
NEW YORK - Rupiah mengalami 
pelemahan signifikan di perdagangan, 
Rabu (12/11) ini. Mata uang Indonesia 
tersebut bahkan harus melewati level 
11.500 per dolar  AS. Aksi beli dolar AS 
oleh pelaku pasar terus berlanjut karena  
menguatnya mata uang yang juga disebut 
greenback tersebut.

Pada penutupan perdagangan valasa, 
Rabu (12/11), kurs rupiah di pasar spot 
antar bank Jakarta, nilai tukar rupiah 
ditutup di kisaran  Rp11.550-11.600 
per dolar AS atau melemah sekitar 300 
poin dibanding perdagangan Selasa 11 
November. Di sesi siang, rupiah sempat 
melemah hingga ke posisi 11.650 per dolar 
AS.

Analis Valas PT Bank Century Tbk Frans 
Darwin Sinurat menyatakan pengaruh 
global menakan semua mata uang. Hal 
inilah yang juga memberikan tekanan 
terhadap rupiah.  “Jika persentase 
penurunan seperti ini, terus berlanjut 
hingga akhir tahun, rupiah bisa 
menembus level 12.000 per dolar AS,” 
ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu 
(12/11).

Rupiah terus mengalami tekanan 
karena kekhawatiran akan terus 
melemahnya mata uang lokal ini hingga 
akhir tahun. Di sisi lain, korporasi diduga 
membutuhkan dolar AS yang banyak 
untuk membayar utang yang jatuh tempo 
di akhir pekan.

Bank Indonesia berencana 
mengeluarkan aturan jual beli valuta 
asing agar lebih tertib di saat kondisi 
pasar global sedang berf luktuatif. BI akan 

mengumumkan aturan itu pukul 17.30 
WIB. Menurut Frans, hal tersebut sangat 
positif untuk meredam penurunan rupiah 
yang tak tertahankan.

“BI harus terus berada di pasar untuk 
mencegah penurunan yang lebih cepat,” 
tambahnya

Pergerakan mata Asia lainnya ditutup 
bervariasi terhadap dolar AS, rupee India 
melemah 2,59%, yen Jepang menguat 
0,12%, won Korea melemah 2,4%, peso 
Filipina melemah 0,41%, dolar Singapura 
menguat 0,22%, bath Thailand menguat 
0,03% dan dolar Taiwan melemah 0,34%.

Faktor lain yang juga mempengaruhi 
melemahnya rupiah adalah terkoreksinya 
perdagangan saham di lantai bursa, 
dengan ditutup melemah 9,940 poin 
(0,74%) ke posisi 1.326,62. Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) kembali 
melemah mengikuti gerak bursa regional 
yang sedang negatif.

Pada penutupan perdagangan saham 
Rabu (12/11) IHSG turun 9,936 poin 
(0,74%) menjadi 1.326,621. Sedikit lebih 
baik dibandingkan pada sesi siang yang 
turun 11,872 poin (0,89%) ke posisi 
1.324,685. Indeks LQ-45 turun 1,882 poin 
(0,72%) menjadi 259,745 dan Jakarta 
Islamic Index (JII) turun 4,021 poin 
(1,94%) menjadi 203,366.

Analis Optima Securities Ikhsan 
Binarto menilai pelemahan indeks 
sebesar 9,9 poin menjadi 1.326 dipicu 
sentimen negatif  melemahnya rupiah 
karena investor antisipasi terhadap 
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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 (26)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (69)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (72)

DIJUAL ALKITAB
Bahasa Inggris-Indo. 
Ukuran besar, sedang, 
sampul alkitab, aksesoris, 
datang ke toko kami 1654 
S.Chadwick st. 215 271 8381 
(bisa diantar) (2)

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. (2)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 
267 265 5559 atau Rosalinda 
telp. 215 921 0907  (13)

PIJAT URUT
Keseleo/terkilir, hernia/
turun berok/ketedun, kop, 
magnetik, akupuntur tanpa 
jarum Hub. pak ISHAK:
215-833-6591 (4)

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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peraturan baru BI tentang valas.
“Selain itu, Investor masih wait and 

see  menunggu sidang G-20 pada 15-16 
November mendatang yang diharapkan 
memberikan solusi terhadap krisis 
keuangan global,” katanya.

Perdagangan saham hari ini mencatat 
transaksi 44.641 kali, dengan volume 2,743 
miliar unit saham, senilai Rp1,081 triliun. 
Sebanyak 62 saham naik, 69 saham turun 
dan 66 saham stagnan.

Menurut Ikhsan, indeks diperkirakan 
masih bergerak terbatas di level 1.300-
1.350. Dengan saham-saham yang masih 
layak dikoleksi adalah Tambang Batubara 
Bukit Asam (PTBA), Bank BRI (BBRI), 
Adaro Energy (ADRO), Perusahaan Gas 

Negara (PGAS), dan Bakrie Sumatera 
Plantation (UNSP).

Pada perdagangan kemarin, saham-
saham yang turun harganya antara lain, 
Perusahaan Gas Negara (PGAS) turun 
Rp40 menjadi Rp1.880, Telkom (TLKM) 
turun Rp100 menjadi Rp6.000, United 
Tractors (UNTR) turun Rp125 menjadi 
Rp3.950, Astra Internasional turun Rp50 
menjadi Rp 10.100 dan Bank Central Asia 
(BBCA) turun Rp25 menjadi Rp2.875.

Sedangkan saham-saham yang naik 
harganya antara  lain, Bank Rakyat 
Indonesia (BBRI) naik Rp100 menjadi 
Rp3.800, Bank Internasional Indonesia 
(BNII) naik Rp5 menjadi Rp495 dan 
Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 
naik Rp150 menjadi Rp6.350. (Tup/OL-03) 

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Undangan Pesta Pernikahan
Kita mungkin sudah terbiasa menerima surat undangan pesta 

pernikahan di mana tercantum pesan sebagai berikut:
“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan sangat berterima 

kasih apabila ungkapan tanda kasih yang akan diberikan tidak berupa 
cenderamata atau karangan bunga.”

Saya hanya ingin mengingatkan di saat nilai rupiah melorot begitu 
rupa terhadap dolar, maka pesan yang dicontohkan di atas pun akan 
mengalami perubahan pula, misalnya akan berbunyi:

“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan sangat berterima 
kasih apabila ungkapan tanda kasih yang akan diberikan tidak berupa 
cenderamata atau karangan bunga atau ..rupiah.”
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FETTY KITCHEN

Namanya juga mitos, jadi belum tentu 
benar, tapi belum tentu juga salah. 
Sebaiknya kita cari tahu supaya diet yang 
dijalankan menjadi benar. 

1. Tak makan malam
Logikanya pada malam hari aktivitas 

kita berkurang sehingga kalori yang 
dikeluarkan juga lebih sedikit jika 
dibandingkan dengan siang hari. Jika 
kita tidak makan malam sama sekali 
maka selain bisa masuk angin, pada 
malam hari kita juga susah tidur atau 
malah terbangun pada malam hari dalam 
keadaan lapar. 

Makan malam bisa diganti buah-
buahan yang berkalori seperti pisang, 
mangga, apel, dan lainnya. Bisa juga 
dengan sayuran seperti chicken salad, sop 
wortel dan kentang, cap cay, dan lainnya 
yang sejenis.

2. Air jeruk nipis menurunkan berat badan
Pada prinspipnya jeruk nipis memang 

bisa melarutkan lemak, tetapi karena 
rasanya yang sangat asam, bila diminum 
terlalu sering apalagi dalam keadaan 
perut kosong akan membahayakan 
lambung. Tetapi jika diberi banyak gula, 
maka akibatnya berat badan malah 
bertambah.

3. Menghindari nasi
Yang harus lebih diperhatikan adalah 

porsi nasi dan jenis lauk pauknya. Lebih 
baik kita makan satu porsi nasi dari 
pada tanpa nasi kemudian mengonsumsi 
makanan lainnya yang berkalori lebih 
tinggi dari pada nasi. 

4. Alpukat bikin gemuk
Lemak yang terdapat dalam alpukat 

merupakan lemak tak jenuh, seperti 
dalam minyak zaitun. Selain mampu 
mengendalikan hipertensi, alpukat 
juga kaya mineral kalium, tapi rendah 
kandungan nitratnya. yang bisa bikin 
gemuk adalah susu cokelat dan gula yang 
biasa dicampurkan.

5. Diet saja sudah cukup
Diet yang dilakukan secara benar 

memang efektif untuk menurunkan berat 
badan, tetapi sebaiknya juga dibarengi 
dengan olahraga. Karena olahraga 
membantu membakar lemak yang 
berlebih pada tubuh kita selain itu juga 
membuat badan menjadi bugar dan tidak 
lemas.

Mitos Seputar Diet

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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JAKARTA- Ketua Umum 
DPP Partai Amanat 
Nasional (PAN), Soetrisno 
Bachir, mengajak 
komunitas Tionghoa 
tidak alergi politik karena 
dengan bisa berperan lebih 
besar dalam pembangunan 
negara dan bangsa.

Ajakan tersebut 
disampaikan Soetrisno 
Bachir dalam dialog 
dengan komunitas 
Tionghoa di Surabaya, 
Kamis (11/12).

Terkait dengan ajakan 
agar tidak alergi dengan 
politik tersebut, Soetrisno 
Bachir memperkenalkan 
Caleg PAN untuk DPR RI 
dari Dapil I Surabaya - 
Sidoarjo, Charles Honoris. 

Tokoh muda Tionghoa dari 
Surabaya tersebut sekarang 
tengah berjuang untuk 
memperebutkan kursi DPR 
RI dari Dapil I Jatim.

Selain Charles Honoris, 
PAN juga mengajukan 
beberapa Caleg dari 
komunitas Tionghoa 
antara lain L. Walanda 
(Sulawesi Utara), Tan Fu 
Yong (DKI Jakarta), Samuel 
Nitisaputra (Kalimantan 
Timur) dan Alvin Lie 
(Jateng).

Sebagai partai yang 
bersifat pluralis dan 
terbuka, ujarnya, PAN 
memberikan kesempatan 
kepada semua komunitas di 
Indonesia untuk berkiprah 
di jalur politik melalui PAN. 

“Saya tegaskan sekali lagi 
bahwa PAN itu terbuka 
untuk siapapun, termasuk 
kalangan komunitas 
Tionghoa. Lihat saja 
namanya Mas Alvin Lie, 
dia menjadi anggota dewan 
sejak Pemilu 1999 dan 2004. 
Sekarang dia tetap kami 
calonkan karena kinerjanya 
di dewan bagus,” katanya.

Praktik politik masa 
lalu yang membelenggu 
kebebasan dan ekspresi 
politik komunitas Tionghoa 
sekarang sudah tidak 
ada. Semua warga negara 
memiliki kesempatan 
yang sama. “Termasuk 
bidang politik, komunitas 
Tionghoa jangan ragu 
berpartisipasi aktif.” 

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)

PAN Ajak Komunitas Tionghoa tidak Alergi Politik
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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.

NEW DELHI - India 
menempati peringkat 
ketiga, meninggalkan 
negara-negara seperti 
Sri Lanka, Jordania dan 
Argentina, dalam kasus 
perkosaan, kata data 
terakhir Kementerian 
Dalam Negeri setempat.

Di depan India adalah 
Amerika Serikat dan Afrika 
Selatan. Menurut data, 
18.359 kasus perkosaan 
tercatat di India pada 
triwulan pertama tahun 
ini, sedangkan di AS 
tercatat 93.934 dan di 
Afrika Selatan 54.926 
kasus.

Jumlah terendah kasus 

perkosaan tercatat terjadi 
di Jordania (78), Latvia 
(260), Bulgaria (403) dan 
Finlandia (596). Beberapa 
dari negara-negara 
lainnya, yang mencatat 
jumlah cukup besar kasus 
perkosaan termasuk 
Jerman (8.133), Thailand 
(5.060), Swedia (3.787) dan 
Argentina (3.447 kasus).

Bila dijumlah terjadi 
44.159 kasus berbagai 
serangan seks di seluruh 
India dalam kurun waktu 
tersebut. Dalam kasus-
kasus demikian, India 
juga berada di peringkat 
ketiga setelah Inggris dan 
Jerman, yang masing-

masing mencatat 62.100 
dan 47.070 kasus. Empat 
negara lainnya, yang juga 
tercatat kasus serangan 
seksnya tinggi termasuk 
Kanada (26.044), Australia 
(17.516), Swedia (7.924) dan 
Argentina (3.473 kasus).

Menurut data, kejadian 
dari berbagai kejahatan per 
100.00 penduduk di India 
tercatat pembunuhan 
(3), pelecehan seks (4), 
perkosaan (1,7), serangan 
serius (24,6), perampokan 
dan pencurian dengan 
cara kekerasan (2,1), 
membobol dan memasuki 
rumah (8,2) dan pencurian 
sepeda-motor (7,8).

India Tertinggi Ketiga dalam Kasus Perkosaan 
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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 

Jolie Bintang 
termahal 
Hollywood

Aktris peraih Piala Oscar, Angelina 
Jolie, yang banyak bermain dalam film-
film laga dengan peran serius, meraih 
posisi teratas dalam daftar aktris dengan 
gaji tertinggi versi The Hollywood 
Reporter, Jumat, 5/12-2008. 

Namun honor yang mereka terima 
merosot dan jauh tertinggal dengan 
pemain utama pria, tulis koran 
perdagangan itu.

Jolie, 33 tahun, mendapat bayaran 15 
juta dolar untuk film action “Wanted” dan 
dia kemungkinan akan memperoleh 20 
juta dolar bila membintangi sekuel film 
tersebut, kata koran itu. 

Jolie memainkan peran dramatik 
dalam “A Mighty Heart” pada 2007 dan 
“Changeling” pada tahun ini. Ibu enam 
anak itu dan pasangannya, Brad Pitt, 
bulan lalu membicarakan kemungkinan 
untuk mundur secara perlahan dari dunia 
akting guna memberikan waktu lebih 
banyak pada keluarganya. 

Julia Roberts, aktris pemenang Piala 
Oscar yang kini berusia 41 tahun, berada 
di urutan kedua setelah lama absen dari 
layar perak, dengan memperoleh lebih 
dari 15 juta dolar untuk “Duplicity”, yang 
akan dirilis tahun depan.

Para aktor juga mendapat bayaran 
kurang, kecuali Will Smith, bintang 
film laris “Hancock” dan “I Am Legend”, 

dengan bayaran 
tinggi di atas 25 
juta dolar per 
film. 

“Honor 
bintang lainnya 
telah merosot,” 
kata agen pencari 
bakat yang tak 
mau disebutkan 
namanya.

Reese 
Witherspoon, 
32 tahun, yang 
menjadi aktris 

termahal tahun 
lalu setelah 

menyabet Piala Oscar dalam “Walk the 
Line” pada 2005, turun ke peringkat 
ketiga. Dia memperoleh bayaran 14 juta 
dolar untuk tampil dalam film komedi 
“Four Christmases” yang dirilis pekan 
lalu. 

Cameron Diaz, Katherine Heigl, Kate 
Hudson, Anne Hathaway dan Jennifer 
Aniston juga masuk dalam daftar itu, 
dengan Aniston yang kini berusia 39 
tahun memperoleh lebih dari 8 juta dolar 
untuk

perannya dalam film komedi “Marley 
& Me” yang akan diputar pada Hari Natal. 

Bintang besar seperti Halle Berry dan 
Nicole Kidman, keduanya peraih Oscar, 
tak lagi mampu mengantongi penghasilan 
10 juta dolar per film. 

Dibandingkan dengan Pitt dan 
Johnny Depp, honor mereka jauh sekali 
perbedaannya. Menurut The Hollywood 
Reporter, Pitt dan Depp mandapat honor 
antara 15 juta dolar hingga 20 juta dolar 
untuk setiap film. (ant/ly)

JAKARTA-  Calon 
Presiden dari Partai 
Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra), Prabowo 
Subianto, menjadikan 
Manado sebagai starting 
point untuk melebarkan 
sayap pergerakannya ke 
wilayah timur Indonesia. 
Prabowo dijadwalkan 
mengunjungi Manado pada 
11-13 Desember 2008. Target 
pendukung Partai Gerindra 
akan tetap diarahkan 
kepada kaum petani, 
nelayan, kaum buruh serta 
para mantan tahanan 
politik.

“Pak Prabowo akan 
memulai acaranya di 
Manado dengan melakukan 

pembekalan bagi para 
calon anggota legislatif 
(caleg) pada 11 Desember, 
lalu bersilaturahmi dengan 
para rohaniwan Islam (12 
Desember siang), dan Natal 
bersama Rakyat Sulut (12 
Desember malam),” jelas 
Pimpinan Organisasi Napol 
se-Indonesia ini.

Joppy Lasut yang 
juga caleg nomor urut 
2 dari Partai Gerindra 
Dapil Provinsi Sulut ini, 
menambahkan, kehadiran 
Prabowo Subianto di 
Manado akan menambah 
maraknya pertarungan 
beberapa tokoh di jajaran 
elite nasional di kota yang 
terletak di “bibir” Samudera 

Pasifik tersebut.
“Sesudah Pak Prabowo, 

ada jadwal kedatangan 
Susilo Bambang Yudhoyono 
selaku calon presiden 
(capres) dari Partai 
Demokrat ke Manado 
seminggu sesudah 
kedatangan Prabowo 
Subianto,” ujar salah 
satu fungsionaris DPD 
Partai Gerindra, R Adlin 
Lumempouw. 

Sementara itu, Joppy 
Lasut mengharapkan, 
perayaan Natal bersama 
Prabowo Subianto 
di Manado, dapat 
memberi pengaruh 
signifikan bagi upaya 
untuk mempersatukan 
keberagaman rakyat yang 
majemuk, khususnya di 
wilayah timur Indonesia.

Prabowo Salip SBY di Manado

Angelina Jolie

Ayah Marcella Diduga 
Terlibat Penganiayaan

Kasus penganiayaan terhadap Agung 
Setiawan tak hanya menyeret Marcella 
Zalianty dan adiknya, Sergio. Ayah Marcella, 
Amran Gozali, diduga ikut terlibat.

“Agung minta bapaknya Marcella 
negosiasi ke Marcella. Bapaknya Marcella 
tahu sepertinya. Tapi, saat kejadian 
bapaknya Marcella tidak di tempat dan tidak 
melakukan apa-apa,” ujar sahabat Agung, 
Cici alias Chicha Meliana, di Polres Jakarta 
Pusat, Kamis (11/12/2008).

Dugaan ayah Marcella ikut terlibat 
berawal dari SMS yang dikirimkan Agung ke 
ponsel Cici saat peristiwa terjadi.

Isi SMS tersebut: Sumpah Wuk (panggilan 
Cici), aku tadi ditendang, dikeplak, digebuki. 
Tolong ya Wuk, please. Papi (panggilan ayah 
Marcella) suruh bantu aku Wuk, please. 
Alamatnya sudah jelas kan, di daerah Cikini. 
Tolong banget, dompetku, uangku diambil 
dan semua yang ada di dompet disobek dan 
dibuang Ananda Mikola. Sumpah Wuk, 
tolong minta bantuan sama Sahala.

“Agung sempat bilang, ‘Oom nanti saya 
bisa dipukul’. Tapi, tidak ada tanggapan. 
Sergio ada, ikut mukul juga,” bebernya. (ang)
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NEW YORK - Keseluruhan 
10 orang yang melakukan 
serangan-serangan di 
Mumbai merupakan 
anggota sebuah kelompok 
dari 30 calon yang diseleksi 
untuk melakukan misi-
misi bunuh diri, lapor New 
York Times, Rabu (10/12).  

Hingga saat ini 
keberadaan 20 lainnya 
tidak diketahui. Tapi India 
tidak meyakini 20 orang 
lainnya itu maish berada 
di India, tapi hal itu bisa 
jadi suatu kemungkinan, 
kata Wakil Kepala Polisi 
Mumbai Deven Bharti.“ 
20 lainnya siap mati,” 
kata Bharti dengan 
menambahkan: “Ini 
merupakan bagian yang 
mengganggu.”

Baru pertama kalinya 
polisi India membeberkan 
jumlah calon bunuh 
diri yang lebih besar 
dari kelompok militan 
Pakistan, Lashkar-e-Taiba. 
Mereka mengatakan hanya 
10 orang bersenjata ambil 
bagian dalam serangan 26-
29 November di Mumbai 

yang menewaskan 171 
orang dan meningkatkan 
ketegangan antara dua 
negara tetangga bersenjata 
nuklir, India dan Pakistan.

Informasi mengenai 
calon-calon lain diperoleh 
dari satu-satunya orang 
bersenjata yang selamat, 
Mohammed Ajmal Kasab, 
yang ditangkap saat 
terjadi serangan dan 
sejak itu dijebloskan ke 
dalam tahanan polisi. 
Keseluruhan 30 calon 
mendapat pelatihan sangat 
khusus, termasuk keahlian 
tempur laut, kata Bharti.

Begitu para pemimpin 
Lashkar dipilih Kasab 
dan sembilan rekan 
penyerangnya, mereka 
dijejalkan di sebuah 
rumah selama tiga bulan. 
Mereka kemudian dibagi 
menjadi dua tim terdiri 
dua orang, setiap tim 
ditugaskan sebuah sasaran 
berbeda di Mumbai untuk 
menyerang -- mereka 
dilarang membagi 
informasi dengan lainnya, 
kata Bharti. (Rtr/hr)

Penyerang Mumbai Bagian Tim 
Bunuh Diri Lebih Besar 

BANGKOK - Perusahaan 
raksasa elektronika Jepang, 
Sony, mengumumkan 
akan mem-PHK 8.000 ribu 
karyawan atau sekitar lima 
persen tenaga kerjanya di 
seluruh dunia.

Selain itu, Sony juga akan 
menutup sepuluh persen 
fasilitas produksinya.

Perusahaan Jepang tersebut 
mengatakan, pengurangan 
tenaga kerja itu akan 
dilakukan sebelum April 
2010, tapi tidak menyebutkan 
negara tempat pengurangan 
akan dilakukan.

Menurut Sony, perusahaan 
itu telah mencoba 
mengurangi produksi akibat 
kelesuan ekonomi, tapi 
memperingatkan masih harus 
melakukan langkah lain.

Perkembangan ini terjadi, 
sementara data baru 
mengindikasikan, Jepang 
mengalami resesi lebih parah 
dari yang diperkirakan dalam 
masa tiga bulan hingga 
September.

Kantor Kabinet 
mengatakan, ekonomi negara 
itu mengalami kontraksi 
dengan laju tahunan 1,8% 
dalam kuartal tersebut.

Jepang, yang merupakan 
ekonomi terbesar kedua 
di dunia setelah Jepang, 
mengalami penyusutan 
0,5% atau lebih besar 
daripada yang diperkirakan 
sebelumnya, 0.4%.

Jika dihitung dalam laju 
tahunan, kontraksi itu 

mencapai 1,8%.

Sony 
kurangi 
ribuan 
karyawan 
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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 

Pengusaha Dituntut 
Tunjukan Nasionalisme 
Selamatkan Ekonomi

JAKARTA - Para pengusaha dituntut 
menunjukkan rasa nasionalismenya dan 
bukannya justru memperburuk suasana 
dalam menghadapi hantaman krisis 
global.

“Sudah saatnya kalangan dunia usaha 
menunjukkan semangat nasionalisme 
seperti kembali menanamkan dana 
di bursa, dan pemerintah juga harus 
memberikan peran maksimal untuk 
membantu perekonomian,” kata Sekjen 
Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya 
Perjuangan (Pakar Pangan) Pangan 
Jackson Kumaat dalam keterangan 
tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/10).

Pakar Pangan meminta kalangan 
pengusaha dan investor nasional untuk 
peduli dan membantu pemerintah, seperti 
menyelamatkan lantai bursa. Salah satu 
tindakan yang diperlukan saat ini adalah 
pengusaha yang memiliki kekuatan dana 
kembali ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelumnya diberitakan, Wapres 
Jusuf Kalla saat pembukaan Silaturahim 
Saudagar Minang II 2008 di Padang, 
meminta saudagar Minang yang tersebar 
di seluruh Indonesia, membantu 
mengatasi dampak krisis global saat ini. 
Hal itu mesti dilakukan agar dampak krisis 
tidak terlalu negatif kepada perekonomian 
Indonesia.

Selain itu, Pakar Pangan juga 

mendukung wacana agar seluruh 
perusahaan di-nasionalisasi-kan. 
“Tindakan ini berhasil dilakukan oleh 
negara-negara di Amerika Latin, sehingga 
mereka sama sekali tidak mendapat imbas 
krisis yang berasal dari AS,” kata Jackson 
yang juga alumnus STIE Nusantara Jakarta 
itu.

Sementara itu, kepada pemerintah 
partai berlambang beringin merah 
tersebut meminta mengedepankan 
landasan ekonomi yang pro-rakyat dalam 
menghadapi gejolak krisis pasar keuangan, 
agar nantinya tidak berdampak negatif 
pada sektor riil.

Menurut Jackson, pemerintah perlu 
segera menjaga stabilitas ekonomi 
nasional, khususnya di sektor riil yang 
selama ini menjadi tumpuan kehidupan 
masyarakat kelompok ekonomi menengah 
ke bawah. Ia menilai, apabila krisis lantai 
bursa nantinya berdampak pada sektor 
riil, maka dikhawatirkan akan memicu 
kepanikan dan menyebabkan kenaikan 
harga kebutuhan pokok. (Ant/OL-01) 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

   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



GM-Chrysler Mulai Bicara 
Merger

WASHINGTON - Gubernur Illinois Rod Blagojevich 
ditangkap Rabu (10/12) dengan tuduhan korupsi, termasuk 
bahwa ia berusaha untuk menjual kursi Senat AS yang 
dikosongkan oleh rekannya dari partai Demokrat dan 
sekaligus presiden-terpilih Barack Obama. 

Penuntut juga mengatakan gubernur itu berusaha 
memaksa Chicago Tribune untuk memecat penulis 
editorial yang kritis terhadapnya. Sementara Obama telah 
lama menjauhkan dirinya dari gubernur negara bagiannya 

-- yang telah diselidiki dalam kasus 
lainnya selama beberapa tahun -- 
penangkapan Blagojebich mungkin 
akan memalukan presiden-terpilih 
itu.

Kasus itu menyoroti sekali lagi 
korupsi gaya-lama dalam periuk 
besar politik Chicago, dari mana 
Obama muncul. Luasnya korupsi 
terletak pada tuduhan yang sedang 
disusun, jaksa AS Patrick Fitzgerald, 
penuntut federal, mengatakan.

Itu cukup untuk membuat Abraham Lincoln “berguling 
di kuburannya”, kata Fitzgerald kemudian pada wartawan, 
dan menambahkan bahwa penangkapan Blagojevich 
dilakukan karena ia ingin menghentikan “pelesir 
kejahatan”.

Di Illinois, gubernur memilih seorang pengganti ketika 
ada kekosongan jabatan di Senat AS. Obama, yang akan 
berkuasa pada 20 Januari, telah mundur dari Senat segera 
setelah menang dalam pemilihan presiden 4 November.

Bagaimana kasus itu akan mempengaruhi 
penggantiannya di Senat tidak jelas. Ada permintaan 
segera dari partai Republik dan Demokrat di Illinois agar 
Blagojevich mundur, guna memungkinkan pembantu 
gubernur, yang juga seorang Demokrat, untuk naik. 
Menurut undang-undang negara bagian itu, Blagojevich 
masih dapat melakukan penunjukan meskipun kemudian 
ia didakwa.

Namun penuntut federal mengatakan mereka telah 
bergerak menghadapi gubernur itu sebelum ia dapat 
memilih seorang pengganti untuk senat. Baik Blagojevich 
maupun kantornya telah mengeluarkan pernyataan 
setelah tuduhan itu diungkapkan. Gubernur itu dan 
seorang pembantu senior telah ditahan di rumah mereka 
di Chicago. 

Penuntut federal mengatakan Obama tidak terlibat. Para 
pembantu Obama tidak mengomentari dengan segera 
tuduhan terhadap gubernur itu, tapi mengatakan kantor 
peralihan Obama akan mengeluarkan pernyataan. (Ant/
Rtr)
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Seruan Mundur 
dari Obama 
Tak Ditanggapi 
Blagojevich

 Gubernur Illinois yang 
terjerat masalah hukum 
dengan gugatan korupsi 
mengabaikan seruan 
mundur dari presiden AS 
terpilih, Barack Obama. Rod 
Blagojevich tetap memegang 
jabatannya sehari setelah 
ia diringkus oleh agen FBI 
dengan tuduhan mencoba 
menjual kursi senat Illinois 
yang telah dikosongkan oleh 
Obama. 

Rod Blojevich tetap 
menjalankan tugasnya 
sebagai Gubernur Illinois 
sehari setelah dibebaskan 
dengan jaminan. 

Obama sejauh ini 
belum terkena tuduhan 
terlibat dalam skandal 
penawaran kursi senat yang 
ditinggalkannya itu. Namun, 
kasus ini dinilai dapat 
menjadi masalah pelik bagi 
Obama Januari mendatang 
setelah dia diinagurasi 
sebagai presiden AS.

Obama bersama 
beberapa tokoh Demokrat 
terkemuka lainnya telah 
menyerukan agar  Blagojevich 
mengundurkan diri. 

Obama meninggalkan 
jabatan senator setelah 
memenangi Pemilu AS 4 
November. Dalam petikan 
perbincangan telepon yang 
berhasil disadap oleh FBI, 
Blagojevich mengutarakan 
keinginannya memperkaya 
diri dengan menjual kursi 
senat untuk mendapatkan 
dana kampanye atau posisi 
menguntungkan di dalam dan 
luar pemerintahan. 

PEMBERITAHUAN
Per tanggal 3 Desember 2008,kantor LS Service/Mr Kim 

dinyatakan tidak aktif lagi karena sedang menjalankan proses 
hukum yang berlaku di negara ini, sampai batas waktu yang 
belum diketahui.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua pihak 
yang dirugikan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengertian dan 
kerjasamanya.

                                                                                           Hormat kami,

                                                                                              LS Service
                                                                                     1613 Snyder Ave,
                                                                             Philadelphia, PA 19145



Presiden Minta 
Jangan Ada 
yang Cari 
Untung dari 
Krisis 

JAKARTA - Meski 
meghadapi gejolak 
turbulensi ekonomi, 
ekonom Faisal Basri, tetap 
optimistis perekonomian 
Indonesia pada2009 bisa 
tetap tumbuh. Menurut 
Faisal, dunia usaha di 
Indonesia tidak akan 
banyak terpengaruh karena 
link industri domestik 
dengan Amerika relatif 
kecil. Namun, jika kondisi 
ini berkepanjangan, 
sektor riil juga akan 
merasakannya.

Faisal memandang resesi 
ekonomi global masih jauh. 
Kini uang masih mencari 
tempat-tempat baru 
untuk dijadikan investasi. 
Pemerintah harus melihat 
secara komprehensif. 
Kalau fondasinya kuat, kita 
tidak akan menghadapi 
masalah serius. Fondasi 
yang saya maksud adalah 
sektor riil industri dan 
pertanian,” papar Faisal, 
saat Diskusi Damopak Krisi 
AS terhadap sektor KUKM di 
Kementerian Negara KUKM, 
Jumat (10/10) lalu.

Produk domestik bruto 
(GDP) misalnya, menurut 
Faisal pada 2009 akan 
berada di kisaran 6%, naik 
0,1% dari 2008. Demikian 
halnya dengan inflasi, ia 
berani menetapkan angka 
8,5%, jauh menurun dari 
angka yang ia proyeksikan 
pada 2008 yaitu 11,4%. 
Sementara nilai suku 

bunga rata-rata 
Bank Indonesia ia 
tetapkan pada angka 
9%, naik o,3% dari 
8,7 di 2008. Demikian 
halnya dengan 
nilai tukar rupiah 
yang akan berada 
di kisaran Rp9.250, 
lebih rtendah 
Rp50 dari yang ia 
proyeksikan untuk 2008, 
Rp9.300. Sementara angka 
pengangguran akan berada 
di kisaran9,9%, turun 0,1% 
dari prediksi 10% di 2008.

Dia menyarankan 
pemerintah untuk 
membantu sektor yang 
imbas turbulensinya 
rendah, yaitu industri 
dan pertanian. Namun, 
pemerintah pusat juga 
diingatkan untuk tidak 
boros dalam menggunakan 
keuangan negara.

“Pengeluaran diefektifkan 
dengan cara lebih berhemat 
lagi. Dorong pemda supaya 
memaksimalkan belanja 
modal untuk membangun 
daerah. Otonomi daerah 
semestinya membuat 
pemanfaatan anggaran 
pemerintah daerah makin 
besar,” pungkas Faisal. (JJ/
OL-03) 

JANGAN CARI UNTUNG DARI 
KRISIS
Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
memperingatkan agar 
jangan ada masyarakat 
yang mencari keuntungan 
di tengah krisis keuangan 
global yang terjadi saat ini.

“Jangan ada di antara kita 
yang mencari keuntungan 
sendiri (dari krisis ini). 
Saya sudah peringatkan 
sejak dini karena itu bisa 
mengganggu perekonomian 
dan akan mengkhianati 

rakyat,” kata Presiden 
dalam perayaan ulang 
tahun Nabi Khongcu di 
Stadion Persikabo Bogor, 
Minggu (12/12).

Menurut Presiden, 
krisis keuangan dan resesi 
ekonomi global yang 
terjadi saat ini memang 
akan berdampak terhadap 
perekonomi nasional. 
Namun hal itu sebaiknya 
tidak menyebabkan 
masyarakat menjadi panik.

“Mari hadapi dengan 
tenang, tidak panik, 
berpikir rasional agar 
terbuka jalan dan solusi. 
Pemerintah dan Bank 
Indonesia (BI) terus 
melakukan antisipasi agar 
dampaknya dikurangi,” 
katanya.

Presiden mengatakan, 
dalam krisis seperti 
sekarang, pemerintah akan 
melindungi sektor riil agar 
kepentingan rakyat banyak 
dapat dilindungi. “Rakyat 
mesti kita lindungi, APBN 
dan APBD harus dijalankan 
dengan baik agar program 
untuk rakyat terlindungi, 
sektor pendidikan dan 
kesehatan

tetap berjalan dengan 
baik,” katanya.

Presiden menegaskan, 
pemerintah akan secara 
aktif ikut dalam upaya 
menstabilkan krisis 
keuangan dunia bersama 
negara-negara lain. (Ant/
OL-01)
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Ucapan Syukur dan Terima Kasih

Luk. 18:27
“Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.”

Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan 
sudah memberikan kemenangan yang besar atas kasus asylum 
kami di Philadelphia Immigration Court pada bulan Oktober 

24, 2008.

  
Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Pengacara Stanley Ellenberg
3. Shierly Lieginger sekeluarga

4. Semua keluarga yang turut mendoakan baik 
di Philadelphia maupun di Scanton
5. Pastor Fredy Hendrik sekeluarga

6. Untuk semua keluarga besar jemaat IFGF di Scanton
7. Keluarga Pastor Philipus Elim & Lina

* Sebab nagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil*

 Wu Silvy Utomo (Lie Chu) & Gunawan Raharjo

Scranton

God bless all of you
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Ali Alatas Wafat
JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan 

Presiden, Ali Alatas, Kamis (11/12), 
meninggal dunia di Rumah Sakit Mount 
Elizabeth Singapura pada pukul 07.30 waktu 
setempat.

Kepala Biro Data dan Informasi 
Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan 
Presiden Sekretariat Negara RI Kamarullah 
Halim seperti dikutip Antara, Kamis, 
membenarkan informasi tersebut.

“Saya baru saja mengontak pihak 
kedutaan besar di sana dan saat ini 
tengah dipersiapkan segala sesuatunya, 
beliau meninggal pada pukul 07.30,” kata 
Kamarullah.

Ia menjelaskan, belum tahu persis 
sakit yang diderita mantan menteri luar 
negeri itu. “Rencana pemulangan beliau 
ke Indonesia saat ini masih dibicarakan 
dengan pihak kedutaan dan keluarga. 

DIPLOMAT HANDAL
ALI Alatas merupakan salah satu diplomat 

andal yang dimiliki Indonesia. Kelahiran 
Jakarta, 4 November 1932 ini, “dipakai” oleh 
lima orang Presiden RI, mulai dari sebagai 
Menteri Luar Negeri zaman Soeharto dan 
Habibie tahun 1987-1999, kemudian sebagai 
penasihat Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada zaman Megawati Soerkarnoputri, 
alumni Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia tahun 1956 ini ditunjuk menjadi 
penasihat untuk urusan luar negeri. Sebagai 
penasihat presiden, Alex, demikian ia akrab 
disapa, antara lain telah menjalankan misi 
diplomat ke berbagai negara, termasuk 
membicarakan perdamaian Aceh dengan 
Hasan Tiro di Swedia.

Pada 2007 Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengangkat Alex sebagai Ketua 
Dewan Pertimbangan Presiden.

Selama dua dasawarsa lebih, Alex 
memperlihatkan kelas tersendiri sebagai 
diplomat.  Sebagai bukti keandalannya, 
Alex juga pernah dinominasikan menjadi 
Sekjen PBB oleh sejumlah negara Asia 
pada 1996. Selain itu, Alex juga diakui oleh 
dunia internasional, hal itu terbukti dengan 
diangkatnya Alex menjadi Utusan Khusus 
(Special Envoy) Sekjen PBB untuk Reformasi 
PBB pada 2005.

Menurut ensiklopedia tokoh Indonesia, 
kisah hidup Alatas adalah diplomasi. 
Padahal, pada masa kecil ia bercita-cita 
menjadi pengacara meski ia juga sempat 
mencicipi dunia jurnalistik sebagai korektor 

Harian Niewsgierf 
(1952-1953) dan 
redaktur kantor berita 
Aneta (1953-1954).

Ia mengawali tugas 
diplomatnya sesaat 
setelah ia menikah 
sebagai Sekretaris 
Kedua di Kedutaan 
Besar RI di Bangkok 

(1956-1960). Sebelumnya ia nyanggong 
di Direktorat Ekonomi Antarnegara, 
Departemen Luar Negeri RI (1954-1956).

Selepas bertugas di Kedubes RI Bangkok, 
ia kemudian menjabat Direktur Penerangan 
dan Hubungan Kebudayaan Departemen 
Luar Negeri (1965-1966). Lalu ditugaskan 
menjabat Konselor Kedutaan Besar RI di 
Washington (1966-1970). Kembali lagi ke 
Tanah Air, menjabat Direktur Penerangan 
Kebudayaan (1970-1972), Sekretaris 
Direktorat Jenderal Politik Departemen Luar 
Negeri (1972-1975), dan Staf Ali dan Kepala 
Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri 
(1975-1976).

Ia dipercaya mejalankan misi diplomat 
sebagai Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa (1976-
1978). Kembali lagi ke Tanah Air, menjabat 
Sekretaris Wakil Presiden (1978-1982). 
Lalu, kemampuan diplomasinya diuji lagi 
dengan mengemban tugas sebagai Wakil 
Tetap Indonesia di PBB, New York (1983-
1987). Selepas itu, ia pun dipercaya menjabat 
Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam 
empat kabinet masa pemeritahan Soeharto 
dan Habibie.

Saat menjabat Wakil Tetap Indonesia 
di PBB, ia harus menghadapi berbagai 
kritikan mengenai masalah Timor Timur. 
Ia dengan cekatan bisa melayaninya 
dengan diplomatis. Apalagi, saat pecah 
insiden Santa Cruz yang menewaskan 
puluhan orang pada 12 November 1991, ia 
cekatan untuk meredam kemarahan dunia. 
“Diplomasi itu seperti bermain kartu. 
Jangan tunjukkan semua kartu kepada 
orang lain. Dan jatuhkan kartu itu satu per 
satu,” katanya.

Dalam mengisi waktu senggan, 
Alex mewujudkan impiannya menjadi 
pengacara, sebagai salah satu penasihat 
hukum di Biro Pengacara Makarim & Taira’s. 
Ia menikmati hidup dengan keluarga di 
rumah kediamannya di Kemang Timur, 
Jakarta Selatan. Ali Alatas memperistri 
Junisa dan dikaruniai tiga orang anak, yakni 
Soraya Alatas, Nadita Alatas, dan Fauzia 
Alatas.

Gereja Protestan 
Indonesia Jemaat 
Immanuel

1. Mengadakan perayaan natal tanggal   
     21 Desember jam 5 sore

2. Ibadah Natal Tgl. 25 
Desember 2008. 10.30 pagi

Tempat : Gedung Immanuel 
Chapel

1127 Broad St. antara 
Elsworth dan 
Washington.

Informasi hubungi: 
267-242-3473 
atau 215-886-6856



BEIJING - Presiden terpilih Barack Obama 
mengatakan, akan berupaya mendongkrak 
citra Amerika Serikat (AS) di kalangan 
dunia muslim. Ia menegaskan pula, 
akan terus melanjutkan tradisi dalam 
pelantikan para presiden AS selama ini 
dengan menggunakan nama lengkapnya, 
Barack Hussein Obama, dalam upacara 
pengambilan sumpah.

Semasa kampanye, Obama berkali-
kali dihadang pertanyaan sensitif yang 
mempertanyakan apakah ia sesungguhnya 
seorang muslim. Hal itu terutama 
menyeruak setelah ia mencantumkan 
nama tengahnya “Hussein” saat kampanye, 
mengungkapkan bahwa ayahnya seorang 
muslim dari Kenya, dan ia menghabiskan 
sebagian masa kecilnya di Indonesia. 
Obama sendiri kini menganut agama 
Kristen.

Ketika ditanya apakah ia akan mencabut 
nama tengahnya “Hussein” saat pelantikan 
pada 20 Januari mendatang, presiden 
terpilih itu menegaskan: “Tidak!”

“Tradisinya selama ini mereka (para 
presiden terdahulu) menggunakan tiga 
nama secara keseluruhan dan saya akan 
mengikuti tradisi tersebut,” tandas Obama.

Sebagai presiden berkulit hitam 
pertama AS, Obama mengatakan, ia 
akan memperkuat undang-undang hak-
hak sipil dan membuat sistem peradilan 
kriminal yang tidak mengenal perbedaan 
warna kulit sebagai prioritas utama 
pemerintahannya. “Divisi Hak-hak Sipil di 

Departemen Kehakiman selama delapan 
tahun terakhir telah punya segudang 
masalah dan benar-benar mengalami 
kemerosotan moral,” tandas Obama.

Obama mengungkapkan pula, ia dan 
istrinya, Michelle, serta dua putri mereka, 
akan sesekali berkunjung ke kampung 
halaman mereka di Chicago selama masa 
kepresidenan. Kemungkinan mereka akan 
pulang ke Chicago setiap enam minggu 
sekali.

Citra AS di tingkat global telah mendapat 
hantaman keras semasa dua periode 
kepemimpinan Presiden George W Bush 
sebagai Presiden AS, yang sebagian besar 
dipicu maraknya penolakan terhadap 
invasi ke Irak di bawah kepemimpinan 
AS, interogasi secara kejam terhadap para 
tahanan, pemenjaraan untuk jangka waktu 
tidak terbatas terhadap para tersangka 
teroris di Teluk Guantanamo, Kuba, serta 
perlakuan sewenang-wenang terhadap 
para tahanan di penjara Abu Ghraib, di 
Irak.

Semasa kampanye, Obama berjanji, salah 
satu dari sejumlah prioritas utamanya 
adalah bekerja untuk memperbaiki 
reputasi AS di seluruh dunia. Salah satu 
elemen dari upaya tersebut nantinya 
berupa pidato yang akan disampaikan di 
ibukota dunia muslim. [AP/E-9] Hal ini 
telah membuat banyak negara, terutama 
AS dan Eropa, marah yang menganggap 
langkah ini bertentangan dengan praktek-
praktek perdagangan dunia yang adil. 

Obama Pakai Nama Hussein Saat Pelantikan

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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