edisi ke-168 - 3 Januari 2008

1 US$: Rp. 11,270.76

JOB AVAILABLE
(Dicari Tenaga Kerja)

For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)
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
Please call 215-833-9686 for
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.
Segenap Staf Tan Enterprise mengucapkan

Selamat
hari raya Natal 2008

dan
Tahun baru 2009
bagi yang merayakannya

Selamat Datang Tahun Harapan!
Selamat tahun baru! Ucapan
selamat tinggal ditujukan
kepada tahun 2008, dan selamat
datang kepada tahun 2009.
Pergantian tahun, lazimnya
diikuti dengan harapan baru.
Bergantinya tahun 2008 ke
2009 menjadi sangat berarti
bagi bangsa ini. Tahun ini,
dua perhelatan politik akan
digelar. Dua perhelatan yang
juga menentukan nasib bangsa.
Pemilu legislatif pada bulan
April, dan pemilu presiden
digelar pada bulan Oktober.
Apa harapan masyarakat?
Beberapa warga ibukota
ditengah perayaan malam
tahun baru di Bundaran HI,
Jakarta, Rabu (31/12), mengungkapkan
sejumlah harapan.
Harapan klasik, menjadi dan
mendapatkan kehidupan yang lebih baik
daripada setahun ke belakang. Umumnya,
mereka berharap, pemilu tahun ini
menghasilkan kualitas wakil rakyat dan
pemimpin yang lebih baik.
“Harapan? Apa ya? Ya biar lebih baik aja
deh. Hidup nggak susah, apa-apa murah,”
kata Darno, seorang penjual bakpau
yang malam ini mangkal di depan Plaza
Indonesia.
Terhadap pelaksanaan pemilu, Darno
enggan berkomentar banyak. Ia mengaku,
tak tahu banyak tentang dunia politik.
“Pusing saya, kalo ngomong politik. Ya asal
yang terpilih nggak korupsi aja deh,” ujarnya
polos.
Beda Darno, beda pula Irawati. Wanita
bekerja yang ibu rumahtangga ini berharap,
tahun yang baru akan menjadi solusi bagi
persoalan yang masih membelit negeri ini.
“Semoga pemimpin yang terpilih lebih
berpihak pada rakyat. Saya, pasti akan terus
mengikuti perkembangannya nanti untuk

Perayaan Tahun baru di New York Square

menentukan pilihan. Orang bilang golput
aja, kalo nggak ada yang bagus. Kalo saya sih,
liat nanti ya, mudah-mudahan ada pilihan,”
kata ibu dua anak ini.
“Tahun ini benar-benar harapan buat
kita,” ujar dia.Bagaimana dengan Anda? Yang
jelas, mari mengucapkan selamat datang
tahun politik, selamat datang tahun penuh
harapan!

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

Nichiren Shoshu Buddhism

Pijat Cik Jun - Bagi yang

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (3)

* L U C I A * - Menerima

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (29)
merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (72)
Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (75)

Guru yang Sangat
Perhatian
Beni kecil baru pulang
dari hari pertamanya
bersekolah dan berkata,
“Ma, bu guru tadi tanya apa
aku punya adik atau kakak
yang akan sekolah di situ
juga.”
“Wah, baik sekali,
ternyata ibu guru sangat
perhatian ya, dengan kamu
dan keluargamu, terus
gimana sayang? Kamu
bilang kan kalau kamu anak
tunggal? Bu guru jawab
apa?”
“Oh, bu guru cuma
bilang ‘syyukuurrr
Alhamdulillah....!’ “ kata
Beni.

Kok Bisa Tahu
Pada suatu saat di Piala
Dunia, Indonesia bertemu
Brasil di final. Indonesia
menang telak 10-0 dari
Brasil. Karena malu sang
kapten Ronaldo dan
wakil kapten Ronaldinho,
mereka berdua menyamar
agar tidak digebuki oleh
masyarakat Brasil yang

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (16)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

kecewa.
Hari Pertama:
Ronaldinho menyamar
jadi ibu-ibu, lalu dia
bertemu dengan neneknenek dan nenek-nenek
itu bertanya, “Kamu
Ronaldinho kan????.” Lalu
dengan sekejap Ronaldinho
pun lari terbirit-birit.
Hari Kedua:
Ronaldinho menyamar
kembali, sekarang menjadi
tukang jualan makanan,
dan lagi-lagi dia bertemu
dengan nenek-nenek itu.
Nenek-nenek itu kemudian
bertanya lagi, “Kamu
Ronaldinho kan????.” Lalu
Ronaldinho pun lari lagi.
Pada Hari Ketiga:
Ronaldinho dengan
penuh percaya diri dia
menyamar jadi nenek-nenek
juga, dan dia bertemu
lagi dengan nenek-nenek
tersebut, dan terjadi
percakapan.
Nenek-nenek: “Kamu
Ronaldinho kan???”
Ronaldinho : (Dengan
tampang menyerah) “Iyah
gue Ronaldinho, kok bisa
tahu?? Emang eloe siapa..?”
Nenek-nenek: “Gue
Ronaldo goblok..!!!”

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.

Menghindar
Jika Anda sedang
menghindari orang, pesan
ini lucu juga untuk dipakai
dalam mesin penjawab:
“Hai, aku mungkin
sedang ada di rumah,
hanya saja aku sedang
menghindari seseorang
yang tidak aku suka.
Tinggalkan pesan saja, dan
jika aku tidak menelepon
balik, berarti orang yang
aku maksud itu kamu.”
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4 Syarat Preman Bisa Ditangkap
DEPOK - Polres Depok menjaring
200 preman selama razia preman yang
dilakukan sejak Oktober-Desember
2008. Sebanyak 31 di antaranya diajukan
ke penuntut umum karena terbukti
meresahkan masyarakat.
Sementara, 15 orang masih
dalam proses pemeriksaan. Sisanya
dikembalikan karena tidak terbukti
melakukan pelanggaran.
“Preman yang dilaporkan ke penutut
umum syaratnya ada pelaku, ada korban,
ada saksi, dan ada barang bukti. Jika
tidak ada salah satu unsur itu ya tidak
ditangkap,” ujar Kabagops Polres Depok

Kompol Dramayadi, Kamis (1/1/2009).
Dia mengimbau masyarakat agar
tidak takut melaporkan seseorang yang
dianggap meresahkan dan melakukan
tindakan premanisme. “ Pelapor harus
mengatakan siapa korbannya,” kata dia.
Sebanyak 31 preman itu terbukti
melakukan pemerasan, pemalakan
penganiayaan, judi dan narkoba. Pasal
yang dikenakan bermacam-macam dan
tindakan hukumnya juga beragam.
Titik razia preman dilakukan di
terminal, stasiun UI hingga Stasiun
Citayam, di pasar-pasar tradisional dan
pusat perbelanjaan.(fit)

Putri Palin Lahirkan Bayi Laki-laki
Putri mantan kandidat
wapres AS Sarah Palin
melahirkan seorang anak
laki-laki, lapor sebuah
majalah, Senin waktu
setempat (Selasa WIB).
Bristol Palin, 18 tahun,
melahirkan Tripp Easton
Mitchell Johnston pada
Sabtu, lapor majalah People
online. Berat badannya
tujuh pound empat ons.
Colleen Jones, saudara
perempuan nenek Bristol,
mengatakan kepada
majalah itu bahwa “sang
bayi dan Bristol sehat.”

BRISTOL PALIN

Kantor gubernur
mengatakan tidak mau
menyiarkan informasi
karena pihaknya
menganggap kelahiran

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00

FETTY KITCHEN
Menerima Katering pesta atau pabrik

bayi itu sebagai urusan
pribadi keluarga. Para
anggota keluarga Palin,
pegawai rumah sakit dan
jurubicara mantan rekan
sepencalonan gubernur
itu, John McCain, tidak
mau mengkonfirmasikan
kelahiran itu maupun
membalas SMS dari kantor
berita Associated Press (AP).
Ayah sang bayi adalah Levi
Johnston, seorang mantan
pemain hoki di Sekolah
Menengah Atas Wasilla di
Alaska.

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

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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RI Kecam Tindakan Israel
JAKARTA-Di penghujung
masa tugasnya sebagai
anggota tidak tetap Dewan
Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK PBB),
Indonesia, dalam sidang
darurat DK PBB yang
membahas situasi terakhir
di Jalur Gaza menyatakan
kegeramannya atas
tindakan brutal Israel
hingga menewaskan
hampir 400 warga
Palestina.
Dalam sidang yang
berlangsung di Markas
Besar PBB, New York, Kamis
(1/1) WIB juru runding
Indonesia yang juga Wakil
Tetap RI untuk PBB di New
York, Marty Natalegawa,
menyampaikan

kekecewaan Indonesia yang
mendalam.
Marty mengingatkan,
sekitar 1,5 juta warga
Palestina di Jalur Gaza saat
ini hidup dalam ketakutan
sementara para warga
sipil tak berdosa termasuk
perempuan dan anak-anak
juga telah terbunuh.
Demikian pula para
pekerja kemanusiaan
internasional, mereka
menghadapi risiko tewas
dan luka-luka dalam
menjalankan misi penting
kemanusiaan. “Kita tidak
boleh membiarkan situasi
ini terus berlangsung,”
tegas Marty.
Berdasarkan pernyataan
Perwakilan Tetap RI (PTRI)

untuk PBB di New York,
pada pelaksanaan sidang
darurat DK PBB tersebut.
anggota tidak tetap Libya
mewakili Kelompok Arab
telah mengusulkan sebuah
rancangan resolusi yang
pada intinya mengutuk
serangan militer Israel,
mendesak agar Israel segera
memberhentikan serangan
serta membuka jalur lintas
Gaza.
Rancangan juga
berisi seruan terhadap
masyarakat internasional
untuk memberikan
perlindungan terhadap
warga sipil di Jalur Gaza
dan mengatasi masalah
kemanusiaan di wilayah
tersebut serta penekanan
tentang pentingnya
menciptakan situasi tenang
di Jalur Gaza.

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

Untuk yang memiliki keahlian,
Kasus Asylum
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau
Witholding Removal
Berpengalaman dibidang keahlian
BIA Appeals (1)
selama 10 tahun. Kalau bisa
Circuit Court Appeals (2)
Sebelum Appeal ke-2
Greencard, Citizenship
Kecelakaan Lalu Lintas
Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)
Credit Repair
Change Visa Status
Business License
Traffic Court, Criminal Defense

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

Shirley

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)
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59 Tewas di Bangkok di Malam Tahun Baru
BANGKOK - Kebakaran
yang melanda sebuah
klab malam terkenal
Bangkok menewaskan 59
orang dan mengakibatkan
lebih 100 lainnya cedera
akibat terinjak-injak saat
merayakan Tahun Baru,
kata polisi hari Kamis
(1/1). Penyebab kebakaran
sedang diselidiki. Menurut
para saksi, kebakaran itu
disebabkan oleh petasan,
sementara media menyebut
korsleting listrik.
Perdana Menteri Abhisit
Vejjajiva, mengunjungi
korban cedera yang dirawat
di rumah sakit, dengan
mengatakan petasan
seharusnya tidak dibawa ke

dalam klab malam. Orangorang asing yang dirawat
di rumah sakit termasuk
warga-warga Jepang,
Australia, Belanda dan
Prancis, kata polisi.
Meskipun rincian
masih kurang lengkap,
para sanksi mengatakan
para pengunjung klab itu
diberikan petasan tak lama
sebelum tengah malam dan
begitu jam-jam berdentang
menandai awal tahun 2009,
petasan mulai dibunyikan di
dalam ruang dansa, hingga
memicu kebakaran.
“Kami semua sedang
menari ketika tiba-tiba
melihat kobaran api besar di
depan podium hingga orang-

orang berlarian dengan
panik,” kata seseorang yang
ikut serta dalam perayaan
itu, Oh Benjamas, kepada
Reuters di jalan di dekat
reruntuhan klab malam
Santika, yang masih
mengeluarkan api kecil.
Puluhan mayat tergeletak
di trotoar sementara
para petugas pemadam
kebakaran menyiramkan air
ke klab di Ekkami, sebuah
jalan populer yang banyak
dikunjungi warga asing dan
masyarakat kelas tinggi.
Banyak mayat yang
sudah gosong hingga sulit
dikenal. Kebakaran itu
menghancurkan secara total
gedung itu.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
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

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

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

SBY dan Mega Juga
Diunggulkan Din
Syamsudin
Beberapa lembaga survei nasional
menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan Megawati Sukarnoputri (Mega)
sebagai kandidat kuat presiden 2009-2014.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Pengurus
Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin.
“Dari beberapa kandidat yang ada saat ini,
saya rasa SBY dan Mega layak diunggulkan.
Namun, ini hanya prediksi, semua bisa saja
terjadi nantinya. Selain itu, kedua figur ini
masih capable untuk memimpin bangsa ini,”
ujar Din seusai konferensi pers dalam acara
pelopor Prakarsa Persahabatan IndonesiaPalestina bersama Duta Besar Palestina
untuk Indonesia Fariz Mehdavim dan
beberapa tokoh agama di Indonesia, Jakarta,
Kamis (1/1).
SBY, dinilai Din, mempunyai mesin
politik yang baik, setiap hari progres Partai

Demokrat
terus
menunjukkan
grafik
meningkat.
“Ya walaupun
ada kebijakan
SBY yang
tidak populer,
namun masih
banyak
masyarakat yang menginginkannya
memimpin negeri ini karena sebagai
manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan
kelemahan, dan itu wajar,” lanjutnya.
Adapun Mega, tutur Din, memiliki
pendukung fanatik baik di daerah maupun
di perkotaan. “Mega didukung massa
fanatik, yang tersebar di seluruh Indonesia,”
terang Din.
Namun, Din mengatakan, ada
kemungkinan prediksi tersebut tidak akan
berjalan mulus bila hadir sosok capres
alternatif yang menyeruak ke permukaan.
“Selain itu, posisi capres mendatang juga
akan ditentukan oleh figur cawapres yang
akan menjadi pendampingnya,” tuturnya.
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Seribu Laskar FPI Siap Terbang ke Palestina
JAKARTA- Sekira seribu

orang kader dari Front
Pembela Islam (FPI) siap
diterbangkan ke Palestina
guna membantu rakyat
Palestina yang terus
mendapat serangan dari
tentara Israel.
“Sampai saat ini sudah
ada sekira seribu orang
kader FPI dari seluruh
penjuru Indonesia
yang mendaftar siap
diterbangkan ke Palestina,”
ujar Sekretaris FPI Sobri
Lubis dalam perbincangan
dengan okezone, Jumat
(2/1/2009).
Menurutnya, para
relawan tersebut akan
segera diberangkatkan
jika perbatasan Jalur Gaza

telah dibuka. “Berdasarkan
informasi dari saudara
kita di sana, sampai saat
ini perbatasan Jalur Gaza
belum kunjung dibuka,”
tandasnya.
Dari sekian relawan yang
akan diterbangkan, lanjut
dia, akan terbagi menjadi
dua bagian, yakni bagian
medis dan bagian mujahid.
Tergantung dari potensi
yang dimiliki para kader FPI
sendiri.
“Kalau tenaga medis akan
mengobati rakyat Palestina.
Sedangkan para mujahid
akan berjihad disana.
Artinya, siap diserang dan
siap menyerang,” pungkas
Sobri. (teb)

300 KADER PKS DEMO

Sebanyak tiga ratus
ribu kader Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) akan
mendatangi kantor Kedubes
Amerika Serikat (AS), terkait
serangan Israel ke Palestina.
“Sekira 300 ribu orang,
hari ini akan turun ke jalan.
Kita akan ke Bundaran
HI dan kemudian menuju
Kedubes Amerika serikat,”
ujar Presiden PKS Tifatul
Sembiring.
Aksi PKS ini, lanjut
Tifatul, menuntut agar
serangan Israel ke Paletina
segera dihentikan
dan pihak Amerika
diminta menghentikan
dukungannya kepada Israel.

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

Menerima pelayanan kirim

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

Luna Maya Artis
dengan Honor
Tertinggi di 2008
Salah satu majalah terbitan
Jakarta merilis, pendapatan aktris
yang digosipkan menjadi kekasih
Ariel Peterpan itu Rp 6 miliar
setahun.
Uang tersebut tentu saja tidak
hanya berasal dari aktivitas akting.
Di luar itu, dia adalah bintang iklan.
Wajah Luna termasuk yang paling
sering wira-wiri di TV. Selain itu,
dia menjadi
presenter
dan tampil di
berbagai acara
off air.
Banyak
sumber
mengatakan
bahwa bayaran
Luna untuk
tampil di
sebuah acara
besar sekitar Rp
50 juta. Ketika
LUNA MAYA
dikonfirmasi,
Luna
tidak membantah, juga tidak
membenarkan.
“Aku orang yang sangat f leksibel,
tidak pernah mematok harga. Aku
gantungkan itu semua kepada
manajemen,” ujarnya.
Jika deal tersebut kebetulan
tinggi, Luna menuturkan sangat
mensyukuri. Tapi, menurut dia,
harus menyebut nominal tidaklah
etis.
“Kalau ngomongin bisnis, setiap
bulan aku dapat laporan profit luar
biasa selama hampir sepuluh tahun
di industri hiburan. Aku senang
banget,” ucap perempuan asal Bali
yang juga mengembangkan bisnis
butik dan rumah makan di Jakarta
dan Bandung itu.
Selain Luna Maya, untuk bintang
televisi, Dude Herlino dan Tukul
Arwana disebut-sebut sebagai aktor
dengan bayaran paling mahal.
Banyak pihak menyatakan,
bayaran Dude sekitar Rp 30 sampai
40 juta untuk setiap episode.

Roy Suryo Bakal
Dipenjarakan Oleh
Rahma Azhari
Pakar telematika Roy Suryo berpendapat,
Rahma dan Sarah, bisa dijerat UU Pornografi.
Rahma yang kesal dengan Roy karena terlalu
banyak berkomentar soal foto tersebut dan
mengancam akan memenjarakan Roy.
Farhat menilai pernyataan pengamat
telematika itu sudah tidak lagi pada tempatnya.
Suami Nia Daniati itu menganggap bukan
kapasitas Roy memberikan penilaian atau
justifikasi soal foto-foto Rahma dan Sarah
Azhari.
Selain berencana akan mempidanakan Roy,
Farhat juga menyebut sejumlah nama yang
diduga menyebarluaskan foto-foto tersebut.
Menurutnya ada 2 orang yang diduga terlibat
penyebarluasan foto itu.
“Di sini ada dua orang yang diduga terlibat,
tapi yang satu nggak mungkin karena sudah
wafat. Yang satu namanya Ronny Effendi Saut.
Yang sudah wafat Hendra Gunawan,” ungkap
Farhat. (rmb/ly)

Stephen Chow Batal
Garap Green Hornet
Bagi seorang seniman kebebasan berkreasi
merupakan pilar utama. Hal itulah yang
membuat Stephen Chow mundur untuk
menyutradarai ‘Green Hornet’.
Aktor komedi sekaligus sutradara ini
dikabarkan mengundurkan diri untuk
menggarap film adaptasi drama klasik AS
‘Green Hornet’. Menurut majalah Variety, hal itu
disebabkan oleh perbedaan ide kreatif.
Setelah pengunduran diri Stephen,
produser Neil Moritz kini berusaha mencari
sutradara pengganti yang bakal mengarahkan
film tersebut. Sementara itu Stephen
mengungkapkan pada media Hongkong kjalau
ia tengah mempersiapkan pekerjaan lain.
Hingga saat ini pun masih belum di ketahui
apakah dia akan memerankan Kato, yang
pernah dimainkan Bruce Lee pada acara televisi
pada tahun 1966.
“Perusahaan produksi, Sony Pictures, benarbenar ingin aku ikut gabung sebagai pemain.
Aku sendiri juga sangat tertarik dengan karakter
ini, tapi akan tergantung pada jadwal kerjaku
tahun depan,” ungkap Chow seperti dikutip dari
surat kabar Hongkong, Sing Tao Daily. (way/
indoseleb)
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Oposisi Bakal Menuai Popularitas

“Cabo” Datang Lagi
Film Catatan Si Boy (Cabo) yang pernah
digandrungi remaja pertengahan era 80-an
dan awal 90-an, datang lagi ke layar lebar.
Pada tahun 2009 ini, Cabo tidak hanya
sekadar hadir. Film genre drama percintaan
remaja ini hadir dengan konsep cerita yang
baru. Cabo menyajikan nostalgia kisah
hidup si Boy yang dikenal sebagai seorang
playboy.
Film Cabo, harus diakui berhasil menarik
perhatian masyarakat, khususnya kawula
muda. Sosok pria kaya yang tidak sombong
dan memiliki semangat hidup yang tinggi,
memang layak menjadi contoh untuk anakanak muda di tahun 1980-an. Untungnya,
semangat si Boy masih melekat di hati
penggemarnya. Walhasil, hingga kini sosok
si Boy tetap menjadi fenomenal yang sulit
dilupakan.
Sutradara John De Rantau, saat ditemui
dalam konferensi pers Catatan Si Boy Project
2009 di Hard Rock Café Jakarta, barubaru ini, mengatakan, film Cabo menjadi
inspirasi dalam hidupnya. Untuk itu, John
bersedia menjadi sutradara film Cabo,
yang rencananya akan bermain di bioskopbioskop pada pertengahan tahun 2009 ini.
“Si Boy adalah pemuda kaya yang patut

dijadikan panutan. Ia memang playboy,
tetapi semangat hidup Si Boy patut dicontoh.
Meskipun kaya, Boy tidak terjerumus
dalam pergaulan negatif. Ia mampu
mempertahankan prinsip hidupnya,” ujar
John.
Hadirnya kembali Cabo ke layar
lebar bukan berarti film tersebut hanya
mengulang cerita yang pernah ada.
John menegaskan, film ini tak ubahnya
seperti kelahiran Si Boy kembali ke dunia
hiburan. Para penggemar si Boy tidak akan
kehilangan karakter asli sang pemain
utama. Sebab, film Catatan Si Boy 2009 akan
tetap mempertahankan pemain aslinya.
Proyek film Cabo terinspirasi dari buku
harian Boy. Buku harian yang menyimpan
banyak cerita dan kenangan ini menjadi
obyek utama dalam film.

Tahun Baru, Selebriti Pilih Tetap Bekerja
Tidak semua selebriti Hollywood
melewatkan malam pergantian tahun
dengan bersenang-senang. Sebab, banyak
juga artis Hollywood yang harus bekerja di
malam tahun baru.
Nama-nama seperti Lindsay Lohan,
Usher, Eva Longoria Parker, Heidi dan
Spencer harus merayakan tahun baru sambil
menghibur banyak orang sebagai pemandu
acara di beberapa tempat nongkrongdi
Hollywood.
Di klub Marquee New York ada Mario
Lopez sebagai pengisi acara. Tempat tersebut
hanya berjarak beberapa blok dari Times
Square, tempat grup band yang sedang
mencuat namanya saat ini, The Jonas
Brothers dan penyanyi seksi Taylor Swift,
tampil untuk acara Dick Clark’s New Year’s
Rockin’ Eve.
Dalam acara ini, Ryan Seacrest didaulat
sebagai pemandu acaranya. Penyanyi Katy

Perry harus bekerja menghibur penonton
yang datang ke Gridlock di Paramount
Studios, Los Angeles. Bersama Perry, hadir
juga Jesse McCartney, Dave Annabelle, serta
beberapa personel Maroon 5 dan Linkin
Park.
Sementara itu, seperti dilansir People,
Eva Longoria Parker menghibur pengunjung
dengan hujan balon yang memenuhi Beso,
restoran miliknya sendiri di Hollywood.
Tidak hanya itu, di tempat ini juga ada
penampilan khusus dari salah seorang
personel The Gypsy Kings, Jose Cortes.
Lindsay Lohan pun berhasil memanaskan
para penggila pesta ketika tampil bersama
pasangannya yang seorang DJ, Samantha
Ronson, dalam sebuah pesta besar di
Mansion. Tema pesta malam tahun baru di
tempat ini adalah Jungle. Dan ada penaripenari yang tubuhnya telah ditorehkan
lukisan hutan.

Partai-partai oposisi diprediksi akan
menuai popularitas dan keuntungan pada
Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, akibat
kegagalan pemerintah dalam mengatasi
persoalan ekonomi. Sebagai satu-satunya
partai yang memosisikan diri sebagai
oposisi, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) beserta calon presiden
yang diusungnya, Megawati Soekarnoputri,
diuntungkan dengan situasi seperti itu.
Dikatakan, survei LSN pada Mei 2008
menunjukkan ketika pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla
(JK) akan menerapkan kebijakan ekonomi
nasional yang tidak populis (menaikkan
harga BBM) dan PDI-P paling lantang
menolak, tingkat elektabilitas PDI-P
terdongkrak, mengalahkan Partai Golkar
dan Partai Demokrat.
Lalu, survei LSN pada Desember 2008
kembali menegaskan bahwa ketika publik
mempersepsikan pemerintahan SBY gagal
dalam mengelola ekonomi, ketidakpuasan
publik terhadap keadaan ekonomi makin
meluas. Oleh karena itu, tingkat elektabilitas
PDI-P sebagai partai oposisi meroket.
Jika pemilu legislatif dilaksanakan
hari ini, sebanyak 28,2 persen responden
menyatakan akan memilih PDI-P. Di tempat
kedua Partai Demokrat (19,4 persen) disusul
Partai Golkar (13,5 persen), PKS (6,2 persen),
Partai Gerindra (6,1 persen), PKB (4,5
persen), PAN (3,8 persen), PPP (2,8 persen),
dan Partai Hanura (2,0 persen).
Dikatakan, krisis finansial global
dampaknya akan lebih dahsyat terhadap
Indonesia pada 2009 nanti. PHK massal
diperkirakan akan terjadi di mana-mana.
Kondisi itu akan menambah ketidakpuasan
publik terhadap pemerintah SBY-JK.
“Dalam kondisi seperti itu, sentimen
perubahan akan menguat. Jika tokoh-tokoh
alternatif, seperti Prabowo Subianto, Sri
Sultan Hamengku Buwono X, dan Rizal
Ramli tidak cepat melakukan konsolidasi
kekuatan, sangat besar peluang tokoh
dari partai oposisi (PDI-P) untuk menjadi
penantang paling serius bagi capres
incumbent. Bahkan, jika ketidakpuasan
terhadap kondisi ekonomi semakin
meluas dan sentimen perubahan kian
menguat, hampir pasti capres dan cawapres
incumbent akan kalah dalam pemilihan
tahun depan,” ujarnya.

RESAH

Dikatakan pula, survei LSN pada
Desember 2008 mendeteksi keresahan
publik terhadap kondisi ekonomi yang
semakin meluas. Semakin banyak publik
yang merasa ekonomi kian terpuruk. Hanya
21,5 persen responden yang menyatakan
keadaan ekonomi nasional sekarang baik
dan sebanyak 42,6 persen menyatakan
buruk.
Kemudian, sebanyak 39,9 persen
responden mengatakan, keadaan ekonomi
nasional 2008 pada umumnya lebih buruk
ketimbang tahun sebelumnya. Sebanyak
29,8 persen merasakan keadaan ekonomi
nasional tahun ini tidak ada perubahan
dibandingkan tahun lalu. Hanya 22,4 persen
yang menyatakan, kondisi ekonomi tahun
ini lebih baik dari tahun lalu.
“Fakta di atas mengindikasikan bahwa
publik mempersepsikan kondisi ekonomi
nasional 2008 lebih buruk ketimbang masa
sebelumnya. ” ujarnya.
Hanya 11,5 persen responden yang
menyatakan pemberantasan korupsi sebagai
masalah paling penting yang harus segera
ditangani. [O-1]

Demo PKS Juga Menuntut
McDonald’s Ditutup
JAKARTA - Dalam aksi demonstrasi siang
ini, kader PKS juga menuntut agar restoran
cepat saji asal Amerika seperti McDonald’s,
ditutup.
“Kami meminta untuk menutup restoran
cepat saji seperti McDonald’s,” ujar anggota
DPD Kabupaten Bandung Fadli Amrullah
(27) di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin,
Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2009).
Menurut Fadli, dirinya mendapat
informasi bahwa hasil keuntungan dari
waralaba itu diberikan kepada Israel sebagai
suatu kontribusi.
“PKS mengutuk keuntungan hasil dari
waralaba franchise kepada Israel. Franchise
itu kan membuka lahan usaha di Indonesia,
seharusnya memberi ke Indonesia bukan ke
Israel,” tegasnya.
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Indonesia Masih Luput
dari Tsunami Ekonomi
Dunia
MANADO - Menteri Perdagangan (Mendag)
Mari Elka Pangestu mengatakan, krisis
ekonomi dunia sudah mulai dirasakan
sejumlah negara, namun Indonesia untuk
sementara pada 2008 masih luput dari
“tsunami” ekonomi dunia itu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal
ketiga Oktober 2008 tercatat 6,11 persen,
sementara negara tetangga Singapura,
Malaysia sudah negatif, kata Mendag
dalam diskusi akhir tahun 2008, di Manado,
Selasa.
Diskusi tersebut dihadiri Gubernur
Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundajang
dan sejumlah pakar, antara lain mantan
Rektor Universitas Samratulangi (Unsrat)
Manado, Prof, DR. L. Sondakh, mantan
Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat, Prof. Dr. I.
Nayoan Pondaag, kalangan perbankan dan
pejabat terkait.
Menurut Mari, pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada 2009, akibat krisis ekonomi
global tersebut diperkirakan sekitar 5,8
persen, sementara pada triwulan pertama
dan triwulan kedua 2008 tercatat 6,3 dan
6,44 persen.
Pemerintah telah menetapkan berbagai
program guna mengantisipasi situasi krisis
ekonomi dunia pada 2009, misalkan melalui
APBN disiapkan dana sebesar hampir Rp70
triliun untuk menanggulangi masalah
kemiskinan.
Dana tersebut digunakan bagi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM), Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Jaminan kesehatan masyarakat
(Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dan lainnya, yang diharapkan bisa
menurunkan penduduk miskin 12-14
persen.
Sebelumnya Gubernur Sulut, Sinyo Hari
Sarundajang mengatakan, pertumbuhan
ekonomi daerah “nyiur melambai” itu
mencapai 7,8 persen, sebagai hasil suatu
kerja keras segenap lapisan masyarakat di
daerah tersebut.
Sementara itu, sejak dua tahun terakhir
ini investasi sektor swasta mengalami
Rp2 triliun, ditandai telah diresmikan dua
hotel berbintang dan sekitar awal 2009 juga
akan diresmikan tiga sampai empat hotel
bintang.(Ant)

MUI tolak sukarelawan ke Gaza
Majelis Ulama Indonesia, MUI, tidak
merekomendasi keinginan organisasi yang
ingin mengirimkan sukarelawan untuk ikut
berperang ke Jalur Gaza.
Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma’ruf Amin,
mengatakan bahwa pengiriman bantuan
medis untuk membantu korban tidak ada
masalah.
“Tapi kalau pengiriman sukarelawan
untuk berperang, MUI tidak
merekomendasikan,” kata Ma’ruf Amin
kepada Yusuf Arifin dari BBC Siaran
Indonesia.
“Karena di sana itu kan perang modern,
jadi sangat membahayakan,” tambahnya.
Amin mengatakan lebih baik
melakukan upaya-upaya diplomasi untuk
menghentikan serangan Israel.

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

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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
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KETEGANGAN ASIA SELATAN

Pakistan Kerahkan Pasukan
ke Perbatasan India
ISLAMABAD - Pakistan mengerahkan ribuan

pasukannya ke perbatasan India, sekalipun dunia
internasional telah menyerukan kedua pihak untuk
menghindari ketegangan. Ketegangan di antara
dua negara bertetangga, yang sama-sama memiliki
kekuatan nuklir terus meningkat, pascaserangan
teroris di Mumbai, India. Jumat (26/12),
India menuding Pakistan tidak melakukan yang
terbaik untuk menangani kelompok-kelompok
militan pelaku aksi terorisme, yang selama ini
bersembunyi di Pakistan. Tudingan itu dibantah oleh
Pakistan. Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani, Jumat,
mengatakan, Pakistan adalah negara yang mencintai
perdamaian.
Dia menambahkan, Islamabad tidak akan bersikap
agresif dan hanya akan merespons jika diprovokasi. Di
Islamabad, pejabat senior pertahanan dan keamanan
menyebutkan, ribuan pasukan tengah dimobilisasi
dari kawasan persukuan yang menjadi perbatasan
dengan Afghanistan, menuju ke perbatasan timur
dekat India.
“Kami tidak ingin menciptakan histeria perang,
tapi kami harus melakukan langkah pengamanan
minimal demi menangkal setiap ancaman,” kata
seorang pejabat kementerian pertahanan Pakistan.
Pasukan Angkatan Darat dan Udara Pakistan
sendiri telah menghentikan operasi militer terhadap
kelompok militan Taliban, yang dilakukan sejak
pertengahan 2008, di kawasan perbukitan Swat dan
persukuan Bajaur di perbatasan dengan Afghanistan,
yang memicu keprihatinan Washington dan negaranegara Barat lainnya.
Terutama, karena hal itu membuka pintu bagi
meningkatnya serangan lintas perbatasan dilakukan
kelompok militan pada pasukan koalisi Barat di
Afghanistan. “Kami terus mendesak dua pihak
bekerja sama dalam investigasi serangan Mumbai,
seperti halnya upaya kontra terorisme secara umum,”
kata Juru Bicara Gedung Putih, Gordon Johndroe.
“Kami juga tidak menginginkan adanya langkah
yang tidak diperlukan, yang bisa meningkatkan
ketegangan pada situasi yang telah tegang,”
tambahnya. Seorang pejabat Kementerian
Pertahanan Pakistan mengatakan, mereka juga
menangkap adanya pergerakan pasukan India ke
perbatasan, dekat Lahore.
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Anak Dua Tahun
Dipenjara Mugabe
HARARE - Para aktivis hak asasi
manusia (HAM) Zimbabwe dan
seorang anak berusia dua tahun,
masih ditahan di penjara dengan
keamanan maksimum di Chikurubi.
Pembela Alec Muchadehama
mengatakan, rezim Presiden Robert
Mugabe, tidak berniat membebaskan
para aktivis HAM itu dari penjara.
Kelompok HAM yang berbasis
di Paris, Pelapor Tanpa Lintas
Batas (RWB), Jumat (26/12),
mengutuk, tuduhan rencana aksi
teroris terhadap Jestina Mukoko
serta sejumlah tokoh oposisi dan
aktivis, yang dijadikan alasan rezim
Mugabe memenjarakan mereka.
RWB menyebut
langkah Mugabe
tidak dapat
diterima.
Pada
pernyataannya,
RWB
menyebutkan,
tuduhan
ROBERT MUGABE terhadap
Mukoko
irasional dan tidak berdasar. “Kami
menyerukan otoritas Zimbabwe
membebaskannya dan mencabut
semua tuntutan terhadapnya.
Penuntutan terhadap aktivis oposisi
adalah konspirasi pemerintah untuk
menyabotase perjanjian pembagian
kekuasaan,” demikian disebutkan.
Mugabe dan lawannya dari
kubu oposisi menandatangani
perjanjian pembagian kekuasaan,
September. Namun, negosiasi
untuk membentuk pemerintahan
bersatu tidak berkembang. Hakim
Pengadilan Tinggi Zimbabwe, Yunus
Omerjee, Rabu (24/12) malam,
telah memerintahkan pembebasan
Mukoko dan sejumlah tokoh oposisi.
Namun, perintah itu tidak
digubris oleh Mugabe.

Kulit Indah
Nan Berseri
Punya kulit sehat indah
dan bebas stres ternyata
sangat mudah! Semua
perempuan pasti ingin
memiliki kulit indah
dan sehat. Tapi biasanya
kita justru sering lupa
merawatnya, dan baru
sadar saat kondisi kulit
sudah bermasalah.
Padahal perawatan kulit
relatif mudah dan murah.
Mengenali apa yang harus
dilakukan dan dihindari
pasti bisa bikin kulit kita
sehat berseri.Mungkin kita
tidak sadar kalau kulit punya
banyak musuh, seperti asap
rokok, minuman beralkohol
dan stress yang bisa merusak
kesehatan kulit kita. Bahkan
sinar matahari di siang hari
juga musuh utama kulit kita.
Sinar matahari antara
pukul 10 pagi hingga pukul
2 siang sangat berbahaya
bagi kulit , saat itu sinar
ultra violet sedang jahatjahatnya! sinar tersebut bisa
merusak kolagen (protein
yang bertugas menjaga kulit
tetap elastik dan kenyal)
yang menunjang jaringan
kulit sehingga kulit lebih
cepat keriput.
Kalaupun anda harus
verada sering di luar
ruangan untuk waktu lama,
rajin-rajinlah menggunakan
lotion yang mengandung
tabir surya, pilihan lainnya
adalah menggunakan baju
lengan panjang, topi lebar,
serta membawa payung.
Perokok aktif dan pasif
memiliki resiko yang sama
terhadap kerusakan kulit.
Zat benzopyrene dari asap

rokok akan ‘menghisap’
vitamin C dalam tubuh
kita sehingga kolagen jadi
tercemar. Akhirnya timbul
kerutan pada kulit terutama
daerah wajah.
Sementara mengonsumsi
alkohol dapat menghilangkan persediaan vitamin B
serta mengurangi cadangan
vitamin C pada tubuh.
Solusi paling pas adalah
dengan menjauhi atau
mengurangi nongkrong
di tempat yang penuh
asap rokok, seperti kafe
atau tempat ngumpul
teman-teman kita yang
perokok sembarangan.
Lagipula selain kulit kusam,
kesehatan paru-paru ikut
terancam.
Memiliki segudang
kesibukan bukan berarti
lupa merawat tubuh. Kulit
juga harus istirahat setelah
‘tersiksa’ oleh produk
kecantikan, polusi, dan debu
tiap hari.
Usahakan beristirahat
total pada malam hari
karena setiap malam
kulit tubuh mengalami

pengeluasan secara alami.
Sel-sel kulit baru akan
mendorong sel-sel kulit
mati muncul ke permukaan
hingga terkelupas sendiri.
Tapi jangan hanya mengandalkan pengelupasan
alami ini saja. Kita bisa
membantu mempercepat
dengan melakukan peeling
wajah dan scrubing,
minimal sebulan sekali.
kalau malas ke salon, kita
bisa membeli produk
peling atau lulur mandi
yang banyak dijual di toko
kosmetik.
Sebelum melakukan ritual
pengelupasan, kita harus
lebih dulu membersihkan
tubuh serta wajah. gosokan
produk peeling dan scrubing
tadi pada kulit dengan
gerakan memutar secara
merata. biarkan hingga
setengah kering (kra-kira
10-15 menit) dan bersihkan
dengan air. Hasil perawatan
kulit ini akan lebih
maksimal kalau dilanjutkan
penggunaan masker yang
akan melembabkan kondisi
kulit kita

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain
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Obama Didesak Ubah Kebijakan Timur Tengah
WASHINGTON - . Dewan Hubungan
Islam-Amerika (CAIR), yang berpusat
di Washington, mengutuk serangan
Israel terhadap Jalur Gaza yang telah
menewaskan lebih dari 350 orang
dan menyebut peristiwa itu sebagai
pembantaian yang dilakukan dengan
menggunakan senjata yang didanai oleh
pembayar pajak AS.
“Meskipun ada ‘lampu hijau’ terbuka
yang diberikan kepada militer Israel oleh
pemerintah (Presiden George W.) Bush,
umat Muslim Amerika bergabung dengan
rekan warganegara lain yang menghormati
hukum internasional dan kesucian
jiwa manusia dalam tak menerima
pembantaian ini yang dilakukan dengan
menggunakan senjata yang didanai
pembayar pajak AS,” kata organisasi itu
seperti dilaporkan IINA.
“Harus jelas mulai sekarang bahwa
satu-satunya masa depan yang ditawarkan
kepada rakyat Palestina oleh pemerintah
yang akan meletakkan jabatan ialah suatu
penghinaan dan penaklukan yang terusmenerus di tangan kaum penjajah Israel.
Sayangnya, reaksi takut-takut negara kita
atas babak tragis ini hanya akan menyiram
bahan bakar bagi rasa anti-Amerika di
dunia Muslim,” demikian antara lain isi
pernyataan CAIR.
Organisasi itu mendesak Presiden
terpilih AS Barak Obama untuk
memperlihatkan komitmennya guna
mengubah kebijakan satu-pihak mengenai

Fan’s Cafe

Timur Tengah
saat ini di
negara tersebut
dengan
berbicara
lantang
sekarang guna
mendukung
perdamaian
dan keadilan
buat semua pihak dalam konflik beberapa
dasawarsa itu.
“Kami juga menyeru para pemimpin
dunia untuk melakukan tindakan langsung
guna mengakhiri serangan yang sangat
tidak seimbang dan kontra-produktif
oleh Israel serta mengakhiri blokade
kemanusiaan terhadap Jalur Gaza, yang
mengakibatkan hancurnya gencatan
senjata baru-baru ini.
CAIR menyatakan Sekretaris Jenderal
PBB, Uni Eropa (UE), Organisasi Konferensi
Islam (OKI), Liga Arab, dan lembaga lain
internasional, semuanya, mendesak Israel
agar menghentikan serangannya.
CAIR, kelompok kebebasan sipil Islam
terbesar di Amerika, memiliki 35 kantor
dan cabang di seluruh Amerika serta di
Kanada.
Misinya ialah meningkatkan
pemahaman mengenai Islam, mendorong
dialog, melindungi kebebasan sipil,
memperkuat umat Muslim Amerika, dan
membina koalisi yang mendorong keadilan
serta saling pengertian. (Ant /CN09)

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

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

