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Mencatatkan diri dalam 
sejarah, Barack Hussein 
Obama, resmi menjadi 
presiden AS ke-44 setelah 
mengambil sumpah, 
Selasa (20/1) di Washington 
dengan dipandu Ketua 
Mahkamah Agung AS John 
Roberts.

Dalam pidato 
pelantikannya Obama 
menyerukan persatuan 
untuk menyelesailkan 
masalah.“Kita bertemu 
di sini, bersatu untuk 
menyelesaikan semua 
konflik,” kata Obama dalam 
pidato pertamanya, Selasa 
siang waktu setempat atau 
Rabu (21/1) pukul 00.05 
WIB. 

Dengan temperatur 
yang dingin saat pelantikan 
Obama menegaskan bahwa 
persoalan yang paling sulit yang akan 
dihadapi adalah menata perekonomian AS 
yang carut-marut saat ini. 

Menurut Obama, saat ini adalah waktu 
yang tepat untuk membangun Amerika 
dengan menambahkan pemerintahannya 
berjanji untuk menjalankan semua misinya.

“Semua adalah sama, semua berhak 
mencapai impian mereka. Perjalanan kita 
tidak pernah melalui jalan tembus. Amerika 
adalah negara besar. Ini adalah sebuah 
perjalanan yang harus kita teruskan. Mulai 
hari ini kita harus menegakkan kepala, 
berjalan, dan membuat Amerika menjadi 
negara yang lebih baik,” papar Obama.

Terkait dalam persoalan luar negeri 
Obama menegaskan bahwa AS kini akan 
merangkul semua pihak. “Kepada dunia 
Islam, kami akan mencoba cara baru, 
berdasarkan kepentingan bersama dan 

saling menghargai,” kata Obama, pernyaatan 
yang tampaknya merujuk pada sikapnya 
untuk memperbaiki kebijakan Bush yang 
cenderung bermusuhan dengan dunia Islam. 

Obama menegaskan bahwa berdasarkan 
Undang-undang, AS harus terus 
membangun negaranya. Walau demikian, 
AS akan tetap membantu negara-negara 
miskin. “Kita harus berubah dan kita 
mempunyai kekuatan untuk merubah 
semuanya,” tegasnya.

Obama juga mengungkapkan bahwa 
ayahnya pasti akan sangat bangga melihat 
anaknya menjadi seorang pemimpin AS.

Pecahkan Rekor
Pelantikan Obama kali ini telah 

memecahkan rekor pengunjung. Jumlah 
orang yang datang langsung ke lokasi 
pelantikan di Capitol Hill, Washington 
diperkirakan mencapai dua juta orang. 

Obama Presiden Ke-44 AS

Presiden AS Barack Obama dan istrinya, Michelle Obama berjalan di 
Pensylvania Ave dalam rangka parade inagurasi presiden 20 Jan 2009.
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Dua Kamar disewakan
(Kamar bawah & Kamar atas)
Alamat: 1817 S 7th Street
Hubungi: (267) 882-7230 (1)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (78)

Disewakan kamar
Di lokasi strategis, daerah 
bule, aman, tidak urus surat/
tidak merokok Telp. 215-468-
7149 (3)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (32)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (75)

Disewakan 1 kamar- Fasilitas 
lengkap internet, tv cable, 
dekat subway, chinatown 
tidak urus surat hub: 215 587 
0271 atau 267 243 3808  (1)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (19)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (5)

# 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 (Ads)
267-231-7695

215-459-4057

enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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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 10am to 
6pm. We need you.

DISEWAKAN RUMAH
LAMBERT 1930, $600/
bulan. 3 Kamar, baru 
renovasi, bersih dan 
aman
Telp. 215 350 1310         (1)

AKAN SEGERA DIBUKA
Catering untuk awal 
bulan feburary. Yang 
berminat hubungi: 
(267) 808-2641   (1)



18 DUNIA KITA INTERNASIONAL

FETTY KITCHEN

Sebelumnya rekor ‘dipegang’ pelantikan 
Lyndon B Johnson sebanyak 1,2 juta orang.

Warga AS dengan antusias memadati 
National Mall dan jalan-jalan yang akan 
dilewati parade. Mereka semua membawa 
pernak-pernik dukungannya pada Obama 
seperti poster, bendera Amerika, maupun 
kaos.

Langit Washington bergemuruh saat 
Obama memasuki panggung pelantikannya 
di Capitol Hill. Mereka berteriak sambil 
mengibar-ngibarkan bendera AS.

Saat menuju Capitol Hill iring-iringan 
mobil Obama bersama Presiden George 
W Bush, mengendarai The Beast, mobil 
teraman di dunia.

Obama dan Bush menaiki The Beast 
atau Cadillac One dari Gedung Putih tanpa 
didampingi istri mereka masing-masing.

Sekitar 7.500 tentara AS dan 10 ribu 

personil Garda Nasional menjadi pagar 
hidup sepanjang ini rute iring-iringan itu. 
Sementara agen Secret Service, Biro Intelejen 
Federal (FBI) dan petugas kepolisian juga 
turut dikerahkan. (AP/Rtr/tkz)

Obama Presiden AS - dari hal depan

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

Presiden Obama diambil sumpah sebagai 
Presiden AS ke-44



 DUNIA KITA ADS  174 DUNIA KITA INDONESIA

JAKARTA-Polri merupakan 
lembaga paling rentan suap 
jika dibandingkan dengan 
14 institusi publik lain, kata 
penelitian terbaru. 

Dari penelitian 
Transparency International 
Indonesia yang 
berlangsung September 
sampai Desember 2008 
itu, hampir 50 persen 
interaksi yang terjadi 
antara pelaku bisnis 
dengan institusi kepolisian 
melibatkan suap, seperti 
dijelaskan Manajer Riset 
Transparency International 
Indonesia Frenky 
Simanjuntak. 

Rata-rata nilai transaksi 
suap pada institusi 

kepolisian dilaporkan 
sekitar Rp2,3 juta rupiah 
sedangkan di pengadilan 
meskipun tingkat 

interaksinya sekitar 
30 persen dana 
yang terlibat dalam 
transaksi mencapai 
Rp100 juta. 

Juru bicara Mabes 
Polri Irjen Polisi, 
Abubakar Nataprawira 
mempertanyakan cara 
penelitian sehingga 
lembaga kepolisian 
paling rentan korupsi. 

Selain 
mengumumkan indeks 
suap di 15 institusi 
publik di Indonesia, 
Transparency 
International 

Indonesia memaparkan 
indeks persepsi korupsi di 
50 kota Indonesia. 

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)

Polisi ‘paling rentan suap’
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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- Australia pada 
Rabu (21/1) menyatakan 
menyambut baik 
penunjukan Hillary Clinton 
selaku Menteri Luar Negeri 
AS. Pihak Negeri Kangguru 
menggambarkan Hillary 
sebagai seorang yang 
“kaya akan pengalaman, 
kecakapan, dan dedikasi” 
untuk posisi tersebut.

   “Australia tidak 
memiliki mitra lebih baik 
daripada Menlu Hillary 
dalam memajukan upaya-
upaya perdamaian dan 
kemakmuran di kawasan 
kami dan secara global pada 
tahun-tahun mendatang,” 
kata Menteri Luar Negeri 

Australia Stephen Smith 
dalam satu pernyataan.

   “Kerja sama antara AS 
dan Asia Pasifik sangat 
penting untuk kestabilan 
dan kesejahteraan di 
kawasan ini,” katanya 
sembari menggambarkan 
AS sebagai sekutu kunci 

Australia.
Hillary, mantan 

lawan politik Presiden 
Barack Obama dalam 
perebutan bakal calon 
presiden dari Partai 
Demokrat, telah 
dikonfirmasi sebagai 
pemimpin puncak 
diplomat AS, yang untuk 
pertama kali ia berada 
di kantor sehari penuh 

pada Rabu.
Hillary, istri mantan 

Presiden AS Bill Clinton, 
memperoleh persetujuan 
untuk posisi itu dalam suatu 
pemungutan suara oleh 
sesama senator dengan 94-2 
suara.

Australia Sambut Hillary Clinton
Dua buku mengenai kehidupan mantan 

Presiden Soeharto serta perjalanan karirnya 
hingga mencapai puncak sebagai Kepala 
Negara diluncurkan di Wisma Antara, 
Jakarta, Rabu malam.

Dua buku tersebut terdiri dari buku 
pengantar oleh Ki Probosutedjo, Kesaksian 
Sejarah Indonesia, “Dari Pak Harto untuk 
Indonesia” dan buku utama berjudul 
“Presiden RI II Jenderal Besar HM Soeharto 
dalam Berita”.

Buku utama berisi kumpulan berita 
menyangkut karir Pak Harto sejak 
sebelum menjabat sebagai Presiden yaitu 
aktivitasnya sebagai pejabat militer pada 
1965 hingga masa-masa menjabat sebagai 
Presiden sejak 1967 hingga 1998.

Buku utama ini terdiri dari 20 jilid 
yang masing-masing berisi sekitar 800-
900 halaman yang dikelompokkan dalam 
kategori tahun dan tema.

Sedangkan buku pengantar merupakan 
penuturan adik tiri Pak Harto, 
Probosutedjo, tentang setiap peristiwa  yang 

terjadi dalam kaitannya dengan perjalanan 
hidup Pak Harto, baik sebagai pribadi 
maupun perjalanan karirnya, konsep dalam 
membangun negara serta visinya untuk 
masa depan Indonesia.

Buku yang diterbitkan oleh Antara 
Pustaka Utama bersama Universitas 
Mercu Buana itu atas prakarsa Ki 
Probosutedjo yang selama ini dikenal selalu 
mendampingi Pak Harto dalam masa-masa 
awal karirnya hingga Pak Harto tutup usia.

“Pak Harto tidak pernah bermimpi untuk 
menjadi Presiden, tetapi ketika akhirnya 
mendapat amanat untuk memimpin 
Indonesia, beliau bersungguh-sungguh 
menyiapkan konsep dan melaksanakan 
pembangunan demi mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,” 
kata Probo.

Buku kliping berita dicetak sebanyak 
2.000 eksemplar sedangkan buku “Dari Pak 
Harto untuk Indonesia” dicetak sebanyak 
6.000 eksemplar.

Buku Kehidupan Soeharto Diluncurkan
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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 

Roy Suryo 
Diancam Empat 
Tahun Penjara 

Setelah merobek surat somasi, 
Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh 
pengacara Marcella Zalianty, Minola 
Sebayang. 

Menurut Minola, Roy melecehkan 
prosedur hukum dan memamerkan 
arogansi dan kebencian. 

“Bahwa apa yang dilakukan 
saudara Roy Suryo itu telah 

memenuhi unsur 
sebagaimana 
diatur dalam 
Pasal 156 KUHAP 
Pidana yang 
ancamannya 
empat tahun 
penjara, yaitu 
menunjukkan 
rasa permusuhan, 
kebencian, dan 
penghinaan,” ujar 
Minola di Markas 

Kepolisian Daerah Metro Jaya, 
Jakarta, baru-baru ini.

Minola menilai, sikap Roy 
berlebihan. Adalah hak Roy 
mengabaikan somasi. Pun hak 
Roy memperlakukan surat somasi 
sesukanya. 

Termasuk merobek-robek surat 
somasi. Tapi, perbuatan tersebut 
menjadi berlebihan karena Roy 
melakukan hal itu di depan publik. 

“Roy Suryo memilih cara yang 
salah menurut kami, sangat tidak 
pantas yaitu mengundang media,” 
tegas Minola.

Roy sendiri sebelumnya 
mengatakan somasi yang dikirimkan 
Minola dan kawan-kawan adalah 
penghinaan terhadap ilmu 
pengetahuan. Tak jelas penghinaan 
yang dimaksud Roy. 

Yang jelas, Roy tersinggung dan 
menantang pengacara Marcella 
dengan merobek somasi. Surat 
somasi itu dikirim Minola karena 
Roy dianggap membocorkan materi 
penyidikan Kasus Penganiayaan 
Marcella dkk dengan korban Agung 
Setiawan. (*/ly)

JAKARTA-   Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
menjadi kota terbersih 
pada 2008. Ini berdasar 
Indeks Persepsi Korupsi 
(IPK) Indonesia yang 
diperoleh dari persepsi 
pelaku bisnis di Yogyakarta. 
Mereka menilai pemerintah 
daerahnya cukup bersih 
dan serius dalam usaha 
memberantas korupsi.

“Dari 50 kota yang 
disurvei dalam IPK 
Indonesia 2008, Yogyakarta 
mendapatkan skor 
tertinggi, yaitu 6,43,” 
ujar Manajer Riset dan 
Kebijakan Transparency 
International Indonesia 
Frenky Simanjuntak dalam 
presentasinya di Balai 

Kartini, Jakarta, Rabu (21/1).
Skor ini mengalahkan 

sejumlah kota besar 
lainnya, seperti 
Palangkaraya yang 
mendapat skor 6,1, Banda 
Aceh (5,87), Jambi (5,57). 
dan Mataram yang 
memperoleh skor 5,41. 
Frenky mengatakan, 
terpilihnya Yogyakarta 
sebagai kota terbersih 
dimungkinkan mengingat 
sejak 2006 dibentuk Dinas 
Perizinan yang merupakan 
pengembangan dari Unit 
Pelayanan Terpadu Satu 
Atap (UPTSA). Hal ini, 
lanjutnya, juga disebabkan 
keberhasilan Pemerintah 
DIY dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Kupang 
mendapat skor terendah, 
yaitu 2,97, disusul Tegal 
(3,32), Manokwari (3,39), 
Kendari (3,43), dan 
Purwokerto (93,54). “Skor 
terendah dicapai Kupang 
karena pada tahun-tahun 
sebelumnya di kota ini 
banyak terjadi kasus 
korupsi yang melibatkan 
pejabat dan anggota DPRD 
setempat,” jelasnya.

Namun, survei ini 
menyamaratakan kota 
dengan perputaran uang 
tinggi dan kota yang 
memiliki putaran uang 
rendah. Survei IPK ini 
memberikan gambaran 
yang komprehensif secara 
nasional

Kupang Kota Terkorup, Yogya Terbersih Cinta Laura Mundur 
Dari Dunia Hiburan 
Empat Bulan Lagi

Setelah kalah dengan MD Entertainment 
beberapa waktu lalu, seolah membuat karir 
wanita Indo-Jerman ini meredup.

Berita mengejutkan, Cinta Laura malah 
mengaku akan mundur total dari dunia 
keartisan yang telah membesarkan namanya 
tersebut.

“Aku mau fokus dengan 
sekolah aku,” ujar Cinta 
Laura seolah tanpa beban, 
saat ditemui di Studio 
Palem, Mampang, Jakarta 
Selatan, Selasa (20/1/2009) 
malam, kemarin.Iapun 
menambahkan akan 
mundur dari dunia 
entertainment 4 bulan 
lagi.

“Sekolah is my 
priority. Jadi aku 
lebih mengutamakan 

pendidikan aku,” imbuh Cinta Laura yang 
katanya akan memikirkan masa depannya.

Walau begitu, jika disuruh memilih, 
Cinta ingin sukses di pendidikan dan dunia 
keartisannya.

“Aku ingin nama aku dikenal bukan hanya 
sebagai artis saja, tapi sebagai artis yang cerdas,” 
ujarnya lagi, menegaskan. [kck/ais]

 Jadi, jangan cuma kita ingin jualan saja.  
Kalau aku, belum siap, tidak berani,” jawab 
perempuan  yang mengaku menyukai  segala 
jenis musik itu. (FIAN/YUG)

ROY SURYO

Maia Diminta Anak Segera 
Cari Pacar

Sejak menjanda beberapa bulan lalu dari 
Ahmad Dhani, musisi cantik Maia Estianty 
mengaku kesepian. Maklumlah meski dalam 
sidang perceraiannya yang digelar di Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan telah memenangkan 
dirinya untuk mengasuh ketiga anaknya namun 
kenyataannya Dhanilah yang mengasuh ketiga 
anaknya itu. Bahkan untuk menjengukpun 
Maia mengaku kesulitan.

Atas dukungan anaknya terutama putra 
bungsunya Dul, pelantun ‘Emangnya Gue 
Pikirin’ itupun akan membuka hatinya lebar-
lebar untuk pengganti Ahmad Dhani.
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Militer Israel menyatakan telah 
merampungkan penarikan mundur dari 
Jalur Gaza pasca serangan tiga pekan 
terhadap pejuang Hamas. 

“Serdadu terakhir meninggalkan Jalur 
Gaza pagi ini,” kata jurubicara militer Israel 
kepada wartawan.

Jurubicara militer Israel mengatakan, 
pasukan Israel akan tetap dikerahkan di 
sekitar perbatasan dengan Gaza untuk 
mengantisipasi semua keadaan. 

Pesawat mata-mata Israel tetap terbang 
di atas wilayah, dan kapal-kapal angkatan 
lautnya masih berada di dekat perairan 
Jalur Gaza. 

Sebelumnya, pejabat tertinggi urusan 
kemanusiaan PBB, John Holmes, mendesak 
Israel agar membuka penuh semua gerbang 
perlintasan perbatasan dengan Gaza untuk 

memungkinkan arus barang mengalir 
leluasa. 

Berbicara di New York, Holmes 
mengatakan, kecuali bahan-bahan 
bangunan dibiarkan masuk, rekonstruksi 
bisa mulai dilakukan.

Gencatan senjata yang diberlukan 
serdadu Israel dan pejuang Hamas mulai 
berlaku hari Minggu tidak mencakup 
kesepakatan pembukaan gerbang 
perbatasan, yang dikendalikan ketat oleh 
Israel. 

Sumber-sumber medis Palestina di 
Gaza mengatakan, sedikitnya 1.300 warga 
Palestina terbunuh, hampir sepertiganya 
anak-anak, dan sekitar 5.000 orang 
terluka akibat operasi Israel yang mulai 
dilancarkan 27 Desember. 

Sedangkan, 13 orang Israel, termasuk tiga 
warga sipil, tewas, kata militer Israel. 

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, 
yang berkunjung ke Jalur Gaza hari Selasa, 
mengatakan, dia sangat bersedih atas 
kehancuran yang dia saksikan di sana. 

Serdadu Israel 
mundur dari Gaza

Maag Bukan Ya?
Perut yang terasa penuh akibat timbulnya 

gas berlebihan di dalam sistem pencernaan, 
baik di dalam lambung, usus halus dan usus 
besar kerapkali dianggap masyarakat umum 
sebagai problem atau gejala sakit maag.

Menurut Dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, 
MMB. Rasa penuh di perut atau sebah, 
kembung dan nyeri lambung memang sering 
disalahartikan masyarakat sebagai sakit 
maag. Padahal gejala itu belum tentu maag, 
melainkan bisa juga gangguan lain misalnya 
kekurangan enzim.

Dr Ari menjelaskan, nyeri perut memang 
tak selalu identik dengan sakit maag, tetapi 
bisa jadi berbagai macam penyakit mulai 
dari yang ringan sampai berat. Penentuan 
atau diagnosanya juga sangat tergantung 
dari lokasi atau bagian saluran cerna mana 
yang bermasalah atau terasa sakit, apakah 
itu bagian atas (dari mulut sampai usus 
12 jari) atau pun bawah (dari usus 12 jari 
sampai dubur).

Gejala klinis gangguan saluran cerna bisa 
sangat beragam apakah itu di saluran cerna 
atas atau bawah. Jadi untuk memastikannya, 
jangan mengambil kesimpulan dan 
mengobatinya sendiri, tetapi sebaiknya 
memang harus melalui pemeriksaan dokter,̈  
tegasnya.

Namun begitu, ada pula beberapa gejala 
yang mudah dikenali bila mengalami 
gangguan kekurangan enzim atau 
sindrom malabsorbsi atau maldigesti. 
Seperti kembung pada perut, nafsu makan 
menurun, diare, perut tidak nyaman atau 
suara usus meningkat karena adanya gas 
yang berlebihan.

Sindrom ini selanjutnya terjadi karena 
adanya penyerapan makanan yang 
terganggu akibat kurangnya enzim 
pencernaan. Tanpa enzim yang cukup dalam 
pencernaan, makanan tidak bisa diserap 
oleh usus sehingga proses metabolisme 
terganggu.

Penyebab gangguan enzim ini bisa 
beragam mulai dari faktor genetika seperti 
banyak orang Indonesia yang kekurangan 
enzim laktese, gangguan pankreas hingga 
faktor usia yang menyebabkan produksi 
enzim tubuh semakin menurun.

Gangguan enzim terjadi apabila seseorang 
makan berlebihan atau terlalu banyak, 
terutama lemak. Atau bisa pula disebabkan 
pola makan yang buruk seperti terburu-buru 
atau meningkatnya asam lambung sehingga 

menghalangi fungsi enzim.
Untuk mengetahui adanya ganggun 

enzim, dokter biasanya melakukan 
pemeriksaan mulai dari wawancara, 
periksa fisik hingga tes darah dan feses di 
laboratorium. Untuk mengatasinya juga bisa 
dilakukan dengan cara suplementasi enzim 
atau menerapkan diet atau pola makan 
yang tepat seperti mengurangi konsumsi 
makanan berlemak seperti daging, coklat 
atau keju.

Manfaatkan Pisang 
Buah adalah salah satu jenis makanan 

yang memiliki kandungan gizi, vitamin 
dan mineral yang pada umumnya sangat 
baik untuk dikonsumsi setiap hari. 
Dibandingkan dengan suplemen obat-
obatan kimia yang dijual di toko-toko, 
buah jauh lebih aman tanpa efek samping 
yang berbahaya, serta dari sisi harga lebih 

ekonomis, 
umumnya jauh 
lebih murah 
dibanding 
suplemen yang 
memiliki fungsi 
yang sama.

Jika anda 
memang 

memiliki permasalahan dengan saluran 
pencernaan, terutama pada bagian 
lambung, misalnya kelebihan asam 
lambung. Maka pilihlah pisang, karena 
dapat anda jadikan bahan untuk membantu 
mengurangi kadarnya. Maka biasakanlah 
memakan buah pisang sebagai makanan 
penutup usai makan besar.

Di dalam buah pisang, juga mengandung 
vitamin A, B1, B2, dan C yang dapat juga 
menjaga keseimbangan air dalam tubuh. 
Hal ini berbarti menjaga agar tubuh anda 
tidak kelebihan air, yang juga membuat otot 
terasa lembek dan kendur.

Selain itu, buah panjang bersisir ini 
juga baik dikonsumsi untuk mengurangi 
efek dari stress. Jadi menstimulasi pikiran 
agar menjadi lebih tenang, dan menjauhi 
kemungkinan terkena penyakit jantung 
serta serangan stroke.

Politisi Belanda pembuat film pendek, 
Fitna, Geert Wilders diputuskan bisa 
diadili atas dakwaan menghasut kebencian 
terhadap warga muslim.

Putusan itu dikeluarkan hakim oleh 
Pengadilan Tinggi di Amsterdam.

“Dalam sistem demokratis, pidato 
kebencian dipandang begitu serius bahwa 
demi kepentingan umum...garis yang tegas 
ditetapkan,” kata pernyataan pengadilan. 

Wilders mengatakan, putusan baru itu 
“serangan terhadap kebebasan menyatakan 
pendapat”. 

Geert Wilders, yang membuat film yang di 
antaranya menggambarkan kitab suci agama 
Islam, Al-Qur’an, sebagai penghasutan 
tindak kekerasan. 

Dia juga mengatakan, Al-Quran sebagai 
buku fasis.

Putusan hukum baru ini menggugurkan 
putusan yang dikeluarkan kejaksaan 
Belanda tahun lalu untuk tidak meneruskan 
perkara terhadap Wilders atas alasan, meski 
pandangan-pandangannya menyakitkan 
muslimin, pandangan itu tidak bisa 
dikategorikan tindak kejahatan pidana. 

Atas putusan ini, kejaksaan Beladan 

menyatakan 
akan menyusun 
dakwaan 
terhadap Geert 
Wilders, 45 
tahun.

Wilders 
adalah 
pimpinan 
Partai 

Kebebasan Belanda, PVV, yang menguasai 9 
kursi di parlemen.

Film pendek Fitna, yang menyandingkan 
petikan ayat-ayat al-Qur’an dengan klip 
video dan suara beberapa tokoh muslim 
berhaluan radilkal, mengundang protes 
dan kemarahan di seluruh dunia Muslim, 
termasuk Pakistan, Malaysia dan Indonesia. 

Wartawan BBC, Geraldine Coughlan 
melaporkan dari Den Haag, hakim di 
Belanda jarang sekali terlibat perdebatan 
terbuka, tetapi dalam kasus ini mereka 
membuat pengecualian, dengan mengecam 
pidato yang berisi kebencian demi 
kepentingan umum. 

Belanda merupakan negara Eropa dengan 
populasi muslim yang banyak.

Politisi Fitna ‘bisa diadili’



Megawati Pilih Sultan, 
Prabowo, atau Hidayat?

JAKARTA- Meski 5 nama dipersiapkan 
untuk menjadi pendamping Megawati 
sebagai cawapres pada pilpres nanti, 
sebetulnya, hanya dua nama yang 
dipertimbangkan secara matang oleh PDI 
Perjuangan. Kedua nama yang paling kuat 
itu adalah, Sri Sultan Hamengku Buwono 
X serta Ketua Dewan Pertimbangan Pusat 
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 
Prabowo Subianto. Nama lain yang 
dijadikan alternatif adalah Ketua MPR 
Hidayat Nurwahid.

Terkait ketiga nama itu, Sekjen DPP 
PDI Perjuangan Pramono Anung seusai 
mendampingi pertemuan antara Sri Sultan 
Hamengku Buwono X dan Gubernur DKI 
Jakarta dengan Megawati di kediamannya 
di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu 
(21/1), menjelaskan, segala kemungkinan 
akan terjadi dalam rakernas nanti yang 
akan diselenggarakan di Solo, 27-29 Januari 
mendatang. Untuk peluang Sri Sultan, 
misalnya. Pram menjelaskan, wajar bila 
Sri Sultan saat ini masih bersikukuh 
menyatakan dirinya sebagai capres.

“Untuk Sri Sultan, beliau adalah tokoh 
reformasi sehingga kredibilitasnya 
tidak diragukan lagi, begitu juga dengan 
pandangan-pandangannya yang sejalan 
dengan pandangan Mega terutama soal 
kemajemukan, keagamaan, Pancasila, 
dan kebangsaan. Dalam pandangan 
ideologis, antara Mega dan Sri Sultan 
adalah sama, namun belum jadi keputusan. 
Dari chemistry dari kandidat yang ada 

tidak diragukan,” Pramono memberikan 
argumentasi.

 Ia menegaskan kembali, hal yang lumrah 
bila Sri Sultan kini masih menyatakan 
sebagai capres. Dalam berpolitik, kilah 
Pramono, segala sesuatunya sangat 
mungkin terjadi. “Kalau keinginan Sri 
Sultan untuk tetap menjadi RI 1 itu tidak 
masalah, semua orang tentunya ingin 
menjadi RI. Akan tetapi, keinginan itu tidak 
semuanya bisa terpenuhi karena syaratnya 
berat, dan hanya 2 sampai 3 calon saja yang 
mungkin akan bisa maju dalam pilpres 
nanti,” jelas Pramono.

 Lalu, bagaimana dengan peluang 
Prabowo Subianto. Pram kemudian 
mengungkapkan, dengan Prabowo 
juga sudah melakukan pertemuan yang 
memang tidak diketahui oleh kalangan 
wartawan.

“Sebenarnya, Prabowo juga sudah tiga 
kali bertemu dengan Mega, namun tidak 
terekspos media. Ya memang belum ada 
kesepakatan apa-apa. Begitu juga dengan 
para tokoh lain, juga sudah bertemu 
Mega. Kami, PDI Perjuangan melihatnya, 
kemungkinan munculnya poros tengah 
jilid 2 akan efektif ditingkat elite, namun 
dengan pemilu langsung ini akan sulit 
untuk menggiring masyarakat memilih 
calon tertentu,” kata Pramono Anung.

 Bagaimana dengan peluang Hidayat 
Nurwahid sebagai pendamping Megawati 
dalam Pilpres nanti. “Dengan PKS, sudah 
ada pertemuan antara Dewan Syura PKS 
dan Deperpu PDI-P. Kami melakukan 
pendekatan ke partai dengan PKS sebab 
kami memandang kedua partai memiliki 
struktur yang paling kuat,” tukasnya lagi.
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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



PIDATO INAGURASI OBAMA 
Cina sensor pidato Obama

 Saluran televisi negara Cina memotong pidato 
pelantikan Presiden baru Amerika, Barack Obama 
saat dia menyinggung komunisme. 

Ketika obama mengatakan, generasi sebelumnya 
menghadapi fasisme dan komunisme, acara siaran 
langsung tiba-tiba kembali beralih ke presenter. 

Situs internet di negara itu juga mensensor 
pernyataan-pernyataan yang mengacu ke komunisme 
dan pembangkangan, sedangkan kantor berita resmi 
Cina, Xinhua, versi bahasa Cina menyisihkan kata 
komunisme dan mensensor seluruh bagian yang 
mengecam pemerintah yang 
membungkam pembangkang. 

Cina mengendalikan ketat 
media negara itu dan secara rutin 
mensensor laporan-laporan berita. 

Sebagaimana di negara lain, 
Cina mengikuti perkembangan 
di Amerika Serikat. Pelantikan 
Presiden Obama menjadi berita di 
halaman depan. 

Namun, pihak berwenang 
tampaknya tidak menghendaki 
warga biasa Cina membaca versi 
utuh pidato presiden baru AS.

Dalam pidato pelantikannya, 
Presiden Obama mengatakan: 
“Ingatlah bahwa generasi 
terdahlu menghadapi fasisme dan 
komunisme tidak hanya dengan 
rudal dan tank, tapi juga dengan 
persekutuan kuat dan keyakinan 
kokoh.” 

Naskah lengkap dipertahankan 
dalam versi bahasa Inggris pidato 
yang muncul di situs internet kantor berita resmi 
Xinhua.

Namun, dalam versi bahasa Cina, kata 
“komunisme” dihapus. 

Pernyataan Presiden Obama kepada para 
pemimpin dunia yang “mempersalahkan penyakit 
masyarakat mereka pada Barat” juga dihilangkan. 

“Kepada mereka yang memegangi kekuasaan 
melalui korupsi dan penipuan dan pembungkaman 
pembangkangan, ketahuilah bahwa anda berada di 
pihak salah sejarah,” katanya. dan tank memasuki 
Kota Gaza. “
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Penonton Jakarta 
‘Tersihir’ Pidato 
Obama

JAKARTA - Usai mendengarkan 
pidato Presiden Amerika Serikat 
Barack Hussein Obama (47), 
sejumlah warga negara AS yang 
hadir di acara Jakarta’s Inaugural 
Celebration Barack Obama terharu 
dan bahkan sampai meneteskan 
air mata. Mereka begitu terpukau 

dengan pidato yang 
disampaikan Obama 
seusai diambil sumpah.

Garry Plant, seorang 
karyawan, misalnya, 
mengatakan bahwa pidato 
yang disampaikan senator 
Illinois ini merupakan 
yang terindah dalam 
hidupnya. Plant yakin, 
pidato Obama bukan 
hanya menginspirasi 
dirinya saja, tapi juga 
bangsa Amerika dan 
seluruh dunia.”Saya 
berharap inspirasi dan 
energi positifnya dapat 
diwujudnyatakan ke dalam 
tindakan-tindakannya,” 
ujarnya kepada Kompas.

com setelah mendengarkan 
pidato Obama dengan 
seksama.

Sementara itu, Cheryl 
Brown, guru di sebuah 

sekolah asing, mengaku dapat 
tidak dapat berkata apa-apa karena 
luapan gembira yang seakan 
meledak dari dalam dirinya. “Ini 
benar-benar luar biasa. Selama 
mengikuti sepak terjang Obama, 
saya tidak menyangka hal tersebut 
dapat terjadi,” ujarnya.Kini, Brown 
mengaku sudah tidak sabar lagi 
menunggu program-program yang 
akan dijalankan oleh Obama.
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Ekonomi 
Global 
Memburuk
Roosevelt Perlu Waktu Atasi 
Depresi Besar, Obama Harapkan 
Kesabaran

Euforia akan 
kepemimpinan Presiden 
Barack Obama tak mampu 
mencegah kejatuhan 
bursa saham global. Hal 
ini terjadi karena euforia 
tersebut mengalahkan 
keadaan ekonomi yang terus 
memburuk.

Pada saat pelantikan 
Obama, muncul laporan 
keuangan perbankan global 
yang makin ”merah”. Royal 
Bank of Scotland (Inggris) 
memperkirakan kerugian 
tahun 2008 mungkin akan 
mencapai 41,3 miliar dollar 
AS, kerugian terbesar yang 
pernah dialami perbankan 
Inggris.

Pekan lalu, Bank of 
America, Citigroup, juga 
sudah melaporkan kerugian 
puluhan miliar dollar 
AS. ”Industri perbankan 
berada dalam kondisi 
mengkhawatirkan,” kata 
Justin Urquhart Stewart, 
Direktur Seven Investment 
Management.

Richard E Cripps, pakar 
bursa dari Stifel Nicolaus, 
mengatakan bahwa bursa 
terpengaruh sentimen buruk 
pada industri perbankan.

Sektor riil juga 
menunjukkan keadaan 
memburuk. Pemerintah 
Jepang, Rabu (21/1), 
menyatakan, perekonomian 

memburuk lebih cepat 
karena nilai ekspor dan 
produksi Jepang menurun.

Pemerintah Jerman 
menyatakan, perekonomian 
akan terkontraksi sekitar 
2,25 persen tahun 2009 
karena penurunan 
aktivitas ekonomi global. 
”Perekonomian Jerman 
sedang menghadapi 
tantangan terbesar sejak 
unifikasi,” kata Menteri 
Perekonomian Jerman 
Michael Glos.

Singapura menurunkan 
perkiraan pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2009 
untuk kedua kalinya dalam 
satu bulan ini. Penyebabnya 
adalah penurunan ekspor. 
”Aktivitas perekonomian 
global makin cepat 
menurun,” demikian 
keterangan Departemen 
Perdagangan dan Industri 
Singapura.

Dari Inggris dilaporkan, 
tingkat pengangguran sudah 
mencapai 6,1 persen dalam 
tiga bulan terakhir.

GAGAL JUGA PADA AWALNYA
Menurut Cripps, 

ketidakpastian sektor 
perekonomian mengalahkan 
harapan yang dibawa Barack 
Obama.

Hal serupa juga pernah 
dialami Presiden AS 
Franklin D Roosevelt tahun 
1933. Saat pelantikan tahun 
1933, publik memberinya 
kepercayaan, tetapi pada 
awalnya tetap menghadapi 
kegagalan.

Butuh waktu bagi 
Roosevelt untuk 
memulihkan kepercayaan 
warga yang rapuh. ”Di 
bawah Roosevelt, saat 

itu warga beramai-ramai 
menarik deposito dari 
bank dan sekarang warga 
menghindari saham-saham 
perbankan, tetapi hakikat 
persoalannya sama saja,” 
kata Robert Litan, mantan 
penasihat Departemen 
Keuangan AS.

Lembaga keuangan 
global kini sedang lumpuh, 
takut mengucurkan kredit 
karena khawatir akan 
kembali terjebak kemacetan. 
Kelumpuhan sektor 
perbankan mengganggu 
kelancaran transaksi 
global, termasuk transaksi 
perdagangan dan transaksi 
konsumen.

Obama meminta hal 
serupa, yakni agar diberi 
kesempatan. Pada hari Rabu, 
Presiden Barack Obama 
akan bertemu dengan para 
penasihat ekonominya. 
Pertemuan itu digelar untuk 
mempercepat pengalokasian 
dana sebesar 835 miliar 
dollar AS hingga tahun 
2011 agar investasi di sektor 
publik segera dilakukan. Hal 
tersebut bermanfaat juga 
untuk merangsang ekonomi.

Presiden Barack 
Obama juga meringankan 
pemungutan pajak untuk 
mengurangi beban 
konsumen. Dengan 
demikian, peringanan 
pemungutan pajak itu dapat 
mendorong daya beli warga.

Dick Armey, mantan 
anggota Kongres AS dari 
Partai Republik (Texas), 
mengatakan, ”Tidak 
ada pihak yang tidak 
rela memberi Obama 
kesempatan.” (REUTERS/
AP/AFP/joe)

DIPERKIRAKAN TIDAK 
KURANG DARI 2 JUTA HADIRIN 
MENGHADIRI INAGURASI 
OBAMA



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.”


