edisi ke-174 - 14 Februari 2009

1 US$: Rp. 11,944.22

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.

Senat AS Setujui Rencana Stimulus
Obama Senilai 838 Miliar Dolar
Senat Amerika Serikat, Selasa, akhirnya
menyetujui rencana pemberian paket
stimulus ekonomi senilai 838 miliar dolar AS
setelah negosiasi yang sulit bersamaan
dengan rencana Gedung Putih untuk segera
menyelesaikan ketentuan paket tersebut
pekan ini.
Sementara, Presiden AS Barack Obama
dalam sebuah kampanye di Florida
menyatakaan, hasil tersebut adalah `berita
baik? dan `awal yang baik? untuk upayanya
menyelamatkan perekonomian AS.
Dalam voting, sebanyak 61 senator setuju
sementara 37 lainnya menolak paket yang
disiapkan. Hasil tersebut mengharuskan
adanya pembicaraan untuk menghilangkan
perbedaan dengan paket yang disetujui DPR
senilai 819 miliar dolar.
Pemimpin Demokrat di kedua lembaga
tersebut menyatakan mereka akan
bekerjasama untuk menyelesaikan paket
akhir bagi Obama, yang sebelumnya
meminta para legislator untuk mengambil
keputusan paling lambat 16 Februari.
Voting di Senat akhirnya dilakukan
setelah sebagian kecil dari Senator
merancang paket alternatif yang lebih kecil
namun nilai menggelembung sampai 940
miliar dolar. Paket alternatif tersebut juga
mendapat dukungan dari anggota senat asal
kubu Republik yang moderat, yaitu Senator
asal Maine, Susan Collins dan Olympia
Snowe serta Senator asal Pensylvania Arlen
Specter.
Dukungan kritis tersebut melengkapi
kebutuhan suara menjadi 60 suara dengan
telah adanya 58 suara yang digenggaman
untuk menghadapi kemungkinan adanya
perubahan besar-besaran terhadap paket
versi Senat yang disiapkan sebelumnya.
Pemimpin Fraksi Demokrat di parlemen,

Steny Hoyer, kepada wartawan menyatakan,
dia berharap bisa mengubah paket versi
Senat. Namun pentingnya dukungan dari
Senat yang dibutuhkan Kongres dan Gedung
putih bisa menjungkirbalikan harapan
tersebut.
Hoyer juga menyatakan kalau DPR selalu
membuka kemungkinan kompromi sampai
tercapainya kesepakatan sampai tengat
waktu yang dibuat Obama pada 16 Februari.
Paket stimulus versi senat memangkas
sejumlah kucuran dana populis, termasuk
14 miliar dolar untuk pembangunan
pendidikan dan 40 miliar dolar
berupa anggaran belanja untuk untuk
penyelenggaraan negara yang sebelumnya
telah mengalami pemotongan besar-besaran
dikarenakan adanya defisit.
Pejabat administrasi kabinet Obama
berharap, dengan mengkombinasikan
pemotongan pajak dan anggaran belanja
negara, maka dana untuk pembangunan
pendidikan bisa kembali masuk ke paket
stimulus yang menjadi senjata untuk
menghadapi resesi yang paling buruk sejak
Depresi Besar-besaran di tahun 1930-an.
(Ant/AFP)

Pemasangan Iklan melalui 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Pasang Iklan di

Dua Kamar disewakan

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

DISEWAKAN RUMAH

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

AKAN SEGERA DIBUKA
Catering untuk awal
bulan feburary. Yang
berminat hubungi:
(267) 808-2641 (2)
Nichiren Shoshu Buddhism

DUNIA KITA

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

www.dunia-kita.com

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267 Pasang Iklan (Ads)
265 5559 atau Rosalinda telp. 267-231-7695
215 921 0907 (21)
215-459-4057
PIJAT/URUT KESEMBUHAN (5)
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi

enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Sedia Produk dari Amway

Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin
NUTRILITE, Minuman
dan Protein Bars XS, Skin
Care Kits, segala pembersih
rumah tangga dan GIFT
CARD RIBBON. Product
USA yang terjangkau dan
populer. Untuk memesan
produk2, Hub: Erika, 267901-1508

Terima Translate - Inggris-

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

Disewakan 1 kamar-

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

“Apakah Berat Badan Anda Ideal? Mau Naik atau
Turun BB? Kami , TEAM HERBALIFE punya
Shapeworks@sedia supplement dan milkshake
dengan hasil sehat dan cepat. Untuk pemesanan
produk, silakan

Hub: Erika , 267-901-1508”
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BJ Habibie Usulkan Pengembangan Kereta Listrik
JAKARTA-Mantan
Presiden Indonesia BJ
Habibie mengusulkan
kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
mengembangkan
transportasi massa.
Transportasi yang
termurah ialah kereta
listrik.
“Konsep tentang
pentingnya
mengembangkan
transportasi yang murah
yaitu kereta listrik,” ujar
Menteri Seketaris Negara
Hatta Rajasa seusai
mendampingi Presiden di
Kantor Presiden, Jakarta,
Rabu (11/2).
Saat ini cetak biru
tentang transportasi

sudah ada di departemen
perhubungan. Habibie juga
menyatakan untuk litrik
dari kereta itu diambil
dari pembangkit litstrik
geotermal atau panas
bumi,” ujar
“Presiden menyampaikan
bahwa 10.000 mega watt
yang kedua ini bersumber
dari energi Geotermal,
sehingga bila 10.000 mega
watt kedua terbangun
kita akan menghasilkan
litrik yang murah dan
dapat digunakan untuk
elektrifikasi seluruh kereta
kita,” papar Hatta.
Habibie, lanjut Hatta
akan mengajak investor
yang besar untuk ikut
mengembangkan hal itu.

“Presiden mengatakan ini
bisa kita follow-up melalui
menteri-menteri teknis,”
ujarnya.
Selain masalah itu,
dalam pertemuan itu
juga disampaikan tetang
perjalanan mantan menteri
riset dan teknologi itu ke
Timur tengah dalam hal
ini terkait dengan Asian
Development Bank (ADB),
serta perkembangan dunia
Islam selaku Presiden
Ijtihar. Dalam pertemuan
itu disampaikan
bahwa Ijtihar sebagai
organisasi nonprofit ingin
memberikan sumbangan
dalam peradaban dunia
Islam.

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

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

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

Shirley

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)
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Mantan Ibu Negara Taiwan Mengaku Bersalah
Terkait Kasus Korupsi Besar-besaran
TAIPEI - Mantan ibu
negara Taiwan Wu Shuchen mengaku bersalah hari
Selasa (10/2) sehubungan
dengan kasus korupsi besarbesaran yang melibatkan
keluarganya setelah dia
muncul di pengadilan.
Selama kurun waktu dua
tahun, dia sudah 17 kali
tidak hadir di pengadilan.
Wu,dengan wajah
berseri-seri melambaikan
tangan ketika memasuki
Pengadilan Distrik Taipei
menggunakan kursi roda.
Dia dituduh melakukan
penggelapan dan
pemalsuan tanda terima
yang melibatkan dana-dana
masyarakat. Para jaksa
menambah satu tuduhan

pencucian uang Desember
lalu.
Dia mengaku bersalah
melakukan pemalsuan dan
menerima uang suap 2,3 juta
dolar AS yang dihubungkan
dengan dugaan perjanjian
penggunaan lahan secara
curang,tapi menyangkal
tuduhan korupsi lainnya.
“Saya akan merefleksi dan
mengeavaluasi kembali diri
saya,” kata Wu kepada para
wartawan setelah sidang
tersebut ketika dia meminta
maaf bagi “kerugian sosial”
akibat kasusnya. “Saya
akan bekerjasama dengan
investigasi.”
Kasus itu yang melibatkan
Wu, suaminya mantan
presiden Chen Shui-

bian, keluarga mereka
dan para pembantunya
telah merusak citra Partai
Progresif Demokratik
(DPP), yang mendukung
Chen sebagai presiden
dari 2000 hingga 2008 dan
menghadapi pemilihan
lokal yang berat akhir
tahun ini. Chen dan Wu
meninggalkan partai itu
Agustus tahun lalu.
Sejauh ini satu-satunya
kehadirannya di pengadilan
lainnya untuk mengajukan
pembelaan tidak bersalah
pada Desember 2006,
Wu pingsan di sebuah
ruang istirahat gedung
pengadilan. Lumpuh mulai
dari pinggang ke bawah
akibat kecelakaan di 1985.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

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

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen
dan perawatan penyakit mata, fitting
lensa kontak, operasi refraktif comanajemen. Kami melayani pasien
segala usia dan mengatasi masalahnya
masing-

Masturbasi
Tingkatkan Risiko
Kanker Prostat
Sebuah studi menunjukkan, masturbasi
dalam frekuensi tinggi pada laki-laki muda
meningkatkan risiko alami kanker prostat,
tetapi masturbasi menurunkan risiko kanker
prostat pada laki-laki berusia 50-an.
Tingginya kadar hormon seks, androgen,
pada laki-laki akan meningkatkan risiko
terserang kanker prostat. Tetapi, beberapa
studi menunjukkan hasil yang berbeda.
Untuk menjawab pertanyaan ini, tim
peneliti dari England’s University of
Nottingham mencaritahu apakah laki-laki
dengan intensitas dorongan seksual yang
tinggi lebih berisiko terkena kanker prostat.
Hasil penelitian sangat mengejutkan.
Hubungan intim tidak mempengaruhi risiko
kanker prostat. Tetapi masturbasi dengan
frekuensi tinggi bisa meningkatkan risiko
kanker prostat.
Masturbasi dengan frekuensi tinggi yang
dilakukan laki-laki usia 20-an dan 30-an
akan meningkatkan risiko kanker prostat
tetapi laki-laki usia 50-an yang melakukan
masturbasi mengalami penurunan risiko
kanker prostat.
Tentu saja tingkat keseringan masturbasi
ini relatif. Bagi laki-laki yang berusia 20-an,
dikatakan “masturbasi frekuensi tinggi” jika
melakukan masturbasi sebanyak 2-7 kali
per minggu. Dibandingkan dengan lakilaki seusia ini yang melakukan masturbasi
kurang dari sekali perbulan, mereka yang
melakukan masturbasi frekuensi tinggi
memiliki risiko 79% lebih tinggi menderita
kanker prostat pada usia 60 tahun.
Bagi laki-laki yang berusia 50-an,
dikatakan melakukan “masturbasi frekuensi
tinggi” jika mereka melakukannya sekali
atau lebih per minggu. Dibandingkan
dengan laki-laki seusianya yang tidak
pernah melakukan masturbasi, mereka
yang melakukan masturbasi memiliki risiko
kanker prostat 70% lebih rendah.
Apa penyebabnya? Studi ini tidak
menjawabnya, tetapi Dimitropoulou dan
teman-temannya mengeluarkan beberapa
teori. Menurut mereka, laki-laki muda secara
genetik memeiliki hormon yang sensitif
kanker prostat dan risikonya akan semakin
tinggi jika tubuh secara alami memproduksi
hormon laki-laki dalam kadar tinggi,
hormon yang meningkatkan intensitas

dorongan seksual mereka.
Jadi, bukan masturbasi yang
meningkatkan risiko kanker prostat pada
laki-laki muda. Semakin banyak masturbasi,
artinya semakin banyak dorongan seksual,
dan semakin banyak androgen yang
membasahi jaringan prostat.
Masalahnya berbeda dengan laki-laki
yang lebih tua. Menurut Dimitropoulou,
pada laki-laki yang lebih tua, masturbasi
justru bisa membantu membersihkan cairan
kelenjar prostat yang mungkin mengandung
substansi penyebab kanker.
“Pada usia tua, sangat penting untuk
mengeluarkan racun dari sistim tubuh,”
katanya.”Dan karena frekuensi masturbasi
pada usia 50-an tidak sesering saat mereka
masih berusia 20-an, bahkan masturbasi
dengan kadar rendah juga bisa melindungi.”
Dimitropoulou dan teman-temannya
melaporkan penemuan ini di BJU
International edisi Januari.

Setelah cabut gigi
Usai operasi pencabutan gigi, seringkali
Anda menjadi khawatir karena darah tak
juga kunjung berhenti mengalir. Oleh
sebab itu, usahakan beristirahat sepanjang
hari dan tidak mengerjakan pekerjaan
berat. Terutama hindari merokok. Bahkan
bila memungkinkan selama proses
penyembuhan (3-4 hari), minimal selama 24
jam setelah operasi.
Hindari berkumur atau menggosok gigi
selama 24 jam setelah operasi. Setelah 24
jam, kebersihan daerah operasi dapat dijaga
dengan berkumur air hangat bergaram,
dengan takaran maksimal 1 sendok teh
garam untuk 1 gelas air minimal 4 kali
sehari. Berkumurlah dengan hati-hati
karena tekanan dapat menyebabkan lubang
bekas operasi terbuka lagi dan terjadi
pendarahan.
Setelah 24 jam, meggosok gigi dapat
dilakukan dengan hati-hati, terutama
di daerah operasi. Bila diberi obat
penahan sakit dan antibiotik, minumlah
sesuai petunjuk dokter. Antibiotik harus
dihabiskan walaupun gigi sudah tidak terasa
sakit. Sebaliknya, obat penahan sakit dapat
dihentikan bila sakit mereda.
Makan dan minumlah seperti biasanya.
Hindari berdiet, karena makan dan
minum yang cukup sangat penting untuk
proses penyembuhan. Hindari minum
menggunakan sedotan karena tekanannya
dapat melepaskan gumpalan darah pada
lubang operasi.
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Prabowo Presentasi Visi Misi di Unpad
BANDUNG - Bertempat
di Gedung Sanusi
Hardjadinata Universitas
Padjajaran Bandung, calon
presiden Partai Gerindra,
Prabowo Subianto, Rabu
(11/2), menyampaikan
presentasi di hadapan
perwakilan Badan
Eksekutif Mahasiswa
(BEM) dari berbagai
perguruan tinggi seIndonesia.
Presentasi visi misi
Probowo Subianto
di hadapan BEM seIndonesia berlangsung
di gedung Graha Sanusi
Hardjadinata, Universitas
Padjadjaran (Unpad)
di Jalan Dipati Ukur,
Bandung.

Mantan Komandan
Jenderal Komando
Pasukan Khusus
(Kopassus) itu mengangkat
seputar nasib petani,
persoalan pertanian, dan
kekayaan sumber daya
alam Indonesia yang
dinilai tidak dikelola
dengan baik. “Indonesia
tidak menguasai kekayaan
alamnya lagi. Semuanya
berada di luar negeri,”
ucapnya.
Tema yang diusung
Prabowo dalam setiap
kesempatan itu mendapat
tanggapan dari kalangan
perwakilan BEM. “Dari
tadi yang saya dengar,
Bapak hanya berbicara
tentang masalah yang

kita tahu memang banyak
sekali. Namun di sini
kami butuh solusi,” ucap
salah seorang mahasiswa
Institut Teknologi Bandung
(ITB).
Dalam presentasinya,
Prabowo juga
menyinggung tentang
masalah BUMN dan nasib
pendidikan di Indonesia.
“Saya tidak setuju tentang
penjualan BUMN,” kata
Prabowo.
Dia juga mengatakan
bahwa sistem
perekonomian Indonesia
sudah keliru. “Di Indonesia
tidak ada kewajiban
pengusaha untuk menaruh
hasil penjualannya di
Indonesia,” kritiknya.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi 8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin

Rihanna Korban
Kekerasan Chris
Brown
Seorang wanita yang menjadi
korban kekerasan penyanyi dan
bintang R&B Chris Brown pada
Minggu (8/2) lalu yang sebelumnya
dirahasiakan akhirnya terungkap.
Wanita itu tak lain adalah kekasih
Chris Brown sendiri, yakni diva R&B
Rihanna.
Peristiwa berawal dari konfirmasi
ketidakhadiran Chris Brown pada
malam penganugerahan Grammy
Awards ke-51 pada 8 Februari silam.
Chris Brown yang seharusnya
menjadi salah satu pengisi acara
dikabarkan tidak dapat hadir.
Setelah diselidiki, ketidakhadiran
Chris Brown dikabarkan karena
sebelumnya terlibat pertengkaran
dengan seorang wanita, yakni
Rihanna di Hollywood, Los Angeles.
Pertengkaran yang bermula dari adu
argumen itu bermula di dalam mobil
dan hingga mencapai puncaknya
di tepi sebuah jalan di daerah Los
Angeles.
Pertengkaran berakhir pada
tindak kekerasan sehingga
menimbulkan luka memar pada
tubuh Rihanna. Untuk hal itu, Chris
Brown harus berurusan dengan
pihak yang berwajib setelah pergi
meninggalkan Rihana di lokasi
pertengkaran.
Saat menemukan Rihana
ditinggalkan di lokasi pertengkaran
di pinggir jalan, pihak kepolisian
Los Angeles, LAPD, tidak langsung
mengabarkan bahwa sang wanita
adalah Rihanna. LAPD hanya
memberitahukan bahwa sang wanita
melaporkan Chris Brown sebagai
pihak yang harus bertanggung jawab
terhadap tindak kekerasan tersebut.
Ternyata hal inilah yang menjadi
alasan ketidakhadiran Rihana di
malam Grammy Awards tersebut.
Sebelumnya ketidakhadiran Rihanna
tidak disertai dengan adanya
keterangan apapun yang diberikan
oleh juru bicara Rihanna,
Belum diketahui secara pasti

Dewi Sandra Berharap
Lahir Obama
Ke depan Indonesia akan menghadapi
tantangan yang luar biasa. Karenanya, kata
penyanyi Dewi Sandra Killick, sudah saatnya
Indonesia memiliki pemimpin yang super
tangguh, yang bisa membawa Indonesia ke arah
perubahan yang lebih baik.
“Tahun 2009 dan yang akan datang, akan
menjadi tahun-tahun yang semakin menantang.
Hanya sosok yang mempunyai kekuatan dan
kebijaksanaan yang akan
membawa Indonesia
kepada kemajuan,”
ujar Dewi ditemui di
sebuah acara di Jakarta
Convention Center (JCC),
Selasa (10/2).
Perempuan kelahiran
Brasil, 3 April 1980 itu,
lantas berandai-andai.
“Saya berharap Indonesia
punya pemimpin seperti
Presiden Amerika Serikat
terpilih Barack Obama,”
DEWI SANDRA
harapnya.
Andai mimpi itu
terwujud pada hajatan demokrasi pemilu tahun
ini, bukan tak mungkin Indonesia akan mampu
menghadapi tantangan yang semakin berat.
Tapi sialnya, diakui pelantun I Love U itu, ia
masih belum menemukan sosok yang tepat
sebagai calon pujaannya pada pemilihan kali
ini.
Tak mau seperti membeli kucing dalam
karang, sampai saat ini, Dewi masih memilih
wait and see. Sebab, katanya, belum ada
kandidat dari pasangan calon presiden (capres)
dan cawapres yang membuatnya jatuh hati.
“Saya lihat-lihat dulu, apa mereka sosok yang
bisa dipercaya dan mau menepati janji-janjinya
atau enggak,” tutur Dewi.
Tak takut terkecoh, Wi? “Sebagai warga
negara yang baik, kita tetap harus menjalankan
kewajibannya. Jangan sampai karena tidak
memakai hak suara, kita ikut bertangung jawab
jika pemimpin yang dipilih salah,” tegas Dewi.
(C5-09/EH)
apakah peristiwa ini menyebabkan Rihanna
akan membatalkan pertunjukannya di
Jakarta. Padahal awal pekan ini Show
Master sebagai pihak promotor baru
saja menyatakan bahwa konser Rihanna
dipastikan tetap sesuai jadwal, yakni pada 12
Februari 2009.

14 DUNIA KITA SERBA SERBI

DUNIA KITA INDONESIA 7

Red for Focus and Blue For Creativity
Warna merah dan biru tidak hanya
sekedar warna, tetapi warna ini turut
menentukan seberapa konsentrasi
atau seberapa kreatifkah Anda. Hal ini
diungkapkan dalam a new color association
study yang dipublikasikan di Science
Express.
Kunci utamanya: warna merah membuat
orang lebih berorientasi pada hal-hal yang
detail, warna biru meningkatkan kreatifitas,
dan kedua efek warna ini terjadi di alam
bahwa sadar kita. Ravi Mehta, MBA, dan Rui
Zhu, PhD, dari Sauder School of Business
di Canada’s University of British Columbia,
melakukan 6 studi mengenai warna untuk
membandingkan efek warna merah dan
biru.
Mereka hanya membandingkan warna
merah dan biru biasa dengan intensitas dan
keterangan yang sama. Mereka mencobanya
dalam 6 studi. Di masing-masing studi,
mahasiswa yang tidak buta warna, diminta
untuk melakukan beberapa tugas berbeda
termasuk menghapalkan kata-kata pada
layar komputer dengan screen saver warna
biru atau merah, mendisain satu permainan
anak dari objek warna merah atau biru, serta
mengkopi dan mengedit daftar alamat.
MERAH FOKUS, BIRU KREATIFITAS

Di setiap studi, para mahasiswa lebih
fokus saat mengerjakan tugas yang
mengandung unsur warna merah dan
lebih kreatif saat terdapat elemen warna
biru. Sebagai contoh, ketika screen saver
berwarna merah, mereka lebih akurat dalam
tes memori dan menjadi kopi editor yang
lebih baik. mereka juga mendisain mainan
yang lebih praktis dari objek berwarna
merah.
Menurut Mehta dan Zhu, hal ini

Ferry Irawan Cerai,
Ayahnya Sedih
Ferry Irawan mengajukan permohonan
talak kepada istrinya. Ayah Ferry yang
mendengar kabar itu, sedih.
“Saya enggak tahu masalah ini. Perceraian
kan perbuatan yang tidak direstui Tuhan.
Saya sedih kalau itu sampai terjadi,” tutur
ayah Ferry, HR Indra Kusuma, di rumahnya,
Jalan Pancoran Timur II E5, RT 001/008 No
25, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan,

disebabkan oleh warna merah yang memberi
sinyal untuk lebih berkonsentrasi dan
lebih berhati-hati, seperti lampu merah di
jalan raya. Berbeda dengan merah, biru
merangsang kreatifitas. Para mahasiswa
menciptakan mainan yang lebih alami dari
objek berwarna biru.
Ketika ditanya apakah warna merah
atau biru yang lebih menguatkan fokus dan
warna mana yang merangsang kreatifitas,
mahasiswa memilih warna biru untuk kedua
kategori. Menurut para peneliti, hal ini
karena mahasiswa lebih menyukai warna
biru.
Mehta dan Zui mengambil kesimpulan,
warna-warna tertentu lebih cocok untuk
suatu tugas tertentu pula. “Jika pekerjaan
tertentu memerlukan perhatian penuh
(misalnya untuk mengingat informasi atau
memahami efek samping obat baru), untuk
ini, warna merah khususnya sangat cocok,”
tulis peneliti.
“Akan tetapi, lanjut Mehta dan Zui,” jika
pekerjaan memerlukan kreatifitas dan
imaginasi (misalnya untuk mendisain toko
seni, atau produk baru, warna biru akan
lebih menguntungkan.” (*/webMD.com)
Kamis (12/2/2009).
Sebagai orangtua, Indra berharap rumah
tangga Ferry dan Noviyana Sintawati, tak
berakhir di ujung palu hakim pengadilan
agama.
“Semua orangtua sama harapannya.
Mengendaki rumah tangga anaknya amanaman saja. Saya kaget karena menghendaki
mereka baik-baik saja,” katanya.
Ferry telah meninggalkan kediaman Indra
sejak akhir 1987. Kontak terakhir dengan
Ferry dilakukan Indra sekira sebulan lalu,
melalui telepon. Hingga sekarang dia belum
bertemu Ferry. (ang)

Industri Otomotif
Turunkan Produksi 50%,
PHK tak Terhindarkan
JAKARTA - Industri otomotif tanah air, baik
kendaraan roda empat maupun roda dua
akan menurunkan produksinya sebesar 30
hingga 50 persen
sehingga pemutusan hubungan kerja
(PHK) di sektor ini tidak terhindar.
“Masalah penurunan order ini sangat
tinggi. Estimasi industri otomotif akan
menurunkan produksi 30 hingga 50 persen,
termasuk sepeda motor hampir sama,” kata
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Sofjan Wanandi, di Jakarta, Kamis.
Kondisi buruk yang sama, menurut Sofjan,
juga terjadi pada sektor properti di tanah
air. Ia mengatakan ada sekitar dua juta unit
perumahan yang tidak terjual.
“Yang jelas kondisi dunia usaha Indonesia
menjadi semakin susah. Orang-orang sudah
tidak berani untuk belanja,” ujar Sofjan.
Kekhawatiran pengusaha, menurut

dia, apabila pemerintah tidak segera
menyalurkan stimulus yang telah dijanjikan,
terutama stimulus untuk pembangunan
infrastruktur sebesar Rp10,2 triliun. Sejauh
ini perbaikan infrastruktur yang paling bisa
mendukung kita bertahan keluar dari krisis,
karena jika ini dilaksanakan akan mampu
menyerap banyak tenaga kerja.
“Tapi tampaknya ini akan lama, aturannya
(pelaksanaan stimulus) tidak jelas, Pemda
yang sering tidak membantu karena
otonomi daerah, jadi percuma stimulus
Rp10,2 triliun kalau pelaksanaannya tidak
jelas. Stimulusnya saja belum disetujui
parlemen, apalagi kalau sampai pergantian
pemerintahan baru dengan kebijakan baru
mati kita,” ujar dia.
Yang jelas, ia menegaskan, para
pengusaha di tanah air saat ini dalam
kondisi dilema karena ketidak pastian dari
pemerintah, ujar dia.
Penurunan ekspor yang terjadi sekarang
ini telah diprediksi sebelumnya oleh Apindo,
ujar Sofjan, karena itu pengusaha telah
berusaha mencari jalan keluarnya melalui
outlook 2009 lalu.
“PHK, menurunkan produksi, mengurangi
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PHK Dikhawatirkan
Meningkat
JAKARTA-Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi mengatakan stimulus yang
diberikan pemerintah untuk membantu
sektor riil sangat lambat bergulir
sehingga pemutusan hubungan kerja
(PHK) tidak terhindar justru dikhawatirkan
meningkat.
“Kita sudah ketinggalan 1,5 bulan dan
belum juga keluar. Kongkritnya bagaimana
pemerintah mau mengeluarkan stimulus
kalau di parlemen sendiri ini belum
disetujui,” kata Sofjan usai melakukan
konferensi pers terkait pelaksanaan acara
Dialog Pengusaha dengan Parpol, di
Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan akibat keterlambatan
pemberian stimulus ini berdampak
semakin banyaknya pegawai kontrak dan
harian dirumahkan, tidak ada lagi lembur.
Jika stimulus ini segera dikeluarkan tentu
ekonomi dalam negeri dapat bergerak.
“Kalau ekonomi sudah bergerak, kita
dapat order, tentu pegawai-pegawai kita
tidak perlu dikeluarkan dan otomatis
rakyat punya daya beli,” ujar dia.
Dari stimulus berupa penangguhan
PPh oleh pemerintah, ia mengatakan,
hal tersebut sudah tidak dianggap oleh
pengusaha.
Ia berpendapat “tax saving”
(penghematan pajak) sebesar Rp43 triliun
tersebut dalam situasi ekonomi seperti

ini tidak mungkin tercapai, apalagi itu
estimasi tahun 2008.
Jika di tahun 2009 ini kita bisa
menghemat setengah dari pajak tersebut,
menurut dia, hal tersebut cukup baik
karena dapat menambah “cash flow”
pengusaha. Namun Sofjan sanksi apakah
hal tersebut dapat memperbaiki keadaan
pengusaha mengingat banyak hal yang
harus dikeluarkan tahun 2009 ini termasuk
terkait pelaksanaan Pemilu.
“Kita sudah hitung semua itu sejak
putusan UU PPh ada dan dampaknya tidak
ada sama sekali. Situasi kita lain sekarang,
kita cari tahun ini bagaimana cara supaya
tidak rugi, jangankan mengambil untung
dari PPh itu bayar pajak saja itu belum
tentu bisa kita lakukan,” tegas Sofjan.
Stimulus yang diberikan pemerintah
yakni berupa peningkatan daya beli
masyarakat terdiri dari perpajakan sebesar
Rp24,5 triliun dan belanja subsidi sebesar
Rp1,4 triliun.
Stimulus perpajakan terdiri dari
penurunan tarif PPh orang pribadi dari 35
persen menjadi 30 persen dan perluasan
lapisan tarif sebesar Rp13,5 triliun, dan
peningkatan penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) sehingga mengurangi penerimaan
pajak Rp11,0 triliun.
Sedangkan stimulus peningkatan daya
saing dan daya tahan usaha dan ekspor
terdiri dari perpajakan berupa penurunan
tarif PPh badan dari 30 persen menjadi 28
persen dan insentif perusahaan masuk
bursa sebesar Rp18,5 triliun. Selain
itu, belanja subsidi Rp16,4 triliun dan
pembiayaan sebesar Rp2,0 triliun. (Ant)

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli

Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll
Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam,
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain.
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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

Menerima pelayanan kirim

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

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Krisis Keuangan Terus
Berlanjut
Menteri Keuangan AS Timothy Geithner, Selasa
(10/2) mengatakan pemerintah baru pimpinan Barack
Obama akan melakukan langkah besar-besaran
untuk menanggulangi krisis keuangan saat ini, yang
terburuk dalam tujuh dasawarsa terakhir, termasuk
upaya Bank Sentral AS yang memperbesar program
penyaluran dana hingga satu triliun dolar.
Geithner mengatakan langkah langkah baru yang
akan diterapkan memberi kekuatan penuh pada
pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan sektor
swasta. ”Saat ini bagian bagian penting dari sistem
keuangan kita telah hancur,” kata Geithner.
Dan program terbaru pemerintah ini, lanjutnya,
akan memperluas upaya secara besar-besaran
membuka pasar kredit dengan memberikan
pinjaman kepada konsumen dan kalangan bisnis.
Pemerintah AS akan meningkatkan cadangan
dana untuk program ini yang semula 20 miliar
dolar AS menjadi 100 miliar dolar AS. Geithner juga
mengatakan program pemerintah kali ini diperluas
tidak hanya untuk konsumen individu dan bisnis tapi
juga mencakup sektor perumahan, yang ambruk dan
menjadi pemicu krisis keuangan AS.
”Langkah baru pemerintah ini akan menciptakan
kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta
untuk membeli aset aset bermasalah yang saat ini
sangat membebani perbankan AS.
Tapi Geithner menegaskan langkah ini sangat
tergantung pada bagaimana minat sektor swasta
ikut berpartipasi dalam program ini. Langkah baru
pemerintah AS dilakukan untuk menepis kritik
atas langkah langkah penyelamatan ekonomi yang
sebelummnya dilakukan pemerintah presiden George
W. Bush.
Pernyataan Geithner ini dilakukan setelah Bank
Sentral AS (The Fed) melaporkan pihaknya akan
meningkatkan program penyaluran dana hingga
satu triliun dolar. Program ini didesain untuk kredit
konsumen individu dan usaha kecil.
Tapi program pemerintah baru AS masih
memerlukan persetujuan Kongres. Sejumlah anggota
Kongres AS masih mempertanyakan keefektifan
program ini menyusul tak bekerjanya program
penyelamatan ekonomi Presiden Bush dengan paket
talangan 700 miliar dolarnya. Sementara itu, di bursa
saham, pengumuman penyelamatan ekonomi yang
disampaikan Geithner ini belum memberikan respon
positif dengan turunnya indeks saham di pasar utama
AS.
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Obama Ingin
Dialog Langsung
dengan Iran
Presiden AS Barack Obama,
Selasa (10/2 WIB) mengemukakan
keinginannya agar AS melakukan
dialog langsung dengan Iran dan
mengatakan harapannya untuk
dapat menciptakan kondisi-kondisi
yang memberi peluang untuk “duduk
berhadapan dengan Iran”.
“Saya rasa kemungkinan itu
ada, setidaknya, ke arah hubungan
yang berdasarkan rasa saling
menghormati,” kata Obama dalam
jumpa pers pertamanya sejak dia
menjabat sebagai presiden.
Namun dia mengatakan “kini
sudah saatnya Iran memberikan
sinyal bahwa mereka akan
melakukan perubahan.”
Obama mengatakan,
pemerintahannya tengah mengkaji
kembali hubungan diplomatik
antara Washington dan Teheran
dan sedang mencari cara
pendekatan baru walaupun ada
kekhawatiran terhadap masalah
nuklir, juga dukungan bagi Hamas
dan Hizbullah serta pernyataanpernyataan bernada perang terhadap
Israel.
“Dalam beberapa bulan
mendatang kami akan mencoba
membuka jalan bagi kemungkinan
duduk bersama, bertatap muka
dengan langkah-langkah diplomatik
yang memungkinkan kami maju ke
arah kebijakan baru,” kata Obama.
Pada masa-masa kampanye
presiden tahun 2008, Obama berjanji
akan memecahkan apa yang dia
gambarkan sebagai kebijakan
George W. Bush yang konfrontatif
dan tidak produktif terhadap
Iran, dan telah memerintahkan
dilakukannya pengkajian kembali
tak lama setelah dia menjabat
sebagai presiden 20 Januari.

Obama Perintahkan Hillary ke Indonesia
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 negaranegara 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.

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00

FETTY KITCHEN
Menerima Katering pesta atau pabrik

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

2053 Beechwood St. Philadelphia, PA 19145
Menu Special: Nasi padang, nasi ayam kalasan, nasi ayam bumbu rujak, nasi
ayam goreng kremes, nasi ikan goreng, nasi empal,
nasi bebek goreng dll.
Menu khusus hari SABTU dan MINGGU:
Rujak Cingur, Nasi Langi, Lontong sayur special, Sate dan lain-lain

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

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

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.

Ucapan Syukur dan Terima Kasih
dari Virgoest Margetan dan Inda Gotama

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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.”

