan 
mengharapkan bantuan 
dana untuk membeli 
makanan, obat-obatan, 
peralatan rumah sakit, dan 
membayar gaji dokter serta 
perawat.

Hancurnya sistem 
kesehatan semakin 
menambah keterpurukan 
negeri itu menyusul 
hancurnya ekonomi. 
Zimbabwe saat ini menjadi 
negara dengan tingkat 
inf lasi tertinggi di dunia 
yang mencapai 231 juta 
persen pada bulan Juli.

Warga Zimbabwe pun 
terus berjuang untuk 
mendapatkan pasokan 
air bersih dan makanan 
yang kian terbatas. PBB 
melaporkan korban kolera 
di Zimbabwe sejak Agustus 
telah mencapai lebih dari 
12.600 orang. Dari jumlah 
tersebut, 570 di antaranya 
meninggal karena 
terbatasnya pasokan air 

bersih. Kolera terjadi 
karena terkontaminasinya 
makanan atau minuman. 
Gejalanya termasuk di 
antaranya, diare.

Di tengah terbatasnya 
pasokan makanan dan 
air bersih, Pemerintah 
Zimbabwe, Kamis, 
mengeluarkan denominasi 
uang baru sebesar 100 
juta dolar Zimbabwe 
untuk didistribusikan di 
pasar sekaligus mencegah 
terbatasnya pasokan uang 
kas di pasaran.

Pemerintah juga 
membatasi penarikan 
dana maksimal sebesar 100 
juta dolar seminggu, yang 
cukup untuk membeli 40 
liter air bersih. 

Zimbabwe Umumkan Keadaan Darurat Wah! Upah Minimum Timor 
Leste Lebih Besar dari 
Jabar

BANDUNG, KAMIS - Meski baru merdeka 
tahun 2002, upah minimum negara Timor 
Leste lebih besar dari upah minimum 
provinsi (UMP) Jawa Barat. Upah minimum 
Timor Leste sebesar 85 dollar AS atau 
berdasarkan kurs saat ini, sekitar Rp 1,03 
juta. Sedangkan UMP Jabar tahun 2009 
hanya Rp 568.193.

Presiden Upah Minimum Timor Leste 
Paulo Alves di Bandung, Kamis (4/12), 
mengatakan, upah minimum itu sebenarnya 
ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tahun 2000 ketika negara tersebut masih 
dalam pemerintahan transisi dan masih 
berlaku hingga sekarang .

Ketika itu, upah ditetapkan berdasarkan 
gaji staf lokal PBB. Jadi, tidak melibatkan 
buruh dan pengusaha. Upah tersebut 
rencananya diubah tahun 2009. Namun, 
Paulo tidak mengetahui, upah dinaikkan 
atau diturunkan serta besaran yang akan 
ditetapkan.

Paulo mengatakan, saat ini, usaha-
usaha di Timor Leste sudah berupaya 
menaati ketentuan tersebut. “Akan tetapi, 
banyak pelaku usaha yang belum mampu 
menerapkan, memekerjakan anggota 
keluarganya sendiri agar dapat menghindari 
ketentuan itu. Perlu dicarikan solusi agar 
pengusaha tidak dirugikan dan buruh tidak 
disusahkan,” katanya.

Dosen Jurusan Ekonomi Studi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Padjadjaran, Achmad Kemal 
mengatakan, upah minimum Timor Leste 
memang lebih besar daripada Jabar. Namun, 
harga barang-barang disana rata-rata juga 
lebih mahal. “Sebotol Coca-Cola, 1,2 dollar 
AS, berarti sekitar Rp 14.500. Mobil dinas 
pegawai-pegawai tertentu pakai Pajero. 
Supaya hemat, mereka pakai motor,” 

Kalau Cuma SBY-Mega, 
Golput Akan Tinggi

JAKARTA— Ketua Dewan Integritas Bangsa 
(DIB) Shalahuddin Wahid atau akrab disapa 
Gus Sholah menekankan pentingnya 
kehadiran calon-calon presiden dan wakil 
presiden alternatif pada Pemilu 2009. Hal itu 

menurutnya akan menggugah masyarakat 
untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kalau dari hasil survei, yang pasti kan 
hanya SBY dan Megawati. Kalau dua pasang 
saja yang maju, golput akan tinggi. Kami 
ingin golput ikut memilih. Itu (golput) adalah 
kelompok yang disasar DIB,” kata Gus Sholah 
sebelum memulai silaturahim DIB dengan 
Capres 2009-2014 di Gedung Joang 45, Jakarta 
Pusat, Kamis (4/12).

DIB akan melakukan konvensi terhadap 
pada calon alternatif yang dipandang layak. 
Empat partai, kata Gus Sholah, sudah 
menyatakan bersedia berkoalisi untuk 
mendukung pasangan alternatif dari DIB. 
Keempat partai tersebut adalah PNBK, Partai 
Buruh, PKNU, dan PNUI.

“Mekanisme konvensinya nanti akan 
dibahas dan kami akan menyelenggarakan 
pertemuan di daerah. Para calon nanti akan 
menyampaikan pikiran-pikirannya, apa 
masalah bangsa dan apa solusinya. Konvensi 
ini bentuk respons kami atas pandangan 
masyarakat yang apatis dengan calon yang 
itu-itu saja,” ujar adik Gus Dur ini.

Silaturahim sendiri baru dimulai pukul 
10.45 dengan tokoh yang sudah hadir di 
antaranya Sultan HB X, Fadel Muhammad, 
Rizal Ramli, Marwah Daud Ibrahim, Yuddy 
Chrisnandi, dan Taufikurrahman Ruki.

Bunga Kredit susah turun
Suku bunga kredit belum bisa turun dalam 

waktu dekat. Perbankan sulit merespon 
penurunan suku bunga Bank Indonesia 
karena masih dibayangi tingginya kredit 
macet menyusul krisis ekonomi. Perbankan 
lebih memilih menyimpan dahulu dana 
mereka. Demikian diungkapkan pengamat 
pasar uang, Poltak Hotradero, di Jakarta, 
Jumat (5/12).

“Sekarang ini yang terjadi ada 
overlikuiditas di beberapa bank yang 
sangat besar, ada lack of liquidity di bank 
kecil. Kecenderungannya bank-bank besar 
saat ini menyimpan likuiditas mereka 
karena melihat 2009 performing loan akan 
meningkat,” ujar Poltak.

Perbankan tidak bisa langsung merespon 
turunnya SBI dengan menurunkan suku 
bunga kredit karena masih tingginya biaya 
bunga seperti deposito maupun giro yang 
harus dibayar. 



6 DUNIA KITA INDONESIA

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi - 
8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia, 
PA 19145
Corner 17th & Mifflin

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
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Menerima pelayanan kirim 

Perseteruan Ahmad-
Roy berlanjut

Perseteruan Ahmad Dhani 
dengan pakar telematika Roy Suryo 
semakin menambah deretan panjang 
permasalahan yang dihadapi pentolan 
Dewa 19 itu. 

Bahkan persoalan mengenai tudingan 
pelecehan terhadap bendera merah putih 
membuat tangan kanan SBY, Heru Lelono 
harus turun tangan.

Menurut Roy, alasan Dhani yang 
menganggap bendera merah putih dalam 
video klip Dewa 19 adalah backdrop 
adalah mengada-ada. Hal ini juga yang 
menandakan jika suami Maia Estianty itu 
adalah seorang yang arogan.

“Saya tak mengenal dia. Tapi 
banyaknya SMS yang datang ke saya 

menyatakan kalau Dhani memang orang 
yang arogan. Tentu penilaian orang 
lain sama mengingat dia juga banyak 
bermasalah dengan orang lain,” kata Roy.

Pria asal Yogya itu juga menambahkan 
jika bentuk backdrop yang berwarna 
merah putih itu sudah jelas dilihat 
sebagai bendera negara Indonesia. 

Menurutnya, sebagai orang yang 
mengaku sebagai anak pejuang, 
Dhani seharusnya mengetahui bahwa 
menaruh sebuah tulisan dalam bendera 
kebangsaan itu adalah suatu pelanggaran.

“Buktinya judul lagunya saja 
Perempuan Paling Cantik di Negeriku 
Indonesia. Itu sudah menjelaskan 
kalau dia yang tak memahami. Kuasa 
hukumnya juga bilang kalau Dhani 
hanya mengapresiasikan lagu itu untuk 
Indonesia, jadi secara jelas Dhani 
membantah omongan kuasa hukumnya 
sendiri,” katanya.

JAKARTA-  Mantan 
Presiden Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur) mengaku 
kecewa dengan proses 
demokrasi di Tanah 
Air. Atas dasar itu, dia 
mendeklarasikan Gerakan 
Kebangkitan Rakyat 
(Gatara). Organisasi 
masyarakat ini diharapkan 
dapat menjadi wadah untuk 
menegakkan demokrasi, 
hukum, dan politik di 
Indonesia.

“Selama ini, saya terusik. 
Di antara kita seolah-
olah tidak ada jembatan 
penyambung untuk 
mencapai tujuan bersama. 
Inilah yang menjadi 
alasan lahirnya Gatara,” 
kata mantan presiden RI 

tersebut.
Dalam naskah 

deklarasinya yang 
dibacakan putri Gus Dur, 
Yenny Wahid mengatakan, 
Gatara akan meneruskan 
cita-cita proklamasi dalam 
mewujudkan bangsa yang 
merdeka, bersatu, cerdas, 
adil, dan makmur.

Dia berharap, kekuatan 
sosial, politik, dan ekonomi 
dari pendukung mantan 
Ketua Umum Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) ini dapat diarahkan 
melalui satu komando. 
Pendeklarasian Gatara 
dihadiri mantan Ketua 
Umum Partai Golkar Akbar 
Tandjung, Ketua Umum 
Partai Buruh Muhtar 

Pakpahan, mantan Menteri 
Koordinator Perekonomian 
Rizal Ramli, dan Mantan 
Gubernur DKI Jakarta 
Sutiyoso.

Sedangkan, Yenny Wahid 
sempat mengutarakan, 
langkah Gus Dur 
membentuk Gatara tidak 
terlepas dari keinginannya 
untuk merebut kembali 
Partai Kebangkitan Bangsa 
PKB). “PKB tetap punya 
kami dan akan direbut 
kembali,” ujarnya.

Dikatakan, Gatara 
akan menjadi wadah 
konsolidasi bagi Gus Dur 
dan pendukungnya. Yenny 
pun mengajak pendukung 
Gus Dur yang kecewa untuk 
bergabung. [CNV/O-1]

Gus Dur Kecewa dengan Demokrasi di Indonesia

Aktris peraih Piala Citra 
Festival Film Indonesia 
2005, Marcella Zalianty, 
dijebloskan ke tahanan 
Polres Metro Jakarta Pusat 
sejak Kamis (4/12) malam. 
Sebelumnya, pembalap 
nasional Ananda Mikola 
telah ditahan, setelah 
keduanya ditetapkan 
sebagai tersangka kasus 
penganiayaan terhadap 
Agung Setiawan.

Kepada SP di Jakarta, 
Jumat (5/12), Wakapolres 
Jakarta Pusat, AKBP 
Angesta Romano Yoyol 
mengatakan Marcella 
sudah resmi menjadi 
tersangka. Selain itu, Ar, Yg, 
dan R, yang disebut-sebut 
sebagai karyawan Marcella, 
juga ditetapkan sebagai 
tersangka.

Marcella dikenai 
sejumlah pasal pelanggaran 
dalam KUHP, yakni Pasal 
328 tentang Penyanderaan, 
Pasal 333 tentang 
penculikan, dan Pasal 335 
tentang Tindak Kekerasan. 
Dengan Pasal berlapis 
itu, Marcella terancam 

hukuman antara 5-15 tahun 
penjara. Hingga Jumat 
(5/12) pagi, Polres Jakarta 
Pusat masih memeriksa 
para tersangka. Sementara 
itu, adik Ananda Mikola, 
Moreno Soeprapto, 
diizinkan pulang dan hanya 
berstatus sebagai saksi.

Kasus penganiayaan 
terhadap Agung, berawal 
dari laporan Cici yang 
menyebutkan rekannya 
yang berutang Rp 50 juta 
kepada Marcella dianiaya di 
Hotel Ibis Jl Wahid Hasyim, 
Jakarta Pusat, Selasa (2/12). 
Di tempat itu, Agung disiksa 
dengan cara disekap, 
ditelanjangi, dipukul, dan 
disundut rokok.

Penyiksaan itu berlanjut 
di PT Tetra Nusa, Gedung 
Central Cikini, Jl Cikini 
Raya Jakarta Pusat, Rabu 
(3/12) pagi. Di situ, Agung 
disekap di kamar mandi. 
Saat penyiksaan, hadir 
Ananda Mikola yang 
disebut-sebut terlibat 
dalam pemukulan dan 
penyekapan. Adik kandung 
Ananda, Moreno yang 

merupakan pacar Marcella 
Zalianty, juga ada di lokasi 
tersebut.

Agung bisa lolos setelah 
mengirim pesan singkat 
ke Cici untuk melaporkan 
kasus tersebut ke polisi.

Sementara itu, Komisi 
untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan 
(Kontras) meminta 
Kepolisaan menindak 
tegas pelaku penganiayaan 
dan penyekapan Agung 
Setiawan. Kontras menilai 
tindakan pelaku sangat 
kasar, brutal, dan tidak 
manusiawi.

“Sungguh melecehkan 
martabat manusia 
kalau memang benar 
penyiksaannya seperti 
disampaikan korban. Ini 
bukan kasus sederhana. 
Bagaimana mungkin dalam 
dunia seperti sekarang 
ini, masih ada tindakan-
tindakan brutal seperti itu,” 
kata Koordinator Kontras, 
Usman Hamid, seusai 
menerima Agung Setiawan 
dan pengacaranya di kantor 
Kontras.

Ananda dan Marcella Zalianty Ditahan
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WASHINGTON - 
Menteri luar negeri 
Amerika Serikat 
mengatakan, Pakistan 
harus memberikan 
tanggapan yang tegas 
atas serangan terhadap 
Mumbai pekan lalu.

Menlu Condoleeza 
Rice tiba di 
ibukota Pakistan, 
Islamabad, menyusul 
perunndingan di 
India yang bertujuan 
meredakan ketegangan 
antara dua tetangga pasca 
serangan tersebut. 

Dr Rice mengatakan, 
semua negara harus 
bersikap keras 
mengenai ancaman 
global ekstrimisme dan 
terorisme.

Rice menambahkan, 
masalah tersebut 
merupakan bahan 
pembicaraannya dengan 
para pemimpin Pakistan. 

India mengatakan, 
mereka yang melakukan 
pembantaian Mumbai 
memiliki kaitan dengan 
Pakistan, tapi Islamabad 
membantah terlibat.

Serangan Mumbai 
menewaskan lebih 
dari 180 orang, dan 
menyebabkan puluh lain 
cedera.

‘Keras dan tegas’
Di ibukota India, 

Delhi hari Rabu, Rice 
mendesak kedua negara 
agar menunjukkan 
respons yang moderat atas 
serangan Mumbai.

Saat berbicara kepada 
wartawan yang menyertai 

dia dalam penerbangan 
dari Delhi ke Islamabad 
Kamis pagi, Rice 
mengatakan: “Ancaman 
global ekstrimisme dan 
terorisme harus dihadapi 
semua negara, dengan 
mengambil sikap yang 
keras dan tegas, dan 
dengan demikian itulah 
yang saya akan bahas.” 

“Pakistan harus 
menentukan sendiri 
reaksinya di sini. 
Dia [Pakistan] hanya 
memerlukan reaksi yang 
tegas dan reaksi itu perlu 
efektif,” tambah Rice. 

Dalam kunjungan satu 
hari itu, Rice dijadwalkan 
membicarakan serangan 
Mumbai dengan Presiden 
Pakistan Asif Ali Zardari 
dan Perdana Menteri Syed 
Yusuf Raza Gillani. 

Setelah berunding 
dengan para pemimpin 
pemerintahan India hari 
Rabu, Rice mengatakan, 
Pakistan harus bertindak 
“secara utuh dan 
transparan” dalam upaya 
mengadili mereka yang 
terlibat dalam serangan 
Mumbai. 

Menlu AS minta Pakistan 
tegas dan keras

BANGKOK - Para pengunjuk 
rasa anti pemerintah di 
Thailand secara resmi 
mengakhiri blokade di bandar 
udara internasional Bangkok.

Penerbanganp ertama telah 
mendarat di bandar udara itu 
selama lebih dari satu minggu 
lumpuh. 

Langkah itu membuka jalan 
bagi pulihnya penerbangan 
dalam beberapa hari ini, 
dan para penumpang yang 
terlantar dapat kembali 
diterbangkan. 

Sekitar tiga ratus ribu 
orang terdampar karena 
ditutupnya bandar udara itu. 
Protes itu merupakan langkah 
terakhir para elit Thailand 
untuk menggulingkan 
pemerintahan terpilih. 

Krisis ini dimulai hari 
Selasa, setelah Mahkamah 
Konstitusi membubarkan 
partai yang memerintah dan 
melarang perdana mentri, 
Somchai Wongsawat dari 
panggung politik selama lima 
tahun. 

Khawatir tenggelam
Sebanyak 43 negara-

negara pulau kecil di dunia 
mendesak agar dunia 
bertindak lebih tegas dan 
nyata memerangi dampak 
perubahan iklim. Seruan itu 
disampaikan perwakilan 
negara-negara pula dalam 
Konferensi XIV Perubahan 
Iklim yang berlangsung di 
Poznan, Polandia, Rabu (3/12), 
karena khawatir jika dampak 
perubahan iklim tidak 
tertangani keberadaan negara 
mereka akan tenggelam dan 
terhapus dari peta dunia.

Demonstran 
tinggalkan 
bandara
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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 

Menerima pelayanan kirim 

Ekonomi Indonesia Pulih 
Tahun 2010

MUMBAI - Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tahun 2009 hanya 
mencapai 4,5 persen dan baru akan pulih 
pada tahun 2010. 

Ketua komite tetap Fiskal dan Moneter 
Kadin Bambang Susatyo, Kamis (4/12), 
mengatakan pemerintah harus memberikan 
stimulus yang lebih seperti menurunkan 
kembali harga BBM di tahun depan guna 
mengdongkrak pertumbuhan ekonomi. 

“Kita usulkan turun Rp1500 untuk 
premium dan solar turun Rp1000. Ini akan 
menurunkan biaya transportasi,”katanya. 

Menurut Bambang, dunia usaha tidak 
dapat berharap banyak pada tahun 
depan jika pemerintah tidak mengambil 
langkah-langkah kongkrit untuk dapat 
menggerakkan dunia usaha, seperti 
pemberian proteksi kepada industri 
nasional. 

“Adanya Pemilu pada tahun depan akan 
menghambat masuknya investasi. Untuk itu 
harus ada langkah kongkrit pemerintah,” 
kata Bambang. Langkah ini sangat 
diperlukan jika pemerintah tidak ingin 
dunia usaha mengalami kematian, karena 
saat ini beban yang ditanggung dunia usaha 
sangat tinggi. 

Pemerintah juga diharapkan untuk 
secepatnya membelanjakan anggarannya 
sehingga geliat perekonomian di dalam 
negeri dapat berjalan. Bambang berharap 
banyaknya pembelanjaan pemerintah 

itu akan menyerap tenaga kerja. “Dengan 
adanya penyerapan pekerja maka mereka 
akan dapat membeli produk kami,” katanya. 

Selain itu, penegakan hukum yang jelas 
pada produk-produk ilegal juga dinilai 
akan membantu dunia usaha untuk dapat 
memasarkan produknya di dalam negeri. 

Banyaknya serbuan barang-barang 
dari China yang sangat murah tentu akan 
mematikan produk dalam negeri. “Sulit kita 
berharap jadi tuan di rumah sendiri kalau 
pemerintah tidak bisa membendung produk 
dari China. Legal aja murah apalagi yang 
ilegal,” tegas Bambang. 

Meski akan mengalami kesulitan pada 
tahun 2009, namun KADIN sedikit lega 
dengan adanya Pemilu yang diharapkan 
akan menambah jumlah belanja partai 
politik dan dapat dimanfaatkan dunia 
usaha. 

Kekawatiran dunia usaha ini, ternyata 
juga dirasakan oleh pemerintah. Menteri 
Perindustrian Fahmi Idris di tempat 
terpisah mengaku Indonesia akan menjadi 
sasaran produk asing seperti produk dari 
China. 

“Indonesia itu daya belinya bagus kalau 
tidak bagus mereka tidak akan ke sini.Itu 
tandanya banyak barang impor yang akan 
masuk,” katanya. 

Fahmi berjanji pemerintah akan 
membuat stimulus agar industri 
tetap terjaga dan tidak terpengaruh 
membanjirnya produk asing. Pemerintah 
akan terus berusaha menjaga iklim usaha 
tetap kondusif tahun 2009 dengan meminta 
masukan dari stakeholder. “Pemerintah 
akan berusaha keras menciptakan stimulus 
ekonomi,” katanya. (Ant/OL-02)

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro



GM-Chrysler Mulai Bicara 
Merger

WASHINGTON - CEO General Motors Corp (GM) dan 
CEO Chrysler LLC menyatakan akan memertimbangkan 
pembicaraan merger antarkedua perusahaan. Hal ini 
dilakukan untuk memenangkan bagian dana bantuan dari 
pemerintah sebesar USD34 miliar.

“Saya akan memerhatikan hal ini dengan serius,” 
jelas CEO GM Rick Wagoner saat mengatakan ke Senate 
Banking Committee, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 
(5/12/2008).

Dia mengatakan 
sebelumnya, pada awal 
tahun ini, pembicaraan 
merger sempat 
dikesampingkan 
karena GM tidak 
memiliki cukup dana 
untuk merger dengan 
Chrysler.

CEO Chrysler Robert 
Nardelli mengatakan 
pihaknya akan 
memfokuskan pada 

rencana merger dengan GM. Dia menilai jika merger kedua 
belah pihak dapat menyelamatkan Chrysler dan para 
pekerjanya, pihaknya akan melakukan hal tersebut.

Sementara CEO Ford Motor Co Alan Mulally juga 
berjanji akan fokus pada efisisiensi bahan bakar 
kendaraan dan mengurangi biaya produksi.

Tapi mereka menghadapi skeptisme dan ragu terhadap 
para pembuat kebijakan yang dinilai sulit memenuhi janji 
mereka. Sehingga nantinya perusahaan yang hampir 
mendekati bangkrut ini harus memakai strategi mereka 
sendiri, seperti membuat mobil irit bensin dan membuat 
mobil inovatif sehingga konsumen mau membeli.

Tiga industri raksasa di Detroit yang kerap disebut 
Big Three ini juga menyatakan telah melepaskan jet 
perusahaan mereka.

Sementara itu, Senator Demokrat New York Charles 
Schumer mengatakan pihaknya masih tidak mempercayai 
system kepemimpinan industri mobil tersebut. “Saya tidak 
percaya kepemimpinan perusahaan mobil,” jelas Schumer 
saat dengar pendapat.

Kendati demikian, saat memberikan pernyataan 
terkait banyaknya sentimen para pembuat kebijakan 
tentang rencana dana talangan bagi industri mobil, dia 
mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan industri 
tersebut bangkrut.
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666 ribu 
perhari

 Meski terjebak, wisatawan 
asal Indonesia yang berada di 
Thailand mengaku senang. 
Pasalnya mereka mendapat 
subsidi dari pemerintah 
melalui Departemen 
Pariswisata Thailand sebesar 
2.000 bath atau sekira Rp666 
ribu per hari.

Para wisatawan Indonesia 
ini justeru puas dengan 
penanganan Departemen 
Pariwisata dan maskapai 
penerbangan Thailand.

“Penanganannya bagus, 
cepat, terus menyediakan 
uang untuk makan, hotel 
dibayarin, jadi enggak 
terlantar. Enggak kayak di 
negara kita,” kata Purnomo, 
salah satu WNI yang tertahan 
di Thailand kepada reporter 
RCTI.

Menurutnya, Departemen 
Pariwisata dan maskapai 
penerbangan Thailand 
memberikan pelayanan 
sangat memuaskan 
kepada wisatawan asing 
pascapendudukan Bandara 
Suvarnabhumi Bangkok 
selama satu pekan.

Mereka juga berhak 
mendapat makan gratis tiga 
kali sehari, dan selalu diberi 
informasi terkini tentang 
jadwal penerbangan.

Pihak Garuda Indonesia 
bersama KBRI turut 
membantu pemulangan WNI 
yang telah membeli tiket, 
namun tertahan di Thailand. 
Saat ini hanya Garuda 
Indonesia yang mendapat 
akses untuk menerbangkan 
calon penumpang menuju 
Jakarta.
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JAKARTA — Ketua Partai Oposisi Malaysia 
Anwar Ibrahim menyanjung kebesaran 
bangsa Indonesia. Menurutnya, di negara 
ini pernah lahir tokoh-tokoh pemikir besar 
yang telah dihormati dunia internasional, 
seperti Soekarno, Moh Hatta, Syahrir, dan 
Moh Natsir.

Selain itu, dia juga menilai Undang-
Undang Dasar 1945 bersifat inklusif dan 
mengakui keberagaman. Anwar mengaku, 
dirinya mengatakan hal tersebut bukan 
berarti tidak memiliki nasionalisme, tetapi 
hanya mencoba bersikap obyektif.

“Saya rasa jarang negara yang seperti itu. 
Kalau di Malaysia, mana ada yang seperti itu. 
Di Malaysia, UMNO (koalisi partai berkuasa) 
semua,” ujar Anwar, Jumat (5/12) di Pusat 
Studi Jepang Kampus UI Depok.

Ungkapan yang disampaikan di sela-sela 
kuliah umumnya yang berjudul, Can Asia 
Survive from Global Economic Crisis: A 
Challenge Towards Asia Renaissance. Anwar 

juga memuji 
seniman-
seniman 
Indonesia, 
seperti 
Sutan Takdir 
Alisjahbana, 
Mochtar 
Lubis, dan 
Taufik Ismail.

Menurutnya, karya-karya mereka 
memberikan semangat dan inspirasi 
bagi semua orang. Kemudian, Anwar 
mengeluhkan dirinya yang dipersulit dalam 
memberikan kuliah umum di universitas-
universitas di Malaysia.

“Padahal, saya sudah pernah memberikan 
kuliah umum di Oxford, Cambridge, 
Harvard, dan lainnya. Mungkin, universitas 
di Malaysia terlalu tinggi buat saya,” ujarnya 
sambil tertawa.

Anwar Ibrahim Sanjung Indonesia



Subsidi BBM 
Dialihkan ke 
BBN

JAKARTA - Pemerintah 
tengah mempertimbangkan 
untuk mengalihkan subsidi 
bahan bakar minyak (BBM) 
ke bahan bakar nabati 
(BBN). Hal ini dilakukan 
untuk mempercepat 
pengembangan BBN, yang 
merupakan sumber energi 
alternatif terbarukan, 
sebagai antisipasi cadangan 
sumber energi fosil yang 
menipis.

Demikian penegasan 
Menteri Pertanian 
(Mentan), Anton 
Apriyantono, di Jakarta, 
Kamis (4/12), terkait 
dengan upaya pemerintah 
menjadikan Indonesia 
sebagai produsen utama 
biodiesel di dunia. Namun, 
dia tidak mengungkapkan 
kajian mengenai besaran 
subsidi yang menurut 
rencana dialihkan ke BBN.

Anton menambahkan, 
saat ini biodiesel 
terus dikembangkan 
di Indonesia, dan 
Pertamina sudah mulai 
menyerap banyak 
bahan baku biodiesel, 
khususnya kelapa sawit. 
Sehubungan dengan hal 
itu, Departemen Pertanian 
telah mengusulkan agar 
kelapa sawit banyak diserap 
menjadi bahan baku BBN, 
sebagai solusi menurunnya 
ekspor sawit, dan anjloknya 
harga komoditas itu di 
pasaran.

Dia mengungkapkan, 
saat ini produksi minyak 
kelapa sawit (crude palm 
oil/CPO) nasional mencapai 
rata-rata 18 juta ton per 
tahun. Dari jumlah itu, 4,5 
juta ton digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
domestik non-BBN, sisanya 
diekspor dan untuk BBN.

Menurut Mentan, 
tidak perlu ada 
aturan khusus lagi 
untuk menggalakkan 
pemakaian BBN, 
karena Menteri Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) sudah 
mengeluarkan peraturan 
mengenai kewajiban 
penggunaan BBN.

HARGA BBN
Pada kesempatan 

sebelumnya, Dirjen 
Minyak dan Gas 
Departemen ESDM, 
Evita Legowo mengakui, 
Indonesia yang memiliki 
potensi besar energi 
terbarukan, berupa 
biodiesel, hingga kini 
belum memanfaatkannya 
secara optimal. Dari total 
produksi biodiesel 2 juta 
kiloliter (kl) per tahun, 
hanya 20 persen yang 
dimanfaatkan di dalam 
negeri, sisanya diekspor.

“Pengusaha merugi 
karena harga jual biodiesel 
di dalam negeri lebih 
murah daripada biaya 
pokok produksinya. Oleh 
karena itu, pemerintah 
akan menetapkan harga 
BBN berdasarkan MOPS 
(harga minyak mentah 
di pasar Singapura), 
ditambah biaya pokok 
produksi dan upah,” ujar 
Evita, saat seminar SP 
Forum bertema “Quo Vadis 
Energi Nasional?”, yang 
diselenggarakan Harian 
Suara Pembaruan, di 
Jakarta, Rabu (3/12).

Dia menambahkan, 
guna menggairahkan 
pengembangan energi 
terbarukan, pemerintah 
telah memberikan 
insentif kepada para 
produsen biodiesel, 
berupa pembebasan pajak 
pertambahan nilai, dan di 
daerah berupa pembebasan 
pajak bahan bakar.

Selain itu, 
pengembangan dan 

pemasyarakatan 
penggunaan biodiesel 
terganjal oleh harga bahan 
bakar minyak (BBM) yang 
lebih murah.

Hal senada disampaikan 
pakar migas dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB), 
Rudi Rubiandini. “Energi 
alternatif, seperti biodiesel, 
tidak akan maju secara 
bisnis, dan tidak akan dapat 
dikembangkan, selama 
pemerintah masih berpihak 
pada sumber energi fosil 
(BBM),” ujarnya.

Oleh karenanya, Rudi 
menyarankan, agar 
pemerintah menunjukkan 
keberpihakan pada sumber 
energi terbarukan, dengan 
menyubsidi BBN.

“Kita sudah siap 
mengembangkan energi 
alternatif terbarukan. 
Apabila sudah ada 
keberpihakan, saya 
yakin, semua industri 
dan infrastruktur yang 
terkait dengan biodiesel 
dengan sendirinya akan 
turut berkembang,” jelas 
Sekjen Masyarakat Migas 
Indonesia tersebut.

Langkah serupa juga 
ditempuh produsen 
komputer asal AS, 
Hewlett-Pacard Co (HP). 
Perusahaan itu memangkas 
24.600 karyawan, atau 
hampir 8 persen dari total 
320.00 karyawannya, guna 
menghemat biaya US$ 1 
miliar per tahun. [CNN.
com/AP/E-4/A-17]
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Gunawan Santosa 
Ajukan PK

CILACAP — Terpidana mati Gunawan 
Santosa, yang mendekam di LP Pasir Putih, 
Nusakambangan, dalam kasus pembunuhan 
Direktur Utama PT Asaba, Boedyharto 
Angsono, akan mengajukan Peninjauan 
Kembali (PK).

Bahkan, dua pengacara dari Kantor 
Pengacara Alamsyah Hanafiah mendatangi 
LP Pasir Putih untuk menemui Gunawan 
Santosa, Kamis (4/12).

Kuasa hukum Gunawan, Alamsyah 
Hanafiah, saat dari Cilacap, membenarkan 
kedatangan dua stafnya, Syafii Nur dan 
Hendra, ke Nusakambangan terkait rencana 
pengajuan PK tersebut. “Kita berencana 
mengajukan PK atas kasus yang dihadapi 
Gunawan Santosa,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang 
mengumpulkan novum baru yang akan 
diajukan bersama PK tersebut. Menurut dia, 
pihaknya telah menemukan novum baru 

yang memiliki kesamaan dengan kasus 
Tommy Soeharto.

“Kasus yang dihadapi Tommy Soeharto 
sama dengan kasus Gunawan Santosa. 
Namun mengapa Tommy Soeharto hanya 
dihukum 15 tahun sedangkan Gunawan 
dihukum mati,” katanya.

Menurut dia, pengajuan PK tersebut 
memanfaatkan UUD 1945 yang telah 
diamandemen khususnya pasal 28 huruf d 
tentang persamaan hak di hadapan hukum.

“Jangan karena Tommy anak mantan 
presiden sehingga ada perbedaan. Padahal 
yang dibunuh Tommy adalah pejabat 
negara,” katanya.

Selain untuk membicarakan masalah 
pengajuan PK, kata dia, kedatangan dua 
pengacara dari kantornya juga terkait 
adanya kabar bahwa Gunawan Santosa akan 
dieksekusi pada bulan Desember ini.

Menurut dia, pihaknya hendak mengecek 
kebenaran kabar tersebut kepada pihak LP 
Pasir Putih.

“Kedatangan mereka juga untuk 
menyampaikan titipan pakaian dari 
keluarga Gunawan,” katanya. [TMA, Ant] 

Pemuda Depresi 
Terjun dari Tower 
Radio

KARANGANYAR - Seorang 
pemuda bernama Andri, 
25 tahun, warga RT 4 RW 
14, Sumber Trangkilan, 
Banjarsari, Solo, tewas 
seketika setelah terjun dari 
tower Radio JPI dengan 
tinggi sekitar 70 meter, di 
Kota Barat, Mangkubumen, 
Solo.

Salah seorang saksi 
Agung, warga Solo, Kamis, 
korban terjun dari tower 
dengan ketinggian sekitar 
70 meter di sebelah barat, 
Rabu malam (3/12) sekitar 
pukul 23.35 WIB dan 
kondisi tubuh korban 
hancur.

Ketika jatuh, tubuh 
korban sempat mengenai 
kabel listrik hingga listrik 
terputus alirannya, lalu 
menghujam tanah.

“Korban sempat diberi 
rokok dan diajak turun. 

Saya tidak menyangka 
korban nekat terjun. 
Saat itu, saya berusaha 
menangkap tangan korban, 
tapi terlepas dan dia jatuh,” 
kata Sishananto.

Peristiwa Andri yang 
nekat bunuh diri ini, sudah 
sejak Rabu (3/12) pagi, 
sekitar pukul 08.00 WIB 
yang diketahui oleh seorang 
teknisi Radio JPI, Sardi (25), 
di atas tower tersebut.

Korban saat itu 
meninggalkan sepeda 
ontel di sekitar tower JPI, 
dan kemudian kejadian itu 
dilaporkan ke polisi dan 
mereka mendatangkan Tim 
SAR dari UNS Solo.

Tim SAR sudah berupaya 
untuk menyelamatkan 
korban, namun karena 
korban membawa pipa besi 
sepanjang 1,5 meter untuk 
memukul setiap tim SAR 
akan mendekati.

Tim SAR dengan upaya 
lain mendatangkan seorang 
psikolog yang ikut dinaikan 
ke tower, tetapi korban 
sulit diajak berkomunikasi. 

Diduga, korban mengalami 
depresi.

Tim SAR kemudian 
berupaya mencari keluarga 
dan teman korban untuk 
bisa membujuk mereka 
untuk turun dari tower 
tersebut, termasuk ibu 
korban, Sukini 58 tahun, 
warga Sumber Trangkilan. 
Namun, korban tidak 
maumenanggapi bujukan 
ibunya itu.

Terakhir, teman kerja 
korban, Sishananto, ikut 
membantu didatangkan 
untuk membantu 
membujuk korban agar 
mau turun dari tower. 
Namun, korban justru 
malah benar-benar terjun.

“Korban sulit diajak 
bicara dan kadang bicara 
tapi jawabannya lain dari 
yang ditanyakan,” katanya

Kapolsek Banjarsari 
AKP Edison Panjaitan, 
mengatakan, pihaknya 
sudah semaksimal 
mungkin bersama tim 
SAR UNS melakukan 
penyelamatan korban. 
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Pemilihan presiden 
bukanlah segalanya bagi 
mantan gubernur DKI 
Jakarta Sutiyoso. Jika, nanti 
dia tidak mendapatkan 
tiket ataupun kalah dalam 
ajang paling bergengsi ini, 
dia pun sudah menyiapkan 
langkah-langkah jitu. Lalu 
apa langkah Bang Yos jika 
kalah?

Bagaimana peluang Bang 
Yos untuk maju ke Pemilu 
Presiden mendatang?

Kita harus mampu 
melakukan koalisi. kita 
nggak mungkin hanya 
mengandalkan PIS 
saja. Artinya, kita harus 
menghimpun partai-partai 
lain untuk mendekat.

Bang Yos dan partai 
pendukung kan sedang 
mengajukan uji materi 
UU Pilpres ke Mahkamah 
Konstitusi. Lalu bagaimana 
persiapannya?

Mungkin suatu saat nanti 
kami bersama partai-partai 
atau individu yang merasa 
dirugikan dengan syarat 

itu akan bertemu untuk 
melakukan judicial review. 
Karena 20 persen itu masih 
sangat tinggi dan berat, 
Saya masih mengkaji dan 
memaksimalkan koordinasi 
agar bisa dilihat dan 
didengar. Kalau sendirian 
saya enggak berani, saya kan 
enggak punya partai.

Kalau MK tidak 
mengabulkan bagaimana?

Saya sudah 
mengantisipasi 
kemungkinan terburuk. 
apapun yang terjadi 20 
persen itu harus kita cari. 
oleh sebabnya, pendekatan 
terhadap parta-partai itu 
tidak berhenti sampai nanti 
pemilu. oh ini misalnya 
yang ikut kita jumlahnya 
20 kan gitu. semua calon 
itu nanti akan sadar dan 
harus berkoalisi. artinya, 
konsekuensi itu sudah saya 
pikirkan. nah kalau saya 
menawarkan diri sendiri dan 
ternyata juga tidak cukup 
partai yang mendukung 

maka saya akan bersikap 
legowo.

Seandainya usaha Bang 
Yos sudah maksimal, tapi 
ternyata Bang Yos gagal 
bagaimana?

Saya belum terpikir.
Kemungkinan terburuk, 

kalau Bang Yos gagal di 
Pilpres 2009, apa yang akan 
Bang Yos lakukan?

Ya kita sudah saya 
antisipasi, kita harus 
berpikir logis dan 
legowo tadi. Saya sudah 
mencalonkan dan ternyata 
saya tidak bisa ya saya cari 
kesibukan lain misalnya 
kegiatan sosial, berbisnis, 
kan bisa. (habis) (uky) 

Gagal di Pilpres, Bang Yos Siap Terjun Bisnis

   Disewakan kamar di Mercy St. 
(antara 20th & 21st St.)

 Bagi yang tidak urus surat dan tidak 
merokok. Hanya 15 menit dgn bus ke 

China Town.

    Hub: 215-873-3907



BEIJING - Amerika Serikat (AS) dan China, 
Rabu (3/12), masih tak sependapat terkait 
cara memperlakukan mata uang yuan 
China dalam perdagangan internasional 
yang selama ini dianggap selalu 
menguntungkan China. 

Menteri Perdagangan AS Henry Paulson 
terus menekan China agar membiarkan 
nilai tukar yuan naik terhadap dolar guna 
meredakan ketegangan perdagangan antar 
kedua negara. Hal ini diulangi lagi Paulson 
saat pertemuan Dialog Ekonomi Strategis 
AS-China yang digelar di Bejing mulai 
Rabu.

Perusahaan-perusahaan Amerika 
menilai China selalu mengupayakan 
agar yuan berada dinilai tukar rendah 
(undervalued) agar para eksportir China 
memperoleh keuntungan, yang tidak adil 
menurut AS, sehingga menambah surplus 
perdagangan yang terus melonjak bagi 
China.

Pemerintah China awalnya sempat 
mempertimbangkan untuk tidak lagi 
‘memanjakan’ yuan seirama dengan tekad 
negara itu masuk dalam perdagangan 
internasional dengan penerapan-
penerapan kebijakan standar global. 

Tapi saat krisis keuangan melanda 
dunia, eksportir China juga menghadapi 
persoalan, sehingga pemerintah China 
tetap mempertahankan nilai yuan 
dan mendesak AS untuk tidak terlalu 
mempersoalkan sikap ini. 

“China mengirim sinyal yang jelas: Kami 
juga telah kami masalah sendiri yang 

memperlambat ekonomi,” kata Frank FX 
Gong, kepala ekonom Asia untuk JPMorgan 
Securities Ltd.

Dialog perdagangan China-AS ini, 
yang digelar dua kali dalam setahun, 
dimaksudkan membangun hubungan yang 
baik antara dua raksasa ekonomi dunia itu, 
bukan forum untuk negosiasi. 

Tapi Wakil Menkeu AS David McCormick 
kepada wartawan pekan ini mengatakan 
pejabat AS akan menggunakan dialog ini 
untuk mendesak China mengambil langkah 
meningkatkan nilai tukar yuan.

Masalah ini bahkan menjadi agenda 
penting di Kongres AS yang bahkan berniat 
‘menghukum’ China jika Beijing tidak 
mengambil tindakan cepat terkait sikap 
China dalam perdagangan internasional. 

Kedua raksasa ekonomi dunia ini 
sama-sama tengah berjuang: Amerika 
Serikat dengan krisis finansialnya dan 
China dengan perlambatan pertumbuhan 
ekonominya.

China pernah mencabut upaya 
mengontrol nilai tukar yuan terhadap 
dolar pada Juli 2005, yang berakibat pada 
naiknya nilai yuan sekitar 20 persen. Hal 
ini merepotkan eksportir China karena 
produk mereka menjadi lebih mahal di 
pasar luar negeri sehingga permintaan 
melambat. 

Hingga saat ini eksportir China terus 
melobi pemerintah untuk mepertahankan 
nilai tukar yuan yang rendah terhadap 
dolar untuk membuat produk mereka lebih 
kompetitif di luar negeri.

China dan AS Masih Berselisih masalah mata uang 

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 setiap hari
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

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

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

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

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:
Rokok Gudang Garam
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