
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol 
Bambang Hendarso Danuri menangkap 
menindak tegas seluruh pelaku yang 
menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD 
Sumut.

Hal itu disampaikan  Gubernur Sumut H. 
Syamsul Arifin, SE didampingi Muspida Plus 
antara lain Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen 
TNI Burhanuddin Amin, Kapoldasu Irjen 
Pol Drs Nanan Soekarna, Dan Lantamal I 
Belawan Laksma Arie Sembiring, Pangkosek 
Hanudnas Marsma Pnb FHB Soelistyo S.Sos, 
Kajatisu Gortab Marbun SH serta unsur 
muspida lainnya saat bertakziah ke rumah 
almarhum Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz 
Angkat Jalan Eka Rasmi Lingkungan IV 
Kelurahan Gedung Johor Medan, Selasa (3/1) 
sekitar pukul 18.30 WIB.   

Di hadapan istri almarhum Hj Tiurnalis 
Siregar dan anak Agung Arif Wibowo 
Angkat, Gubernur mengatakan semua 
pihak yang terlibat terhadap kasus tersebut 
akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku, 
siapapun orangnya. 

“Hal ini telah diputuskan dalam Rapat 
Muspidaplus Tingkat I Provsu yang baru 
usai tadi sore,” tegas Gubernur sembari 
menyampaikan dua keputusan yang 
ditetapkan dalam Rapat Muspidaplus 
lainnya yakni mengimbau masyarakat 
supaya tenang serta menjaga ketertiban 
keamanan sebab keamanan dan ketertiban 
sangat mahal harganya.

Keputusan terakhir, lanjut Gubsu, 
memutuskan akan memberikan tempat 
terhormat kepada almarhum dengan 
memakamkan almarhum di Taman Makam 
Pahlawan. “Kami minta pihak keluarga 
mempertimbangkan keputusan  ini,” ujar 
Gubernur Sumut.

Selanjutnya, Gubernur Sumut 
mengucapkan ungkapan belasungkawa dan 
nasehat terhadap keluarga almarhum.

BERSIKAP TENANG
Usai bertakziah ketika ditemui Analisa di 

rumah duka, Gubernur Sumut H Syamsul 
Arifin SE juga mengimbau kepada semua 
elemen masyarakat, tokoh ormas, tokoh 
agama supaya bersikap tenang serta tidak 
terpancing dengan isu SARA. 

“Jangan coba kaitkan meninggalnya Ketua 
DPRDSU Drs H Azis Angkat menyangkut 
isu Suku, Agama dan Ras. Dada boleh panas 
tetapi kepala harus tetap dingin, jangan 
sampai dimasuki pihak ketiga,” tukasnya 
sembari mengajak berbagai pihak supaya 
mengawasi diri masing-masing dan sekali 
lagi menyatakan peristiwa tersebut jangan 
dianggap terkait SARA.

TAHLIL PERTAMA
Sementara  itu, berasarkan pantauan 

Analisa di rumah duka, Selasa malam, 
selepas Salat Magrib pihak keluarga 
menggelar tahlil malam pertama yang 
dihadiri sejumlah kerabat almarhum dan 
para tokoh, petiggi di Sumut.

Suasana hikmat pembacaan takhtim, 
tahlil terpecah menjadi mengharukan 
saat istri, anak dan keluarga korban 
lainnya berteriak hiteris saat menyambut 
kedatangan jenazah baru selesai diotopsi di 
Rumah Sakit Pirngadi Medan.

1 US$: Rp. 11,671.98 
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Ketua DPRD tewas dikeroyokJOB 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.

BERSAMBUNG KE HAL 5



Dua Kamar disewakan
(Kamar bawah & Kamar atas)
Alamat: 1817 S 7th Street
Hubungi: (267) 882-7230 (3)

Terima Jasa pindah rumah  
atau kos/apartemen, 
menyiapkan mobil angkut. 
Hub: 267 231 7695(1)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (80)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (34)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (77)

Disewakan 1 kamar- Fasilitas 
lengkap internet, tv cable, 
dekat subway, chinatown 
tidak urus surat hub: 215 587 
0271 atau 267 243 3808  (3)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (21)

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) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (1)

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         (3)

AKAN SEGERA DIBUKA
Catering untuk awal 
bulan feburary. Yang 
berminat hubungi: 
(267) 808-2641   (2)
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JAKARTA-Anggota Komisi 
II (bidang pemerintahan 
dalam negeri dan otonomi 
daerah) DPR Lena Maryana 
mendesak pemerintah dan 
fraksi-fraksi di DPR untuk 
menghentikan seluruh 
proses pemekaran wilayah, 
sebelum ada kerangka 
acuan yang lengkap.

“Kasus tewasnya Ketua 
DPRD Sumatera utara 
Abdul Aziz Angkat akibat 
tidak disusunnya “grand 
design” pemekaran,” 
katanya di Gedung DPR/
MPR Jakarta, Rabu.

Anggota Fraksi PPP ini 
sudah berulang-ulang 
mengingatkan agar 
segera dibuat rencana 
dasar atau “grand 

design” sehingga proses 
pemekaran berjalan sesuai 
kebutuhan masyarakat dan 
pemerintahan.

“Kami sudah 
mengingatkan agar 
pemekaran dilakukan 
bukan karena kepentingan 
elit politik atau kelomok 
masyarakat tertentu, tetapi 
dalam kerangka kebutuhan 
mendekatkan pelayanan 
(service delivery) kepada 
masyarakat,” katanya.

Yang terpenting dari 
pemekaran itu adalah 
kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), 
bukan pengkotaan etnis, 
suku dan agama.

“Saya sangat prihatin 
(atas kasus tewasnya 

Ketua DPRD Sumut),” kata 
Lena Maryana. Untuk 
menghindari kasus serupa 
terjadi, pihaknya mendesak 
agar pemekaran dihentikan 
sampai ada grand design.

Unjuk rasa anarkis 
dilakukan ribuan orang di 
Gedung DPRD Sumatera 
Utara pada Selasa (3/2) 
untuk meminta agar DPRD 
menyetujui pembentukan 
Provinsi Tapanuli (Protap). 
Ketua DPRD Abdul Azis 
Angkat tewas setelah 
dikeroyok pengunjuk rasa.

Kepala Divisi Humas 
Polri Irjen Pol Abubakar 
Nataprawira mengatakan, 
Abdul meninggal dunia 
karena serangan jantung.

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)

Anggota DPR: Hentikan Proses Pemekaran
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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-
manajemen. Kami melayani pasien 
segala usia dan mengatasi masalahnya 
masing-

LONDON- Badai salju 
yang melumpuhkan 
Inggris menimbulkan 
kerugian miliaran pound 
bagi kalangan bisnis yang 
saat ini sedang berjuang 
keras untuk keluar dari 
keporakporandaan akibat 
krisis global.

Ibu Kota Inggris, London, 
yang juga pusat finansial 
Eropa tertutup salju setebal 
10 cm pada Senin (2/2). 
Akibatnya, lalu lintas udara, 
darat, dan jaringan kereta 
api dihentikan. Ribuan 
pegawai terpaksa diam di 
rumah.

Cuaca buruk ini 
dikhawatirkan membuat 
sejumlah perusahaan 
terpaksa gulung tikar. 

Padahal, perekonomian 
Inggris sudah masuk 
kategori resesi dan menurut 
Dana Moneter Internasional 
(IMF), paling buruk di 
antara negara maju. 
Federasi Bisnis Kecil yang 
beranggotakan 200.000 
pengusaha menyebutkan, 
kerugian pada Senin 
lalu sudah mencapai 1,3 
miliar pound. Juru Bicara 
Federasi Stephen Alambritis 
memperkirakan, bila salju 
masih berlanjut sepanjang 
pekan ini, maka kerugian 
bisa mencapai 3,5 miliar 
pound.

CEO Pusat Riset Ekonomi 
dan Bisnis Douglas 
McWilliams menghitung 
ribuan usaha kecil bakal 

bangkrut setelah musim 
salju berakhir. “Cuaca 
buruk ini mempercepat 
kebangkrutan usaha-usaha 
yang sudah di pinggir jurang 
kejatuhan,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, udara 
dingin menaikkan omzet 
sektor tertentu. Konsumen 
mengalokasikan untuk 
pemanas dan baju hangat. 
Demikian pula kerusakan 
mobil atau kecelakaan 
meningkatkan alokasi untuk 
reparasi.

Kalangan bisnis 
mengecam para pejabat 
di London dan sebelah 
tenggara Inggris karena 
tidak mengantisipasi cuaca 
buruk ini, padahal sudah 
diperkirakan sebelumnya. 

Cuaca Buruk Rugikan Miliaran Pound Almarhum meninggalkan istri Tiurnalis 
Siregar (47) dan empat orang anak laki-laki, 
Anugrah Maulidin Angkat (23), Agung Arif 
Wibowo (21), Akbar Husaini Angkat (20) dan 
Sultan Masykur Angkat (18).

Tidak lama setelah dibawa di 
kediamannya di Jalan Eka Rasmi No. 18 
Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan 
Johor, Medan, jenazah Drs Azis Angkat MSP 
dibawa ke RS Pirngadi untuk diotopsi sesuai 
surat pengantar dari Kanit Reskrim Polsekta 
Medan Baru Iptu Dony Setiawan Wicaksono, 
sekira pukul 16.00 WIB, Selasa (3/2) . 

Proses otopsi dipimpin langsung Kepala 
Satuan Medis Fungsional (SMF) Kedokteran 
Forensik dan Mediko Legal RSU dr Pirngadi 
Medan Prof dr H Amar Singh SPF K DFM 
didampingi Prof dr Amri Amir SPF DFM SH 
dan dr Guntur Bumi Nasution SPF.

Amar Singh menyatakan, belum 
bisa menyimpulkan hasil otopsi. Dia 
membenarkan ada memar di dada korban 
yang hasilnya bisa diketahui beberapa hari 
dari pemeriksaan laboratorium.

“Ada hal yang meragukan. Ada merah-
merah di dada, tapi belum bisa dilihat 
kebenarannya. Tunggu beberapa hari dari 
pemeriksaan laboratorium,” sebut Amar 
Singh.

Ketua DPRD SU Drs H Azis Angkat MSP 
itu  meninggal dunia diduga karena dipukul 
massa aksi pendukung pembentukan 
Provinsi Tapanuli di gedung DPRD Sumut.

ANARKIS
Aksi unjuk rasa pendukung pemekaran 

Protap yang berakhir anarkis di samping 
menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD 
Sumut sebelum mendapat perawatan 
dokter, Selasa (3/2) siang di ruang paripurna 
dewan Jalan Imam Bonjol Medan juga 
menyebabkan sejumlah personil polisi dan 
pedagang asongan cedera kena lemparan 
benda keras.

Salah seorang saksi mata juga anggota 
DPRD Sumut, Zulkarnain ST, kepada 
wartawan mengatakan, ratusan demonstran 
meringsek masuk ke ruang paripurna saat 
Ketua DPRD Azis Angkat selesai memimpin 
rapat istimewa dewan pergantian antar 
waktu (PAW). 

Disebutkannya, pada saat akan 
dimulainya rapat paripurna kedua, ratusan 
massa masuk ke ruang paripurna meminta 
agar segera digelar paripurna pengambilan 
keputusan Provinsi Tapanuli. 

Pada kondisi itu, Azis Angkat dan Wakil 
Ketua DPRD Japorman Saragih memutuskan 
untuk menerima delegasi pengunjuk rasa 
dan seluruh fraksi-fraksi menyepakati 

menetapkan jadwal paripurna keputusan 
Protap digelar Rabu (4/2) hari ini. Tapi 
delegasi pengunjuk rasa tidak setuju dan 
memaksakan agar pada hari itu juga diambil 
keputusan.

 Situasi semakin tidak kondusif. Massa 
mulai bertindak anarkis, memecahkan kaca 
dan melemparkan gelas ke arah pimpinan 
dewan. “Massa naik ke atas meja dewan, 
memecahkan gelas dan berteriak-teriak,” 
kata Zulkarnain.

Melihat kondisi itu, satuan tugas 
pengamanan DPRD mengevakuasi Azis 
Angkat dan Sekdaprovsu RE Nainggolan. 
Pada saat proses pengamanan itulah masa 
mengejar Ketua DPRD dan menghujankan 
pukulan. Bahkan melemparkan benda keras 
ke arah Azis Angkat.

LINDUNGI 
Tapi, sejumlah anggota dewan di 

antaranya Azwir Husen dan Asnan Said 
melindungi Azis Angkat dari pukulan massa 
dengan menjadikan badannya sebagai 
tameng. “Saya tidak tahu apakah pukulan 
itu mengenai Pak Azis atau tidak. Tapi yang 
jelas Pak Asnan Said dan Azwir badannya 
dipukuli massa karena berusaha melindungi 
ketua DPRD,” ujar Zulkarnain.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera ini juga mengaku pada saat itu 
tidak melihat upaya polisi untuk mengambil 
tindakan pencegahan. “Polisi datang setelah 
kejadian usai,” tambahnya.

Setelah berhasil dievakuasi, Azis Angkat 
diamankan di ruang Fraksi Golkar, tapi 
kondisinya lemas dan wajahnya pucat. 
Selanjutnya petugas keamanan mengambil 
tindakan melarikan Azis ke rumah sakit.

Tapi sejumlah pimpinan aksi tetap 
mengejar Azis walau pada saat itu kondisinya 
sudah tidak sadarkan diri. “Woi jangan pura-
pura pingsan kau, tanda tangani ini,” teriak 
salah seorang pria yang mengenakan dasi 
merah.

Petugas keamanan melarikan Azis Angkat 
dengan menggunakan kederaan polisi. 
Namun, salah seorang Satpam yang ikut 
mengantar korban ke rumah sakit, mengaku 
Ketua DPRD meninggal dunia saat dalam 
perjalanan.

Anggota Fraksi PPP, Hosen Hutagalung 
menilai, aparat kepolisian tidak sigap 
melakukan antisipasi. Padahal sebelum 
aksi digelar sudah terindikasi ricuh sesuai 
pemberitaan salah satu media massa di 
Medan. “Apalagi aksi Protap sebelumnya 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
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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 

Ajak Anak Jalan-
Jalan, Dhani 
Gandeng Mulan 

Ahmad Dhani kepergok media 
sedang mengajak jalan anak-
anaknya bersama Mulan Jameela. 
Tak khawatir berdampak pada 
putusan kasasinya?

Dhani tampak mengajak ketiga 
anaknya dengan didampingi Mulan. 

Namun Mulan langsung 
menghindar ketika menyadari 
kehadiran media. Ia tak 
mengeluarkan sepatah katapun 
ketika dikonfirmasi.

Dhani sendiri memilih bersikap 
santai menghadapi situasi tersebut. 
Saat ditanya apakah ia dan Mulan 
sering jalanbersama, Dhani 
memberikan jawabannya.

“Setiap hari memang begini ,” 
tuturnya. 

Tak khawatir dengan isu tak 
sedap? “Kan sudah ada isunya.”

Dhani bisa saja tenang 
menghadapi hal-hal seperti 
ini. Namun peristiwa ini dapat 
mengancam upaya kasasinya.

Maia semakin punya dasar kuat 
untuk mengambil anak-anak dari 
tangan Dhani.[nova/ais]

Demi Moore Menyesal 
Curhat di Blog 

Aktris Demi Moore tak 
menyangka, ”curhat” kasarnya 
bersama suaminya, Ashton Kutcher, 
di situs jaringan sosial Twitter bisa 
menuai kontroversi luas. Keluarga 
Kutcher pun menjadi bulan-bulanan 
media massa.

Cerita berawal dari kekesalan 
Moore dan Kutcher atas suara 
berisik pada pagi hari dari rumah 
tetangganya, seorang penulis 
naskah, Bruce Goldsmith. Goldsmith 
tampaknya sedang merenovasi 
rumahnya.

Moore pun menulis di Twitter. 
”Tetangga saya sedang memasang 
konstruksi bangunan, sepertinya dia 
memukulkan palu berat ke bahan 

JAKARTA- KAMIS - 
Atas pencapaiannya 
dari jumlah kunjungan 
wisatawan mancanagera 
sebanyak 6,4 juta 
wisatawan pada tahun 
2008, Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata Jero 
Wacik mendapatkan 
penghargaan dari Museum 
Rekor Indonesia (MURI). 
Penghargaan tersebut 
diterimanya pada acara 
penghargaan anugerah 
pesona wisata Indonesia 
kepada media cetak dan 
elektronik siang tadi di 
Gedung Sapta, Jakarta.

Menurut Jaya Suprana 
dari MURI, Depbudpar 
telah berhasil menorehkan 
prestasi di tahun 2008 

yang sekaligus tahun 
visit Indonesia pertama 
dengan pencapaian 
sebanyak 6,4 juta 
wisatawan mancanegara 
dan menghasilkan devisa 
sebesar 7,5 miliar dollar 
AS.

“Pencapaian ini 
merupakan prestasi yang 
sangat besar, apalagi di 
tengah-tengah kondisi 
bangsa yang sedang tidak 
kondusif dengan masih 
adanya ancaman teror di 
sana-sini. Kalau boleh saya 
bilang hal ini merupakan 
mission impossible dan 
Pak Menteri merupakan 
aktor utamanya. Oleh 
karena itu, pak menteri 
berhak mendapatkan 

penghargaan ini,” ujar Jaya 
Suprana.

Pada kesempatan yang 
sama saat menerima 
penghargaan tersebut, 
Menbudpar juga 
mengucapkan terima 
kasih kepada teman-teman 
wartawan karena dengan 
peran media yang sangat 
besar dalam memajukan 
industri akhirnya dapat 
mencapai hasil yang cukup 
memuaskan ini. Ucapan 
terima kasih tersebut 
juga diwujudkan dengan 
penganugerahan atas hasil 
karya terbaik dari media 
cetak, televisi, dan radio 
mengenai kepariwisataan 
nasional.

Jero Wacik Dapat Rekor MURI Sandra Dewi, Dilamar 
Pengusaha

Artis cantik Sandra Dewi mengaku sedang 
dekat dengan seorang pengusaha. 

Namun menurutnya, pengusaha itu hanyalah 
berasal dari kalangan orang biasa saja. Sandra 
pun enggan untuk membuka identitas sang 
calon pacar. 

Katanya, takut jika calonnya itu 
mengundurkan niatnya untuk menjalin 
hubungan. 

Sebenarnya dia bukan 
pengusaha, tapi punya 
usaha sendiri. Dia 
orang biasa kok, bukan 
superstar. Kita masih suka 
jalan biasa saja. Nanti deh 
kalau sudah waktunya 
pasti dikenalin. Tenang 
saja,” kata Sandra 

Menurut Sandra, pria 
tersebut secara resmi 
sudah meminangnya, 
tetapi Sandra belum 
mengiyakannya. 

“Aku suka cowok rajin 
dan pekerja keras. Dia 

sudah melamar, tapi aku belum jawab iya,” 
katanya. 

Soal kriteria sang pacar, wanita berkulit putih 
ini pun menjelaskan jika pria tersebut sangat 
berbeda dengan dirinya. 

“Ya pokoknya beda lah sama aku biar 
keturunannya bagus, maksudku aku kan putih, 
kalau punya cowok yang cokelat-cokelat gitu,? 
ujarnya. 

Lalu, kapan Sandra akan melangkah ke 
jenjang pernikahan? 

“Targetku menikah di usia 28 tahun,” ujarnya. 

SANDRA DEWI

baja,” tulis bintang Charlie’s Angels: Full 
Throttle (2003) ini.

Kutcher pun melakukan hal yang sama 
di Twitter-nya. ”Saya akan membunuh 
tetangga saya itu,” tulisnya.

Media massa ikut memanaskan 
suasana. Pemilik rumah, Goldsmith, balik 
menyerang keluarga Kutcher. ”Kutcher tak 
mau mengerti dengan realitas, dia telah 
terpinggirkan,” katanya kepada TMZ.com.

Moore menjawab, ”Seiring dengan 
perjalanan waktu, kasus ini sudah selesai. 
Saya tak percaya dengan apa yang terjadi. 
Kami semua penggemar Twitter dan ini 
cuma humor, tak ada maksud lain,” kata 
perempuan kelahiran 11 November 1962 di 
New Mexico, AS, ini.
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Kepala Dana Moneter Internasional 
atau IMF memperingatkan perekonomian 
sebagian negara Asia baru akan pulih setelah 
negara-negara maju yang menjadi pasar 
ekspor mereka menguat lagi. 

Dalam diskusi lewat internet dari 
Washington, Dominique Strauss-Kahn, 
mengatakan Asia terkena dampak krisis 
karena secara tradisional bergantung pada 
ekspor. 

Wartawan BBC di Shanghai, Cina, Chris 
Hogg melaporkan bahwa menurut Strauss-
Kahn banyak kalangan di Asia yang semula 
mengira mereka tidak akan terpengaruh 
oleh kelesuan ekonomi dunia. 

Bank-bank di Jepang dan Cina tidak 
terlalu terkena penularan masalah finansial 
yang membuat industri keuangan di dunia 
Barat lumpuh. 

Tetapi ketika persoalan merembet 
dari sektor keuangan ke sektor riil, dan 
perekonomian negara-negara maju mulai 
tertatih-tatih, maka pesanan untuk barang-
barang dari Asia berkurang drastis. 

Dominiques Strauss-Khan mengatakan 
ketergantungan negara-negara Asia pada 
ekspor membuat perekonomian mereka sulit 
pulih sebelum pertumbuhan di Amerika dan 
Eropa menguat kembali. 

Dia menambahkan begitu perekonomian 
Eropa dan Amerika pulih maka keadaan di 
Asia akan menguat dengan cepat.

Posisi penting Cina
Strauss-Khan juga mengulang kembali 

pendapat IMF bahwa Cina akan kesulitan 
memenuhi target pertumbuhannya sebesar 
8% untuk Tahun 2009. 

Dan menurutnya sekarang ini adalah 
saatnya bagi pemerintah Cina untuk 
meluncurkan paket stimulus ekonomi. 

Dia menambahkan Cina sangat 
penting bagi perekonomian dunia, seraya 
mengatakan negara-negara Asia berada 
dalam posisi kuat untuk berada di jajaran 
terdepan perekonomian dunia setelah 
kondisi lesu saat ini terlewati. 

Dalam perkembangan terpisah, 
Bank Sentral Jepang menyatakan akan 
mengeluarkan dana sebesar US$ 11,2 
miliar untuk membeli saham-saham di 
sejumlah bank komersial guna membantu 
melancarkan aliran kredit. 

Gubernur Bank Sentral Jepang, Masaaki 
Shirakawa, mengatakan langkah itu 
dimaksudkan untuk mengurangi resiko 
dampak krisis global yang lebih besar 
terhadap bank-bank Jepang. 

“Bila anda mengamati pasar kredit 
internasional, Eropa dan Amerika Serikat 
menderita kerugian besar dan pemerintah 
mereka sudah mengambil langkah untuk 
menanganinya, tetapi masih ada tekanan 
besar terhadap pasar keuangan global,” 
tuturnya. 

Sementara itu pemerintah Australia 
mengumumkan paket stimulus sebesar US$ 
26 miliar untuk melindungi negara itu dari 
melesunya perekonomian global. 

Menteri Keuangan Australia, Wayne 
Swan, mengatakan dana itu akan digunakan 
bagi infrastruktur, sekolah, perumahan 
serta pembayaran tunai kepada warga 
yang memiliki pendapatan rendah dan 
menengah. 

Asia menunggu Eropa dan AS pulih
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SAMBUNGAN DARI HAL 5

juga terjadi tindak pidana dengan 
rusaknya beberapa fasilitas dewan,” kata 
Hosen Hutagalung.

BRUTAL
Kapoltabes Medan, Kombes Pol Aton 

Suhartono yang datang setelah kejadian 
membantah kalau pengamanan longgar. 
“Kita sudah turunkan dua pleton sebelum 
kejadian. Lihat saja, perbuatan sudah 
banyak, ada Brimob, Samapta, semua ada di 
sini. Kok dibilang kendor,” kata Kapoltabes. 
seraya menambahkan, saat kejadian, polisi 
juga ada di ruang paripurna.

Aton juga menjelaskan, meninggalnya Azis 
Angkat bukan karena dipukuli massa. Tapi 
akibat sakit dan meninggal di rumah sakit.

Sementara, Kabid Humas Poldasu, 
Kombes Pol Baharuddin Djafar ketika 
disinggung minimnya pengamanan yang 
dilakukan polisi sehingga massa pendukung 
Protap yang berunjuk rasa bisa leluasa 
mengacaukan sidang paripurna yang sedang 
digelar di gedung dewan, membantah 
hal tersebut. Menurutnya, personil polisi 
sebanyak satu satuan setingkat kompi (1 
SSK) sudah diturunkan guna pengamanan 

unjuk rasa itu.
Kabid Humas Poldasu juga membantah 

jika polisi kecolongan sehingga massa 
bertindak brutal. Meskipun diakui, 
jika pemberitahuan melalui surat dari 
koordinator aksi unjuk rasa tersebut baru 
diterima Poltabes MS pada Senin (2/2) 
malam. 

SAKSI MATA
Sedangkan sejumlah saksi mata, Elmadon 

Ketaren melihat jelas kalau korban dipukuli, 
dilempar batu oleh massa. Bahkan, katanya, 
saat korban sudah pingsan dan mau dibawa 
keluar dari ruang Fraksi Partai Golkar DPRD 
SU, massa tidak mengizinkan.

“Saya dari tadi malam sama beliau. Dia 
bukan sakit jantung, tapi jelas dianiaya. 
Awalnya, sejumlah pemimpin aksi 
pendukung Protap menekan Ketua DPRD 
agar menyelesaikan kasus Protap saat itu 
juga. 

Kalau tidak, katanya mengutip 
pernyataan pemimpin aksi, mereka tak 
bertanggungjawab keselamatan Ketua DPRD 
tersebut.



Pasangan SBY dan JK 
Harga Mati bagi Golkar

JAKARTA-Partai Golkar kemungkinan 
besar tetap akan mengusung duet 
incumbent Susilo Bambang Yudhoyono-
Jusuf Kalla (SBY-JK) sebagai calon 
presiden (capres) dan calon wakil presiden 
(cawapres) dalam pilpres 8 Juli mendatang, 
di tengah tuntutan Golkar harus 
mengajukan capres sendiri. Hal itu didasari 
pembangunan oleh pemerintah sekarang 
banyak yang menyentuh kebutuhan rakyat 
kecil. 

Setidaknya, dukungan terhadap 
pasangan tersebut menguat di kawasan 
Indonesia timur, terutama Provinsi Papua. 
Demikian pula wilayah Pulau Jawa, 
Sumatera dan Kalimantan. 

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar 
Yorrys Raweyai yang juga Ketua Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys 
Raweyai menegaskan, masih banyak 
pihak di internal Golkar yang mendukung 
duet itu untuk menjadi capres dan 
cawapres, meskipun mulai muncul wacana 
capres alternatif di luar SBY yang akan 
dibahas dalam rapat konsultasi nasional 
pertengahan bulan ini. “Ini harga mati, dan 
akan ditetapkan setelah pemilu legislatif,” 
ujar Yorrys, Rabu (4/2). [W-8] 

BI Rate Turun 0,5%

Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan 
tingkat suku bunga acuan BI atau BI rate 
sebesar 50 basis poin (0,5 persen) menjadi 
8,25 persen. Demikian penjelasan tertulis 
Direktur Perencanaan Strategis dan Humas 
BI, Dyah NK Makhijani di Jakarta, Rabu 
(4/2).

BI berpendapat, berbagai indikator 
mutakhir menunjukkan bahwa 
perkembangan ekonomi global ternyata 
lebih suram daripada yang diperkirakan 
beberapa bulan yang lalu. Dampaknya 
makin terasa di dalam negeri, terutama 
sektor-sektor yang terkait dengan 
perdagangan luar negeri. Di luar sektor 
tersebut, perkembangannya relatif stabil.

Pertumbuhan kredit perbankan dan 
besaran-besaran moneter menunjukkan 
perlambatan dari laju pertumbuhan yang 
tinggi dalam semester II 2008. Tekanan 
inflasi terus mereda. Dalam dua bulan 
berturut-turut (Desember 2008 dan Januari 
2009), laju inflasi mengalami penurunan.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia 
pada akhir Januari 2009 tercatat US$ 50,9 
miliar, atau setara 5,2 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri pemerintah. 
Sementara itu, kondisi perbankan nasional 
sampai saat ini mantap, seperti tercermin 
dari perkembangan CAR dan NPL 
perbankan yang tetap pada batas-batas 
yang aman. [M-6]
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Cina marah insiden lempar 
sepatu ke PM Wen Jia Bao

Cina marah dengan insiden pelemparan sepatu 
terhadap pemimpin tertinggi Cina, Wen Jiabao.

Jurubicara kementrian luar negeri Cina, Jiang 
Yu, mengastakan pria yang mengganggu pidato 
pemimpin tertinggi Cina itu memperlihatkan 
tindakan yang bermusuhan. 

Reaksi Cina memang lebih keras dibanding insiden 
serupa terjadi pada mantan Presiden Amerika, George 
Bush.

Seorang pria berusia 27 tahun dikenai dakwaan 
melanggar ketertiban umum untuk tindakannya 
melempar sepatu kepada pemimpin Cina itu. 

Permintaan maaf Inggris
Insiden pelemparan sepatu itu terjadi saat Wen 

sedang memberikan pidato di Universitas Cambridge 
mengenai ekonomi global.

Lemparan itu luput sasaran dan bahkan bisa 
dikatakan tidak mengganggu pidato sama sekali, 
namun pemerintah Cina tidak menahan diri untuk 
menyatakan kemarahannya. 

‘’Pemerintah Cina menyatakan rasa tidak sukanya 
atas insiden itu,’’ kata jurubicara Jing Yu lewat sebuah 
pernyataan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Inggris telah 
meminta maaf atas tindakan yang bermusuhan itu, 
dan insiden yang terjadi tidak akan mengganggu 
hubungan bilateral. 

Tetapi basa-basi diplomatis tidak dikenal oleh 
pengguna internet Cina. 

‘’Saya kira pria itu bodoh. Ia menuduh pemimpin 
tertinggi Cina sebagai diktator. Logikanya jelas 
keblinger,’’ kata seseorang yang rupanya juga hadir 
dipertemuan itu. 

‘’Inikah kualitas mahasiswa di Cambridge, sebuah 
universitas yang telah berusia 800 tahun?,’’ tanya yang 
lain.

Reaksi pemerintah Cina berbeda sekali dengan 
reaksi bercanda Amerika ketika pelemparan terjadi 
kepada George Bush di Irak.

Ketika dalam sebuah konferensi pers hal ini 
ditanyakan, jurubixcara kementrian luar negeri Cina 
, Liu Jianchao, mengatakan para pemimpin negara 
sudah seharusnya dihormati.

Namun ia sempat bercanda dengan mengatakan: 
‘’Lain kali saya akan memperhatikan mereka yang 
mengacungkan tangan untuk bertanya, tetapi juga 
mereka yang melepas tali sepatu mereka.’’ 
Media Cina melihat insiden pelemparan sepatu, tidak 
lagi lucu seperti kasus George Bush.
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Panasonic PHK 
ribuan karyawan

Industri elektronik Jepang, 
Panasonic, mengumumkan akan 
mengurangi 15.000 pekerja dan 
menutup 27 pabriknya akibat 
melesunya perekonomian global. 

Setengah dari lapangan kerja 
yang hilang itu berada di Jepang dan 
sisanya di beberapa negara. Industri 
Jepang terpukul akibat menurunnya 
eksport, seperti dilaporkan 
wartawan BBC Roland Buerk dari 
Tokyo. 

Ini merupakan perusahan besar 
Jepang terbaru yang melaporkan 
hasil yang mengkuatirkan akibat 
melambanya perekonomian global. 

Anjloknya permintaan TV layar 
tipis, kamera digital, dan peralatan 
elektronik membuat Panasonic kini 
memperkirakan kerugian 4 miliar 
dollar lebih pada akhir tahun fiskal. 

Jepang amat menderita akibat 
melesunya keuangan global dengan 
eksprot yang turun sampai sepertiga 
pada bulan Desember dibanding 
masa sebelumnya. 

Nilai Yen yang menguat makin 
memperburuk situasinya. 

Produksi diturunkan, belanja 
konsumen juga turun dan 
pengangguran meningkat. 

Biasanya industri Jepang enggan 
melakukan PHK atas karyawan 
tetapnya, yang bekerja di dalam satu 
perusahaan sepanjang hidupnya. 

Namun setelah resesi Jepang 
tahun 1990-an dan reformasi yang 
ditempuh pemerintah, pekerja 
kontrakan dan paruh waktu 
meningkat jumhlahnya menjadi 
sepertiga dari total angkatan kerja. 
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Wakil Presiden Jusuf 
Kalla mengatakan, 
Presiden Amerika 
Serikat Barack Obama 
memerintahkan Menteri 
Luar Negeri Hillary 
Clinton datang ke 
Indonesia, pada awal 
masa jabatannya.

“Tadi Wapres Joe 
Biden mengatakan 
(kepada saya, Red) 
sebenarnya rencananya Menlu AS Hillary 
Clinton hanya akan berkunjung ke China, 
Korea Selatan dan Jepang. Tapi Presiden 
Obama perintahkan, jangan lupa kunjungi 
Indonesia,” kata Wapres Jusuf Kalla, saat 
bertemu dengan masyarakat Indonesia di 
Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika 
Serikat, Rabu malam atau Kamis pagi waktu 
Indonesia.

Wapres AS Joe Biden menceritakan 
perintah Presiden Obama itu saat menerima 
Wapres Jusuf Kalla di kantornya di West 
Wing Gedung Putih.

“Itu artinya Indonesia memiliki peran 
yang penting di kawasan Asia, dan pasti 
Indonesia akan jadi prioritas,” kata Wapres.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa jika 
AS hanya mengutamakan China, Jepang 
maupun Korea Selatan maka Amerika tidak 
memiliki negara penyeimbang di Asia 
seperti Indonesia dan kondisi itu hanya 

akan menyulitkan 
Washington .

Wapres juga 
menjelaskan 
bahwa Amerika 
Serikat dengan 
kepemimpinan 
Presiden Obama 
tentu memberikan 
perubahan yang 
berarti.

“Sekarang tinggal 
bagaimana Amerika Serikat melakukan 
pendekatan dengan negara-negara Islam,” 
kata Wapres.

Menurut Wapres, dengan kepemimpinan 
Presiden Obama maka telah terjadi 
perubahan besar di AS terutama dalam 
pendekatan hubungan dengan negara-
negara Islam.

Jika sebelumnya di masa Presiden George 
Bush AS selalu menganggap negara-negara 
lain khususnya Islam sebagai lawan, 
maka Presiden Obama justru mengubah 
pendekatannya sebagai kawan.

“Tapi ini tergantung bagaimana 
masyarakat Amerika Serikat dalam 
berhubungan dengan negara-negara Islam,” 
kata Wapres.

Wapres Jusuf Kalla juga mengemukakan 
bahwa keberadaan Presiden Barack 
Obama di Jakarta pada masa kecilnya bisa 
memberikan nilai positif bagi Indonesia.

Obama Perintahkan Hillary ke Indonesia
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