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Agaknya pemerintah sudah putus asa dan 
pasrah menghadapi melemahnya rupiah. 
Buktinya, pemerintah memasang target 
kurs rupiah Rp 11.000 per dollar AS dalam 
rencana revisi anggaran 2009. Dan ini 
seolah memberi sinyal buruk kepada pasar 
finansial.

Sebagai perbandingan, pada APBN 2009 
yang saat ini masih berlaku, patokan kurs 
pemerintah adalah Rp 9.400 per dollar AS. 
Memang sudah tiga bulan kurs rupiah lebih 
banyak bergerak di atas Rp 11.000. Artinya, 
pemerintah sekarang realistis. “Namun, 
asumsi baru ini menciptakan ekspektasi 
negatif bagi pasar,” ujar Kepala Danareksa 
Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa.

Akibatnya, pasar finansial pun tak lagi 
berharap kurs rupiah akan menguat ke 
bawah Rp 11.000. Sebagai contoh, pada akhir 
Desember 2008 hingga awal Januari (6/1), 
kurs rupiah masih bisa berkisar antara Rp 
10.800 dan Rp 11.000 per dollar AS.

Kini, sulit rasanya meminta rupiah turun 
ke bawah Rp 11.000 lagi. Hingga pukul 21.45 
kemarin, rupiah masih bertengger di posisi 
Rp 11.200 per dollar AS. “Asumsi ini kurang 
bijak dan semacam prediksi aman saja,” kata 
Purbaya.

Sebenarnya, kurs rupiah masih 
berpeluang terangkat. Misalnya, jika Bank 
Indonesia menurunkan bunga lagi. Ini bisa 
memicu optimisme bergeraknya sektor 
riil dan naiknya harga saham di bursa. 
Buntutnya, ada potensi masuknya dana 
asing ke bursa dan kurs rupiah menguat.

Dollar AS tampaknya juga akan melemah 
jika program stimulus di sana berjalan. 
“Sebab, AS mungkin mencetak uang untuk 
membeli obligasi dari pasar guna membiayai 
program itu,” kata Purbaya.

Direktur Perencanaan Makro Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Bambang Prijambodo menerangkan, 
pemerintah tak bermaksud memicu 

pesimisme pasar dengan mematok asumsi 
selemah itu. Pemerintah cuma memberi 
patokan yang realistis. “Memang kurs rupiah 
tak selalu Rp 11.000 karena triwulan kedua 
akan menguat lagi,” ujarnya.

Adapun Ekonom Standard Chartered 
Bank Fauzi Ichsan juga menilai target 
kurs baru tergolong konservatif. Ia sendiri 
memperkirakan, tahun ini rata-rata kurs 
rupiah Rp 10.500 per dollar AS. Rupiah 
menguat mulai triwulan III-2009. “Sebab, 
bursa juga sudah mulai pulih lagi,” 
imbuhnya. (Kontan)

 partai politik tetapi hanya mendapat 
nomor urut sepatu. Tetapi tidak untuk partai 
politik tersebut, karena jelas, biasanya 
nomor urut terkecil adalah mereka-mereka 
yang punya loyalitas yang tinggi kepada 
partai, tetapi mereka kurang dikenal 
masyarakat. Sekarang tinggal tergantung 
kepada masyarakat ingin perubahan yaitu 
memilih orang yang mereka kenal dengan 
baik yang benar-benar ingin menyalurkan 
aspirasi mereka atau tidak. Dan inilah 
politik, semuanya serba abu-abu, yang jelas 
Pemilu legislatif tinggal 3 bulan lagi. 

Pemerintah Pasrah Hadapi Rupiah?

 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.



Disewakan kamar
Di lokasi strategis, daerah 
bule, aman, tidak urus surat/
tidak merokok Telp. 215-468-
7149 (2)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (31)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (74)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (77)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (18)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (4)

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

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Pasang Iklan di 

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

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.

2 DUNIA KITA IKLAN BARIS

ATTENTION: 
Men & Women, if you can read this and you 
are not under 18 years old you may get a job.

Requirement: 2 valid id, citizen/green card or 
working permit. Come to 1654 S. Chadwick st. 
Phila PA 19145 to fill out an application or call 
(215)271-8381 Monday to Saturday
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FETTY KITCHEN

NEW YORK - Saham-saham AS dan 
global turun tajam pada hari Rabu waktu 
setempat, menyusul data penjualan 
ritel yang suram dan kekhawatiran baru 
terhadap kesehatan perbankan serta 
perusahaan lain yang akan melaporkan 
hasilnya tiap kuartal. Dibandingkan 
dengan November, penjualan ritel AS turun 
2,8 persen pada bulan Desember lalu. 

Indeks Dow Jones Industrial Average 
merosot 248,42 poin atau 2,94 persen 
menjadi 8.200,14, lebih baik dari posisi 
terendah harian. Indeks komposit Nasdaq 
jatuh 56,82 poin atau 3,67 persen menjadi 
1.489,64 dan indeks Standard & Poor’s 500 
turun 29,17 poin atau 3,35 persen menjadi 
842,62.

Menurut Neil Mackinnon, Kepala 
Ekonomi di ECU Group yang berbasis 
di London, gejala penurunan itu terjadi 

sebelum dan sesudah masa Natal yang 
menjadi dasar dalam pemulih-an semester 
kedua. 

Kekhawatiran pasar bergerak dari data 
penjualan ritel yang mengecewakan, 
menggarisbawahi menurunnya 
kepercayaan konsumen hingga peringatan 
laba sektor perbankan, termasuk Deutsche 
Bank, HSBC, dan Citigroup.

“Tekanan jual dipimpin oleh penurunan 
drastis dalam saham di finansial, 
diperburuk pula oleh penjualan ritel yang 
lebih besar dari perkiraan,” kata para analis 
di Charles Schwab & Co.

Untuk keenam kali, penjualan ritel AS 
turun secara berturut-turut pada Desember, 
atau jatuh 2,8 persen mulai November lalu. 
Angka tersebut, dua kali lipat dari perkiraan 
pasar, sebagaimana disampaikan data 
pemerintah. 

Ritel AS Suram, Saham Global Anjlok 

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

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
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JAKARTA-Komitmen kader 
dan simpatisan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) 
kubu Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur) mendukung 
Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) membuat partai 
berlambang banteng 
bermoncong putih ini bakal 
mendapat tambahan suara 
pada Pemilu 2009. 

Sekjen PDI-P Pramono 
Anung yang dihubungi 
SP, Rabu (14/1) malam, 
menyatakan PKB kubu Gus 
Dur adalah gerbong besar 
suara rakyat, baik untuk 
pemilu legislatif maupun 
pemilu presiden. “Kami 
bersyukur gerbong besar 
ini bisa diarahkan untuk 

menyokong kemenangan 
PDI-P. Kami menyambut 
dengan gembira,” kata 
Pramono.

Sebelumnya, Sekjen 
DPP PKB kubu Gus Dur, 
Yenni Wahid mengatakan 
PDI-P dan PKB sama-
sama pernah dizalimi 
pemerintah, sehingga 
dukungan yang diberikan 
itu terkait dengan adanya 
kesamaan sejarah. Hal 
itu dikemukakannya 
setelah menyaksikan 
penandatanganan 
kesepakatan pengalihan 
dukungan pendukung 
Gus Dur kepada PDI-P di 
Surabaya, kemarin. “Koalisi 
ini sudah disetujui oleh 
Gus Dur. Jadi tidak boleh 

ada yang mengira koalisi 
ini kemauan dari Pak Ali 
(Ketua DPC PKB Surabaya 
kubu Gus Dur, Red),” 
ujarnya.

Sedangkan, Wakil Sekjen 
PDI-P Bidang Fungsi 
Pemerintahan, Sutradara 
Gintings menyatakan 
kerja sama politik yang 
dibangun kedua belah 
pihak belum ada yang 
bersifat praktis. Sejauh ini 
belum ada negosiasi politik 
menyangkut pembagian 
kekuasaan. “Negosiasi 
politik akan terbangun 
dengan sendirinya. Saat ini 
sepanjang yang saya tahu, 
kerja sama keduanya masih 
dalam bentuk keinginan 
besar PKB Gus Dur untuk 
mendukung kemenangan 
PDI-P,” katanya 

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)

Pengikut Gus Dur Dukung PDI-P
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10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar, 
diantara Radioshack dan Foot Locker.

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

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

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

JAKARTA- Pimpinan 
MPR RI mengutuk keras 
kejahatan kemanusiaan 
yang dilakukan oleh Israel 
terhadap rakyat Palestina. 
Apa yang dilakukan negeri 
zionis itu dinilai merupakan 
kelanjutan dari penjajahan 
terhadap bangsa Palestina.

“Kami berduka cita yang 
mendalam atas jatuhnya 
korban pada masyarakat 
sipil seperti ibu, orang tua 
dan anak. Perang itu pun 
telah menghancurkan 
sekolah, rumah sakit, 
tempat ibadah, pasar, 
tempat pengungsian 
dll. Di saat para pejuang 
Palestina di Gaza sedang 

mempertahankan tanah 
airnya dari agresi kolonialis 
Israel,” ungkap MPR RI 
dalam siaran persnya.

MPR juga mendesak 
Presiden Palestina Mahmud 
Abbas agar berada di garis 
terdepan untuk menyatukan 
rakyat Palestina guna 
menyelamatkan Gaza dari 
penjajahan dan Genocide 
Israel. Menurut MPR segala 
bentuk penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan 
peri-kemanusiaan dan 
peri-keadilan. Hal ini 
sesuai amanat alinea 
pertama Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 

yang menyatakan, “bahwa 
sesungguhnya kemerdekaan 
itu ialah hak segala bangsa.”

“PBB harus segera 
menyelenggarakan Sidang 
Umum untuk menghentikan 
perang Israel atas Gaza 
agar Israel segera menarik 
mundur pasukannya, 
serta blokade atas Gaza 
segera diakhiri, agar 
perdamaian segera bisa 
diwujudkan. Apabila Israel 
tetap membangkang atas 
keputusan Sidang Umum 
PBB, agar Israel diberikan 
sanksi dikeluarkan dari 
keanggotaan PBB,” desak 
Ketua Dr Hidayat Nur 
Wahid, MA.

MPR RI Desak PBB Gelar Sidang Umum
Setelah harga minyak yang terus 

turun, krisis ekonomi global saat ini juga 
menjadikan emas sebagai ‘korbannya’. 
Emas, yang selama ini dianggap sebagai 
simpanan yang baik, kini harganya terus 
terkoreksi.

Hingga berita ini diturunkan, Jumat 
(16/1) pukul 01.30 WIB, harga emas dunia 
diperdagangkan kembali turun 1,30 dolar 
AS atau 0,2 persen ke harga 807,50 per troy 
ounce di New York Mercantile Exchange. 
Harga turun 5,4 persen dalam tiga sesi 
sebelumnya.

Kekhawatiran akan resesi yang 
mendalam, mengurangi permintaan untuk 
komoditas, termasuk logam berharga. Perak 
juga mengalami penurunan 1,5 sen, atau 0,1 
persen ke harga 10,46 dolar AS per troy ounce 
di Comex.

Di lantai bursa, indeks-indeks saham 
utama AS juga terus terkoreksi. Indeks Dow 
Jones turun 203,42 poin atau 2,48 persen ke 
posisi 7.996,72. Ini adalah pertama kalinya 
indeks bergerak di bawah 8.000 sejak 21 

November.
Indikator saham lain juga menunjukkan 

penurunan tajam. Indeks The Standard & 
Poor’s 500 turun 23,19 poin atau 2,75 persen 
ke posisi 819,43 dan indeks Nasdaq turun 
31,40 poin atau 2,11 persen ke posisi 1.458,24.

Penurunan indeks saham ini menyusul 
jatuhnya nilai saham-saham utama di bursa 
AS. Saham Chase & Co jatuh 2,17 dolar atau 
21 persen menjadi 8,03 dolar AS sementara 
saham Citigroup turun 83 sen atau 18 persen, 
menjadi $ 3,70 dolar AS dan saham Morgan 
Stanley jatuh 1,47 dolar atau 8,5 persen 
menjadi 15,73 dolar AS.

Sementara itu, dari New York pemimpin 
Apple Steve Jobs dilaporkan tak akan 
mengurusi perusahaan komputer raksasa 
itu hingga akhir Juni karena kesehatannya 
“lebih kompleks dari yang diperkirakan 
sebelumnya”. Absennya Job dikhawatirkan 
membuat kinerja perusahaan ini terganggu, 
di saat krisis keuangan AS masih memburuk. 
(AP/tkz)

Setelah Minyak, Harga Emas juga jatuh
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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 

Leony Hobi 
Foto Di Ponsel

Sejak awal meniti karier di dunia 
hiburan, Leony sudah merasa nilai 
penting telepon genggam sebagai 
alat komunikasi. 

Namun, perkembangan teknologi 
yang semakin cepat memaksa gadis 
bernama lengkap Leony Vitria 
Hartanti ini untuk mendalami semua 
fitur ponsel.

“Dulu telepon hanya untuk 
telepon doang, kalau sekarang kan 

sudah ada 
banyak fitur 
yang lengkap. 
Saya suka sekali 
memanfaatkan 
fasilitas 
kamera dan 
menyimpan 
beberapa 
dokumen foto 
di handphone.” 
ujarnya

Leony getol 
menyimpan 
foto-foto 
peristiwa 

unik dan berbagai pengalaman 
yang pernah ia alami, termasuk 
foto-foto obyek wisata yang pernah 
ia kunjungi baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri. 

Salah satu koleksi fotonya adalah 
candi Borobudur yang menurutnya 
sarat makna dan cerita bersejarah. 
Tak sekedar foto kenangan biasa, 
Leony mengambil serta sejumlah 
detail bagian candi untuk 
diabadikan.

Tak heran jika ia kemudian kerap 
“melancong” ke tuang cetak foto agar 
fasilitas simpan data di ponselnya 
tidak penuh. 

“Ada karya foto saya dari 
handpone ini yang sengaja saya 
simpan terus. Memang hasilnya 
enggak sebagus kamera digital, tapi 
enggak jelek-jelek amat sih. Malah 
banyak yang muji,” ujarnya seraya 
tertawa. (krc/ly/foto:liana)

JAKARTA-   Komunikasi 
antara presiden yang akan 
memerintah dan mantan 
presiden diperlukan di 
Indonesia. Seharusnya 
dengan budaya ketimuran, 
pemimpin Indonesia bisa 
meniru komunikasi politik 
Presiden AS terpilih Barrack 
Obama yang berkomunikasi 
dengan mantan presiden 
George W Bush.

“Saya tak punya motivasi 
politik apapun dalam 
membuat buku ini, saya 
tak pro ke siapapun. Semua 
Presiden saya kritik, tapi 
bukan orangnya hanya 
kebijakannya,” kata Tjipta 
Lesmana di sela peluncuran 
bukunya “Dari Soekarno 
Sampai SBY” di Kemang 

Village, Jakarta Selatan, 
Kamis (15/1).

Dikatakan Tjipta, semua 
kepemimpinan presiden 
RI itu memiliki bahasa 
komunikasi politik yang 
beragam. “Kalau Pak 
Karno itu istilahnya all of 
order, tetapi Pak Harto itu 
cool, manggut-manggut 
terus, sikapnya manggut-
manggut tapi belum tentu 
menyatakan persetujuan,” 
katanya.

Ditambahkannya, 
dalam masa pemerintahan 
Habibie itu emosional tapi 
tak pendendam, sedangkan 
Soeharto lebih pendendam. 
“Tapi dia tak konsisten, 
bisa dilihat dalam kasus 
Bank Bali dan Timtim, 

hampir sama dengan 
Gusdur yang juga no order, 
inkonsistensi sangat tinggi, 
paling tidak pendendam,” 
katanya. “Kalau Megawati 
selalu tersenyum tapi 
menyerahkan semua 
keputusan pada menteri 
yang berada di departemen 
masing-masing,” 
sambungnya.

Sementara untuk 
pemerintahan SBY, menurut 
Tjipta, lebih peragu dan 
tidak tegas. “Meski dia 
militer tapi dia bukan 
jenderal sejati karena tak 
menunjukkan ketegasan, 
seperti M Yusuf dan 
Ryamizard Ryacudu,” jelas 
Tjipta.

Pemimpin Indonesia Perlu Tiru Obama Mulan Pun Berdangdut
Mulan Jameela mendendangkan musik 

dangdut. Mencoba peruntungan baru? Bisa jadi. 
Makin miskinnya penampil dangdut dikalahkan 
pamor para penyanyi pop,  memang bisa 
menjadi peluang. Meski begitu Mulan belum 
tertarik untuk menciptakan album khusus 
dangdut. Kalaupun iya, dia butuh waktu untuk 
mempelajari cengkoknya. Kalaupun dia tampil 
menyanyikan lagu dangdut di televisi itu karena 
modal nekat. 

“Menurut aku dangdut gender yang sangat 
menarik. Apalagi, di Indonesia musik dangdut 
kuat sekali. Semua kalangan bisa menerima 
musik dangdut, tapi untuk jadi penyanyi 
dangdut itu sulit dan butuh skill yang khusus. 
Kalau aku terjun ke dunia dangdut, modal nekat 
saja,” kata  Mulan.

Mulan mengakui kelemahannya dalam 
menyanyikan lagu dangdut dan untuk itu dia 
tak mau memaksakan diri. Menurutnya, musisi 
harus jujur atas kemampuannya.  “Bisa dibilang, 
kalau bukan penyanyi dangdut pasti hasilnya 
enggak natural, karena musik itu harus jujur dan 
enggak bisa dipaksakan, ujarnya.

Buat Mulan, dangdut bukanlah musik sepele. 
Makanya, dia harus berpikir ribuan kali untuk 
mendendangkannya. “Kalau aku terjun ke 
dangdut, perlu pendalaman yang lebih. Dangdut 
itu bukan hal sepele banget buat aku.

LEONY

Roy Suryo Anggap Farhat 
Abbas Orang “Sakit”

JAKARTA - Penyataan pengacara Farhat Abbas 
yang menuding Roy Suryo sebagai pengedar 
foto-foto panas pesinetron cantik Rahma dan 
Sarah Azhari ditanggapi serius oleh pakar 
telematika tersebut.

Dikatakan Roy Suryo, pernyataan-pernyataan 
yang dilontarkan suami penyanyi lawas Nia 
Daniati adalah tidak benar, apalagi niat Roy 
Suryo untuk membantu menyelesaikan kasus 
ini hanya untuk mendongkrak popularitasnya 
sebagai caleg suatu partai.

Roy mengaku telah menyiapkan pengobatan 
gratis untuk Farhat Abbas di Rumah Sakit di 
Yogyakarta.

“Yang menarik adalah, dia melemparkan 
banyak sekali statement yang tidak benar. Saya 
sudah menyiapkan satu fasilitas pengobatan 
gratis bagi dia di rumah sakit khusus neurologi 
di Yogyakarta,” tuturnya. (nv/pit)
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Pengadilan Merauke di Papua 
menjatuhkan hukuman sampai tiga tahun 
penjara bagi lima warga Australia yang 
mendarat tanpa ijin di sana.

Kelima orang tersebut tampak terkejut 
ketika keputusan disampaikan hari Kamis.

Ketika mendarat di Papua September lalu, 
kelimanya memperkirakan mereka akan 
mendapatkan visa on arrival, tetapi mereka 
tidak membawa dokumen resmi sama 
sekali. 

Pengacara kelima orang tersebut, Efrem 
Fangoihoy mengatakan mereka akan segera 
menyatakan banding atas keputusan 
tersebut. 

Selain hukuman penjara, mereka juga 
dikenakan denda.

Dua wanita dan tiga pria ini ditahan 
ketika mereka mendarat secara ilegal di 
bandara Mopah, di Kabupaten Merauke, 12 
September lalu, setelah terbang dari pulau 
Horn, di negara bagian Queensland. 

Mereka mengatakan kepada polisi 
bahwa mereka sedang dalam perjalanan 
wisata pribadi, dan mengatakan akan bisa 
mendapatkan visa on arrival, walau tidak 
membawa dokumen resmi. 

“Saya sangat terkejut dengan keputusan 
ini,” kata Vera Scott-Bloxam salah satu dari 
empat penumpang yang dikenai hukuman 

penjara dua tahun, dan denda 25 juta 
rupiah, kepada kantor berita AFP. 

Pesawat disita
Suaminya, William Scott-Bloxam, pilot 

pesawat tersebut, dikenai hukuman tiga 
tahun dan denda 50 juta rupiah.

Terdakwa lainnya adalah Hubert Hufer, 
Karen Burke dan Keith Ronald Mortimer.

“Pilot William Scott-Bloxam terbukti 
bersalah secara ilegal dan bersalah 
melanggar undang-undang transportasi 
Indonesia memasuki wilayah Indonesia 
secara tidak sah,” kata Hakim Des Benner 
Sinaga dalam keputusannya. 

Pesawat mereka juga disita oleh 
pemerintah Indonesia.

Indonesia memberlakukan aturan 
perjalanan ketat ke Papua, dimana di 
daerah tersebut terdapat gerakan separatis 
Organisasi Papua Merdeka, yang menuntut 
kemerdekaan sejak tahun 1960-an. 

Pengacara mereka, Efrem Fangoihoy 
mengatakan dia terkejut dengan lamanya 
hukuman yang dijatuhkan.

“Ini keputusan yang memalukan. 
Berdasarkan undang-undang imigrasi, 
ada perlakuan khusus bagi pilot dan awak, 
bahwa mereka tidak memerlukan visa 
masuk ke sebuah negara.” kata Fanghoihoy. 

“Yang lainnya, para penumpang tidak 
bisa dijadili, karena mereka mendarat di 
bandara yang merupakan daerah netral. 
Bila mereka tidak memiliki visa, mereka 
harus dipulangkan kembali ke negara asal.” 
katanya. 

Warga Australia 
dihukum 

Jaga kesehatan di Musim hujan/dingin
Bagaimana 

persiapan Anda 
menghadapi musim 
hujan tahun ini? 
Seperti apa persiapan 
dan antisipasi Anda 
menghadapi musim 
hujan? Ingat, musim 
hujan tidak hanya 
identik dengan 
bencana banjir, tapi 
juga penyakit. Ada 
beberapa penyakit 
yang sering muncul 
selama musim ini, 
antara lain flu, demam 
berdarah, dan diare.

Mencegah flu sangat 
mudah, beri waktu 
yang cukup untuk 
istirahat. Dengan 
istirahat yang cukup 
akan memperkuat 
daya tahan tubuh. 
Jadi, sekiranya Anda 
terbiasa istirahat 
tetapi masih merasa 
bahwa tubuh tak juga 
segar, itu tandanya istirahat Anda kurang.

Mencuci tangan sangat penting untuk 
menghindari penularan. Sebagian virus flu 
menyebar lewat kontak langsung. Jadi, cuci 
tangan sesering mungkin dengan sabun dan, 
kalau bisa, dengan air hangat.

Hindari kontak dengan penderita. Virus 
flu tersebar juga melalui udara dan air liur. 
Oleh karena itu, hindari pertemuan jarak 
dekat dengan penderita flu. Tetapi bukan 
berarti Anda harus menjauhinya. Untuk itu, 
perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi 
seimbang. 

Perbanyak konsumsi makanan yang 
mengandung phytochemical, yaitu bahan 
kimia alami yang ada pada tumbuhan yang 
memberi vitamin pada makanan. Zat jenis 
ini terdapat pada buah dan sayuran segar 
berwarna hijau, merah dan kuning gelap.

Sempatkan diri untuk berolahraga. 
Tak perlu olahraga berat. Yang penting 
dapat dilakkukan secara teratur, seperti 
jogging ataupun senam ringan. Terutama 
jangan merokok. Perokok berat lebih 
rentan terserang flu. Asap rokok dapat 
menyebabkan bagian sistem pernapasan 
kering, sehingga lebih mudah terserang 
virus.

Serta minum banyak air. Karena 

air berfungsi 
mengangkat racun-
racun yang ada 
dalam tubuh. Sebagai 
pertimbangan, 
orang dewasa butuh 
delapan gelas air 
dalam sehari.

Untuk 
mencegah demam 
berdarah, kuras 
bak atau tempat 
penampungan air 
paling tidak dua 
kali seminggu, dan 
harus ditutup untuk 
mencegah supaya 
telur-telur nyamuk 
tidak menetas 
menjadi jentik. Usir 
nyamuk dengan obat 
nyamuk sebelum 
tidur, atau Anda bisa 
menggunakan obat 
nyamuk gosok.

Jaga kerapihan, 
jangan menggantung 
baju, lebih baik lipat 

saja, sebab pakaian yang tergantung bisa 
menjadi tempat persembunyian nyamuk 
aedes aegypti. Bersihkan setiap hari meja 
dan laci yang ada di kamar Anda. Buanglah 
kertas-kertas yang tak terpakai sebab laci 
meja yang kotor dan tak terurus juga bisa 
menjadi sarang nyamuk.

Taburkan bubuk abate pada tempat-
tempat penampungan air. Abatisasi bisa 
diulang setiap 2-3 bulan sekali. Abate tidak 
berbahaya bagi manusia, meski demikian 
jauhi dari jangkauan anak-anak. Abatisasi 
hanya pada tempat-tempat air tergenang, 
seperti bak mandi, jambangan bunga dan 
selokan kecil. Jangan taburkan abate ke air 
yang mengalir. Abate juga baik ditaburkan 
ke tempat-tempat air yang sulit dikuras atau 
dibersihkan.

Sementara untuk mencegah diare, 
biasakan diri untuk menjaga kebersihan 
dengan mencuci tangan dan kaki setelah 
bepergian. Tak lupa kenakan alas kaki untuk 
mencegah penyebaran dan masuknya 
kotoran atau parasit lewat kulit. Jangan 
membeli makanan di sembarang tempat, 
terutama membuang sampah pada 
tempatnya. Sebab diare merupakan penyakit 
yang lahir akibat kotoran.

Bintang Desperate Housewives Eva 
Longoria Parker tidak lagi menggunak botol 
minuman plastik dan bintang “Charlie’s 
Angels” aktris Lucy Liu juga berikrar untuk 
memelihara lingkungan dengan berkendara 
kereta api bawah tanah (subway) saat ia di 
New York.

Dalam sebuah pertunjukkan yang 
diperuntukan sebagai dukungan pada 
seruan Presiden terpilih Barack Obama 
dalam rangka pelayanan sosial, lebih dari 
50 orang selebriti Hollywood telah berjanji 
mengambil langah positif, dalam sebuah 
video obrolan antara suami dan istri yang 
diperankan oleh duo Ashton Kutcher dan 
Demi Moore.

Video ini akan disiarkan pada situs 

jaringan sosial MySpace.com Senin depan, 
sehari sebelum pelantikan Obama. “Saya 
kira kita mesti menjadi para pemimpin, dan 
itu bukan para selebritis.  Saya pikir bahwa 
sebagai warganegara kita harus menjadi 
para pemimpin gerakan untuk menciptakan 
apa yang kita inginkan,” kata aktor yang 
dikenal luas karena memainkan pemuda 
keras kepala pandir tapi jenaka dalam serial 
komedi situasi ‘70s Show.”

Obama telah mengilhami orang 
Amerika untuk lebih banyak membantu 
masyarakatnya dan dia berjanji memperluas 
program-program layanan sosial secara 
nasional seperti AmeriCorps dan the Peace 
Corps.

Pesona Obama Bius Selebritis Hollywood



Tarif Angkutan Belum 
Turun SBY Tak Digubris

JAKARTA- Instruksi Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono agar angkutan 
umum menurunkan tarifnya bersamaan 
dengan penurunan harga premium dan 
solar mulai Kamis (15/1), tak digubris. Di 
sejumlah daerah, masyarakat tetap harus 
membayar ongkos angkutan umum sesuai 
tarif lama. Awak angkutan umum menolak 
menurunkan tarif, dengan dalih harga 
suku cadang yang mahal, serta tingginya 
setoran ke pemilik.

Pantauan sepanjang Kamis pagi di 
Jakarta, tarif Kopaja untuk semua jurusan 
tetap Rp 2.500 per penumpang. Demikian 
pula bus patas biasa menarik ongkos 
Rp 3.000, dan bus patas AC Rp 6.000 per 
penumpang.

“Belum ada surat edaran untuk 
penurunan tarif,” ujar Doni, sopir angkot 61 
rute Cinere-Pasar Minggu. 

Awak angkutan umum lainnya 
menegaskan, baru bersedia menurunkan 
tarif penumpang jika harga suku cadang 
terlebih dulu diturunkan. 

Hal yang sama dilakukan sopir T 19 
rute Kampung Melayu-Depok. Mereka 
tetap memberlakukan tarif lama Rp 4.000 
per penumpang. “Pemilik masih menarik 
setoran Rp 420.000,” ujar Sobari, sopir T 19.

Secara terpisah, Sekretaris DPD 
Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan 
Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta, 

TR Panjaitan menuturkan, penurunan 
harga BBM hanya mempengaruhi 
penurunan tarif angkutan sebesar 6 persen. 
Ada 11 komponen lain, seperti bunga bank, 
biaya investasi, dan harga suku cadang, 
yang ikut mempengaruhi tarif angkutan. 

“Supaya masyarakat tidak bingung, 
untuk sementara dalam evaluasi selama 
10 atau 20 hari ke depan, sebaiknya tarif 
angkutan tidak turun,” kata Panjaitan.

Sebelumnya, dia menolak tuntutan 
penurunan tarif. Menurutnya, para 
anggota Organda bisa bangkrut jika tarif 
diturunkan karena pascakenaikan BBM, 
Mei 2008 lalu, harga suku cadang naik 20 
persen.

Sebaliknya, warga Jakarta meminta 
Organda segera menurunkan tarif. “Emang 
dulu kenaikan tarif karena apa? BBM kan? 
Ya, sekarang harus berani turunkan tarif 
dong,” ujar Irwan, warga Kwini, Jakpus.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta batal 
membahas penurunan tarif angkutan yang 
dijadwalkan Rabu (14/1) malam, dan baru 
dibahas pada Jumat (16/1). Ketua DPRD 
DKI Jakarta, Ade Surapriatna menargetkan 
dalam sepekan, tarif angkutan yang baru 
sudah ditetapkan. 

Penolakan untuk menurunkan tarif 
juga dilakukan awak angkutan umum di 
sejumlah daerah. Berdasarkan pantauan 
di Medan, Jambi, dan Tangerang, warga 
masih membayar berdasar tarif lama. 
Mahalnya harga suku cadang dan harga 
kebutuhan pokok, menjadi dalih menolak 
menurunkan tarif.
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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 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro



ISRAEL DI GAZA 
Pimpinan Hamas tewas di 
Gaza

GAZA- Salah satu pemimpin senior gerakan Hamas 
di Gaza, Said Siyam, tewas karena serangan udara, 
kata pejabat Hamas dan Israel. 

Said Siyam, menteri dalam negeri Hamas, tewas 
dalam serangan udara terhadap rumah saudara laki 
lakinya di dekat Kota Gaza. 

Sebelumnya, pasukan dan tank Israel semakin 
mendekati pusat Kota Gaza, memicu tembak 
menembak dengan Hamas. 

Badan bantuan PBB, UNRWA, mengatakan 
sebagian kantornya di Gaza terbakar karena terkena 
serangan Israel. 

Sebagai menteri dalam negeri Siyam memimpin 
ribuan pasukan 
keamanan Hamas di 
Gaza. Dia juga ditakuti 
banyak orang. 

Anak laki laki 
dan saudara laki 
lakinya juga terbunuh 
dalam serangan itu, 
disamping dua pejabat 
Hamas lainnya - 
direktur keamanan 

departamen dalam negeri Saleh Abu Sharkh, dan 
pemimpin milisi Hamas setempat, Mahmoud Abu 
Watfah. 

Siyam adalah salah satu anggota paling senior 
Hamas yang tewas pada operasi 20 hari Israel di Jalur 
Gaza. 

Dia menjadi anggota “kepemimpinan kolektif” 
kelompok militan tahun 2004 setelah Sheikh Yassin 
dan Abdel-Aziz Rantissi dibunuh Israel. 

Dia tewas di akhir perang sengit yang juga merusak 
kompleks PBB di Kota Gaza. 

Juribicara UNRWA Christopher Gunnes 
mengatakan pegawai PBB terluka dalam serangan 
tersebut. 

Sekitar 700 orang berlindung di kompleks tersebut 
saat itu, katanya, dan kebakaran merusak cadangan 
makanan dan obat obatan. 

Olmert bertemu Sekretaris jenderal PBB Ban Ki-
moon dan meminta maaf atas peristiwa tersebut 
“Kami jelas diserang dari tempat tersebut, tetapi 
akibatnya sangat menyedihkan dan kami meminta 
maaf,” katanya. 
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Wanita Cina ingin 
lebih satu anak 

BEIJING - Pihak berwenang 
di Cina mengatakan mereka 
menemukan kebanyakan wanita 
Cina menghendaki anak lebih dari 
satu orang.

Pejabat keluarga berencana 
mengatakan penelitian mereka 
menunjukkan bahwa 70 persen 
wanita di sana menginginkan anak 
dua orang atau lebih.

Pasangan di Cina yang melanggar 
ketentuan satu anak harus 
membayar denda dan kadang 
menghadapi diskriminasi dalam 
pekerjaan.

Pihak berwenang mengatakan 
kebijakan, yang tidak akan 
dilonggarkan tersebut, akan 
mencegah ratusan juta kelahiran 
baru, dan kebijakan ini juga 
membuat masyarakat lebih 
sejahtera.

Penelitian ini dilakukan tahun 
2006, namun baru dikeluarkan 
sekarang.

Cina memiliki jumlah penduduk 
terbesar di dunia, dengan lebih dari 
1,3 miliar orang, dan menerapkan 
kebijakan satu anak sejak akhir 
tahun 1970-an. 

Harian China Daily melaporkan 
bahwa hasil survei yang 
menunjukkan bahwa banyak 
pasangan yang menghendaki 
sedikitnya satu anak perempuan 
dan satu anak laki-laki.

“Penelitian mereka 
menunjukkan bahwa 70.7 persen 
wanita ingin memiliki dua anak 
atau lebih,” tulis China Daily 
mengutip Jiang Fan, wakil menteri 
Komisi Keluarga Berencana 
Nasional.

Menurut jajak pendapat, 
kebanyakan wanita, atau 83 
persen, ingin seorang anak 
perempuan dan seorang anak 
laki-laki.
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Pesawat 
mendarat 
darurat di 
sungai 

Pilot sebuah pesawat yang 
mendarat darurat di Sungai 
Hudson di New York dijuluki 
pahlawan setelah seluruh 
155 penumpang dan awak 
selamat.

Pesawat Airbus A320 
US Airways Airbus A320 
melakukan pendaratan 
darurat beberapa menit 
setelah tinggal landas 
dari bandara LaGuardia, 
karena dua mesinnya 
tidak berfungsi setelah 
kemasukkan burung.

Para penumpang 
diselamatkan dari 
sayap pesawat ataupun 
diambil dari air sungai 
yang membeku oleh para 
penyelam.

Kapten Chesley 
Sullenberger mendapatkan 
pujian dari Walikota New 
York

Michael Bloomberg 
karena pendaratan yang 
dilakukannya.

Gubernur New York 
menyebutnya sebagai 
“mukjizat Hudson”.

Menurut wartawan BBC 
Greg Woods dari New York, 
ini memang tampak seperti 
mukjizat karena pesawat itu 
harus mendarat di sungai, 
tidak jauh dari pusat kota 
Manhattan yang padat 
gedung-gedung tinggi, dan 
tidak ada korban dalam 
peristiwa ini. 

Seorang penumpang 
mengalami patah di kedua 
kakinya, dan petugas 
kesehatan menangani 78 
penumpang, kebanyakan 
cedera kecil.

Namun menurut 
wartawan kami, karena 
kemampuan pilot dan 
cepatnya reaksi petugas 
penyelamatan, maka 155 
orang di dalam pesawat 
selamat.

Semua penumpang sudah 
diidentifikasi

Penerbangan 1549 ini 
lepas landas dari LaGuardia 
menuju ke Charlotte, North 
Carolina, pukul 1503 waktu 
setempat (pukul 05 WIB 
Jumat dinihari), setelah 
tertunda selama 18 menit.

Pilot melaporkan 
adanya “serangan burung 
terhadap dua mesin” satu 

menit setelah lepas landas, 
dan meminta ijin untuk 
kembali ke darat, sebelum 
melakukan pendaratan 
darurat di sungai.

Kapal-kapal penyelamat 
sampai di lokasi dalam 
bilangan menit, guna 
melakukan pertolongan.

Suhu saat ini sangat 
dingin, dan arus di sungai 
Hudson cukup deras.

“Tampaknya pilot berhasil 
dengan baik melakukan 
pendaratan di sungai, dan 
kemudian memastikan 
semua penumpang bisa 
keluar,” kata Bloomberg.

“Saya sudah berbicara 
lama dengan pilot. Dia 
mengitari pesawat dua kali 
guna memastikan semua 
penumpang sudah keluar 
dan memastikan tidak ada 
lagi yang berada di dalam 
pesawat. “ tambah Walikota 
New York tersebut.

Bloomberg juga memuji 
petugas penyelamat yang 
bergerak cepat.

“Mereka memang sudah 
berlatih untuk hal ini dan 
mereka melakukan tugasnya 
dengan baik.

SIYAM



Ucapan Syukur dan Terima Kasih
Dari: Antolis & Family

Puji dan Syukur kami naikkan kepada TUHAN YESUS yang hanya 
dengan pertolonganNya kami dapat memperoleh Kemenangan Kasus 

Imigrasi Kami pada bulan Januari 2009.
 

Kami  juga berterima kasih kepada :
1. Kantor Pengacara Jack Herzig.
2. Pdt. Lukas Kusuma dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia) 
3. Pdt. Yakub Limanto dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany New York) 
4. Pdt. Yongki dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany New York)
5.Wibowo Family dan sahabat –sahabat kami yg senantiasa mendukung kami 
sekeluarga.

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

Ucapan Syukur  dan Terima Kasih
               

     dari Virgoest Margetan dan Inda Gotama 

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah kemenangan yang 
diberikan dalam Kasus Imigrasi kami pada bulan Desember 2008. 

Kami juga berterima kasih kepada :
1. Pengacara Jack Herzig 
2. Bp.Pdt. Lukas Kusuma & keluarga 
 (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia).
3. Bp.Pdt. Yakub Limanto & keluarga 
 (Gembala Sidang Gereja Bethany New York).
4. Keluarga Wibowo, Philadelphia
5. Bp. Erwin & Ibu Anna , New York.
6. Andre Gunawan, New York.
7. Rekan-rekan pelayanan dari Gereja Bethany 
 Philadelphia dan New York.. 
 
“Berteguhlah terus dlm iman pengharapan hanya pada Tuhan. 

Mukjijad masih dan akan terus terjadi, bila kita berharap dan 
berserah hy pada Dia. Amien.”


