edisi ke-175 - 21 Februari 2009

1 US$: Rp. 11,802.81

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.

Hillary Tiba Sore Ini, Babak Baru
AS-Dunia Muslim Dimulai
TOKYO - Menteri Luar Negeri AS Hillary
Clinton tiba di Jakarta, Rabu (18/2) sore
untuk memulai kunjungan dua harinya di
Indonesia. Kedatangan Hillary ke negara
berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini,
untuk memperlihatkan kepada dunia Islam,
bahwa Washington ingin membuka babak
baru dalam berbagai pertalian hubungan.
Di dalam merencanakan kunjungannya
ke negara kepulauan, tempat Presiden
Barack Obama menghabiskan sebagian
besar masa kecilnya, Hillary memandang
Indonesia sebagai tempat yang baik untuk
mengubah dinamika AS-Muslim setelah
delapan tahun diwarnai pergolakan di
bawah kepemimpinan George W Bush.
“Kami punya tanggung jawab untuk
membicarakan secara terbuka dan bekerja
sama dengan dunia Muslim atas nama
perubahan yang positif, serta untuk
mendapatkan bantuan umat Muslim di
seluruh dunia menghadapi para ekstremis,”
ungkap Hillary kepada para mahasiswa di
Tokyo University, Selasa (17/2).
HARUS KONKRET

Kedekatan AS dan dunia muslim secara
lebih baik, yang tengah diupayakan
pemerintahan Presiden AS Barack Obama
harus diwujudkan dalam langkahlangkah konkret. Demikian rangkuman
pendapat yang disampaikan Ketua Umum
PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
dan pengamat Amerika dari Universitas
Indonesia, Suzie Sudarman, Rabu (18/2)
pagi.
“Ada keperluan dua belah pihak, yakni

AS dan dunia Muslim, untuk memperbaiki
hubungan, sekaligus meningkatkan
kualitas hubungan. AS memerlukan dunia
Islam. Sebaliknya, dunia Islam memerlukan
AS,” ungkap Din Syamsuddin.
Ia mengatakan, komitmen Obama
untuk menjangkau dunia Islam didukung
sepenuhnya. Tetapi, pernyataan Obama
yang menyebutkan, ia akan membuka
hubungan baru dengan dunia Islam yang
berdasarkan kesamaan kepentingan dan
sikap saling menghargai masih perlu
dinantikan realisasinya.
Sedangkan, Direktur Pusat Kajian
Wilayah Amerika, Universitas Indonesia,
Suzie Sudarman kepada SP, Rabu (18/2)
pagi mengatakan, Hillary dengan sangat
jelas menyebutkan pentingnya Indonesia
sebagai negara berpenduduk Muslim
terbesar di dunia. “Karena Indonesia adalah
negara yang terletak di Asia, sekaligus
juga menandakan bahwa Asia tidak akan
terabaikan lagi sebagaimana yang terjadi
ketika fokus AS diarahkan ke Timur
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Pasang Iklan di

Terima Jasa pindah rumah

atau kos/apartemen,
menyiapkan mobil angkut.
Hub: 267 231 7695(3)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (81)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (35)

Pijat Cik Jun - Bagi yang

merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (78)

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)

DUNIA KITA

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

www.dunia-kita.com

Sedia Produk dari Amway

267-231-7695
215-459-4057

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
oleh Desainer Pengalaman,
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
Gratis Konsultasi untuk
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.
# Pijat Rileks Refleksi

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 (1)

Terima Translate - Inggris-

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695 (2)

Optimisme yang Mengkhawatirkan

Pasang Iklan (Ads)

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

Teka-teki lucu
Apa bahasa Cinanya lantai
basah?
Jawabannya : Lhi Chin

Seorang bankir diwawancarai tentang keadaan usahanya.
“Bagaimana pendapat Anda tentang prospek usaha Anda
pada tahun yang akan datang?”, tanya wartawan.
“Saya optimis sekali,” jawab bankir. “Saya rasa tahun
depan akan bagus sekali bagi usaha perbankan. Walaupun
demikian saya merasa agak khawatir juga.”
“Kalau Anda begitu optimis tentang masa depan, mengapa
Anda masih merasa khawatir?” kata wartawan itu.
“Saya khawatir jangan-jangan optimisme saya meleset.”

Apa bandara yang disukai
playboy?

Sakit Jantung Saat
Valentine

“Wahhh, saya gak punya
pacar tuh, Mbak,” jawab
Bram.
“Apa? Hari gini gak punya
pacar?” respon si penjaga
toko.
Dengan santai Bram
menjawab, “Iya, isteri saya
tidak mengijinkan saya
punya pacar sihhh!”

Jon: “Aku pikir aku tidak
akan bisa menemanimu
saat Valentine nanti karena
alasan kesehatan.”
Liz: “Loh? Kamu kenapa?”
Jon: “Yeah ..., setiap kali
melihatmu, jantungku selalu
berdebar kencang sekali ....
Rasanya aku punya sakit
jantung.”
Liz: ???!!!!???

Diskon 40% Perhiasan

Bram, seorang tukang
service alarm, sedang
memperbaiki alarm di
sebuah toko perhiasan.
Penjaga toko
memberitahukan bahwa
sedang ada diskon 40%
untuk produk perhiasan
tertentu.
“Saya jamin, pacar Anda
pasti akan senang jika Anda
membelikan dia perhiasan
ini,” kata si penjaga toko.

Jawabannya : bandara
juanda, apalagi kalo
juanda kembang
Negara yang paling malas?
jawaban : malaysia (malas
sia)
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Shukoi Baru untuk Lengkapi Satu Skuadron
Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal
Subandrio mengatakan, rencana TNI AU
mengadakan tiga unit Sukhoi saat ini untuk
melengkapi empat unit pesawat tempur
Rusia tersebut yang sudah ada saat ini
hingga menjadi satu skuadron.
“Program pengadaan pesawat tempur
Sukhoi tersebut beserta dukungannya
merupakan program alokasi tahun
anggaran 2005-2009 secara multy years
dengan commercial credit sebesar US$335
juta,” ujar Subandrio saat Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta,
Rabu (18/2).
Penjelasan Kasau itu menjawab
pertanyaan anggota Dewan seputar
anggaran untuk mendatangkan tiga unit
Sukhoi yang sekarang ada di Makasar
berikut harga pesawat, biaya operasional,
dan pemeliharaannya.
Kasau mengatakan, dari pagu sebesar
US$335 juta itu dialokasikan secara

bertahap pada tahun anggaran 2005 sebesar
US$55 juta, pada 2006 sejumlah US$71 juta
dan pada 2008 tahap I senilai US$69 juta.
Sementara itu, kekurangan sebesar
US$140 juta diprogramkan dengan KE TA
2008 tahap II sebesar US$71 juta dan KE TA
2009 sebesar US$69 juta.
Menurut KSAU, ketiga pesawat tempur
Sukhoi itu telah diserahterimakan kepada
TNI AU pada 2 Februari 2009.
Mengenai penetapan harga Sukhoi,
Kasau menjelaskan, itu dilakukan oleh
Dephan melalui negosiasi dengan pihak
penjualnya, yakni Resoboront Export Rusia
setelah adanya operational requirement
pesawat yang diinginkan TNI AU untuk
mendapatkan kesepakatan harga.
Soal biaya pemeliharaan, Kasau
menjelaskan, untuk dua tahun pertama
masih menjadi tanggungan pihak pemasok
sementara biaya operasional didukung
melalui anggaran TNI AU program tahun
anggaran 2009. (Ant/OL-01)

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Tengah,” katanya.
PENGAMANAN

Sementara itu, pengamanan terkait
kehadiran Menlu AS Hillary Clinton
telah diperketat. Semua rute perjalanan
yang akan dilewati Hillary telah dijaga
aparat keamanan. Jalan dari Bandara
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
menuju Deplu, Istana Negara, dan tempat
peristirahatannya telah dikawal ketat
aparat keamanan. Pengamanan pada
sejumlah objek vital juga telah diperketat.
Demikian, dikatakan Kepala Divisi
(Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol
Abubakar Natraprawira, Rabu (18/2). [AFP/
E-9/G-5]
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
Hillary Rodham Clinton memulai
perjalanan ke sejumlah negara di Asia.
Lawatan itu dimulai dengan mengunjungi
Jepang, Senin (16/2) waktu setempat.
Dari Jepang, Hillary akan melanjutkan
perjalanan ke Indonesia tiba di Jakarta,
Rabu (18/2) petang. Dijadwalkan, Rabu
malam Hilarry bertemu tokoh-tokoh

lintas agama. Sedangkan Kamis (19/2)
bertemu dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, dilanjurkan pertemuan
bilateral dengan Menlu Hassan Wirajuda.
Kabar yang beredar menyebutkan Hillary
akan mengambil kesempatan bertemu
dengan mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri. Sebab, selama ini Megawati
merupakan tokoh yang diminta Korea
Utara untuk menyelesaikan konflik
dengan Korea Selatan. Tentunya informasi
dari Megawati merupakan masukan
yang sangat berguna sebelum Hillary
berkunjung ke Korea Selatan yang saat ini
sedang bersitegang dengan Korea Utara.
Berkaitan dengan itu, politisi kawakan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan, Sabam Sirait mengatakan
“Komunikasi Mega dengan pemimpin
kedua negara tersebut baik. Mereka
berterima ketika Mega datang untuk
menjembatani perdamaian. Ini memang
dilakukan Mega karena permintaan
Pemerintah AS ketika Megawati menjadi
Presiden RI, sebelumnya dan hingga
sekarang,” katanya. [W-8]
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Korban Lumpur Lapindo Minta Pelunasan Ganti Rugi
SURABAYA -Sebanyak 50
perwakilan korban lumpur
Lapindo di Sidoarjo, Jawa
Timur, diundang Menteri
Pekerjaan Umum, Djoko
Kirmanto di Jakarta,
Rabu (18/2). Meskipun
tidak mengetahui apa
agendanya, mereka tetap
akan memperjuangkan
sisa pembayaran ganti rugi
80 persen melalui dana
talangan pemerintah pusat.
“Tidak ada jalan lain.
Jika PT Minarak Lapindo
Jaya, tidak sanggup
menyelesaikan sisa
pembayaran 80 persen,
pemerintah diminta
memberi dana talangan,”
kata korban lumpur
Koes Sulassono kepada

SP, sebelum bertolak ke
Jakarta, Selasa (17/2).
Para korban lumpur yang
diundang menteri terdiri
dari beberapa kelompok, di
antaranya Tim 16, Gerakan
Bersama Pendukung
Peraturan Presiden,
Kelompok Gabungan
Korban Lumpur Lapindo,
dan Perwakilan Warga
Perumahan Tanggulangin
Anggun Sejahtera.
Mereka akan
menyampaikan
aspirasi sesuai dengan
kepentingannya. Tim
16 akan menyampaikan
tuntutan pembayaran
sisa ganti rugi 80 persen.
Sebelumnya, dalam
kesepakatan, Minarak

siap membayar dengan
cara mengangsur Rp 30
juta per bulan. Tetapi,
sampai sekarang tidak ada
kejelasan.
Kelompok Perwakilan
Warga Perumahan
Tanggulangin
Anggun Sejahtera,
memperjuangkan
nasib korban lumpur
yang sampai sekarang
masih belum menerima
uang muka 20 persen.
“Kami tidak bicara sisa
pembayaran 80 persen,
karena belum menerima
uang mukanya 20
persen,” kata Sumitro,
wakil perumahan ini
yang rumahnya sudah
tenggelam lumpur Lapindo.

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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Bantuan keuangan bagi 9 juta keluarga AS
WASHINGTON DC- Bantuan
itu akan menyediakan
cadangan dana bagi empat
hingga lima juta pemilik
rumah yang terancam gagal
bayar kredit perumahan.
75 juta dollar Amerika
ditujukan untuk membantu
mengurangi pembayaran
bulanan untuk lebih dari
sekitar tiga hingga empat
juta orang, yang memiliki
hutang tidak lebih dari 31
persen pendapatannya.
Presiden Obama
mengumumkan detil
bantuan ini dalam sebuah
pidato di sebuah sekolah
menengah di Arizona.
Dia menekankan, bahwa
stimulus itu difokuskan
untuk membantu keluarga

yang ‘’sudah membayar
sesuai dengan peraturan’’
dan tidak diperuntukan
bagi para peminjam atau
penghutang yang bertindak
tidak bertanggung jawab.
Pengumuman ini
disampaikan sehari setelah
Obama menandatangani
undang undang paket
stimulus ekonomi sebesar
787 dollar AS.
Jatuhnya harga
perumahan merupakan
inti permasalahan dalam
sektor keuangan di Amerika
Serikat.
Lebih dari satu juta
orang di Amerika Serikat
kehilangan rumah mereka
akibat krisis perumahan,
dan Presiden Obama

mengatakan enam juta
rumah lainnya terancam
disita karena gagal bayar.
‘’ Semua orang membayar
dengan harga yang
mahal akibat krisis kredit
perumahan ini ‘’ kata
Obama.
Rencana ini ditujukan
untuk membantu pemilik
rumah yang hutangnya
melebihi harga rumahnya
sekarang, termasuk para
pemilik rumah yang
terancam gagal bayar.
Presiden Obama
mengatakan, rencana
ini juga menyediakan
dana penyangga senilai
6,000 dollar AS terhadap
penurunan nilai rata-rata
perumahan.

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-

Mengapa Pria
Menikah Lebih
Sexy?
Tingkah laku para selebriti yang
melakukan perlingkuhan, dan tanpa malumalu mengakui ke media massa, atau filmfilm seperti Desperate Housewives atau
Lipstick Jungle yang diramaikan dengan
adegan perselingkuhan, membuat nilai-nilai
moral dan sosial mulai bergeser. Penonton
mulai menganggap selingkuh adalah
hal yang biasa terjadi dalam kehidupan
berumahtangga. Apakah selingkuh
dilakukan antara pria dan wanita yang
sama-sama masih dalam ikatan perkawinan,
atau salah satu menikah.
Wanita lajang pun mulai mengincar priapria yang sudah pernah menikah (duda),
atau masih menikah. Hal ini dipengaruhi
oleh banyak hal. Pertama, populasi wanita
memang jauh lebih tinggi daripada pria,
sehingga pria-pria baik ternyata sudah
menikah. Yang kedua, wanita lajang yang
sudah matang tentunya mencari pria yang
seusia (dan lagi-lagi, sudah menikah). Ketiga,
dan yang menjadi alasan sebenarnya wanita
matang yang masih lajang, pria menikah
memang lebih sexy. Bandingkan saja,
misalnya, Hugh Jackman dengan Zac Efron.
Mana yang Anda pilih?
Bagi Anda yang menganggap pria menikah
justru terkesan tua atau membosankan, coba
simak apa alasan wanita lajang memilih
duda atau pria menikah sebagai kekasih.
1. Duda, atau pria yang sudah menikah
akan tampak lebih berpengalaman, entah
dalam wawasannya, entah mengenai
caranya memperlakukan wanita, atau
caranya bergaul dengan anak-anak yang
lebih hangat.
2. Pria menikah lebih banyak memuji
Anda apa adanya, dan tidak menuntut Anda
untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda
sukai seperti berdiet, atau memutihkan
badan.
3. Pria menikah yang jatuh cinta pada
Anda namun bersikap hati-hati agar tidak
terpancing untuk membuat kesalahan,
justru membuat Anda lebih mengagumi
sikapnya. Namun di pihak lain, ya,
Anda memang kecewa karena tak bisa
memilikinya.
4. Pria menikah lebih pintar berbicara,

tanpa terkesan
menggombal.
Anda pun dibuat
lebih percaya
kepadanya
karena
menganggap
ia sudah
berpengalaman.
5. Karena
sudah mapan,
pria menikah
juga terlihat lebih
mampu merawat
dirinya, mampu
memilih pakaian
yang berkualitas,
sehingga secara
keseluruhan
membuatnya tampak elegan.
6. Duda atau pria menikah juga lebih suka
membawa Anda berkencan di tempat-tempat
fine dining yang tenang dan lebih personal.
Kencan ke restoran cepat saji hanya
membuat Anda harus berebut kursi dengan
anak sekolah.
7. Karena sudah terikat, pria menikah
menjadi lebih sulit didapatkan. Ini menjadi
tantangan bagi wanita, dan membuat
hubungan itu lebih mendebarkan.
“Hubungan terlarang dihiasi dengan
hasrat, ketegangan, dan excitement. Pria
menikah hanya kadang-kadang saja bisa
menemui Anda; istrinya mungkin sudah
bosan melihatnya, namun Anda tak pernah
tahu kapan ia bisa mencuri waktu untuk
bersama Anda. Sedangkan Anda tak sabar
untuk bertemu dan menghabiskan waktu
bersama,” ujar Terry MacDonald, penulis
buku How to Attract and Marry the Man of
Your Dreams.
8. Anda senang karena dapat
menunjukkan rasa sayang pada pria
menikah, yang umumnya sudah lama tak
merasakan jatuh cinta lagi. Ia sudah lupa
bagaimana rasanya dicintai dan disayangi,
dan Andalah yang kini memberikannya. Hal
ini akan membuatnya memperlakukan Anda
dengan lebih mesra.
9. Pria menikah tak akan memperlihatkan
kekurangannya, seperti apakah ia jarang
mengganti kaus kakinya, apakah ia
mengorok, dan hal-hal lain yang hanya
akan dihadapi istrinya. Jangan kaget, ini
salah satu penyebab wanita lajang enggan
menikah.
10. Helai-helai uban yang mulai
menyemak di rambut atau kumis hanya
membuatnya lebih hot lagi! Period.
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Kwik Kian Gie Minta Prabowo Bertangan Besi
JAKARTA- Mantan Menteri
Perekonomian Kwik Kian
Gie menyampaikan pesan
kepada kandidat Capres
dari Partai Gerindra
Prabowo Subiyanto agar
bertangan Besi dalam
menyikapi perekonomian
Indonesia yang terusterusan diintervensi.
“Tolong sampaikan
kepada Pak Prabowo,
apabila beliau terpilih
menjadi Presiden harus
bersikap tangan besi
untuk mempertahankan
perusahaan milik negara,”
kata Kwik.
Karena pengaruh
Amerika sangat besar.
Ia juga berharap agar
Prabowo tidak memberikan
peluang kepada para

oknum yang telah rela
menjadi antek AS untuk
melakukan privatisasi
BUMN.
Ketika ditanya
kesediannya untuk
mendampingi Prabowo
nanti, Kwik berujar siap,
tapi dalam konteks sebagai
penasehat. “Saya juga sadar
usia, dan sampai sekarang,
status saya masih anggota
PDIP,” tukas Kwik.
Kwik juga mengatakan
bahwa semua langkah
privatisasi BUMN hanya
karena tekanan dari
International Monetary
Found (IMF). “Privatisasi
itu terjadi karena ada
pengendalian pihak asing
maupun korupsi,” ungkap
Kwik.

Ia juga mengungkapkan
bahwa selama ini
perkembangan Pertamina
sangat buruk. “Bagaimana
mungkin, Petronas yang
dulu belajar ke Pertamina
malah lebih besar. Ini
semua karena korupsi di
tubuhnya,” ucap Kwik.
Kwik menuturkan,
negara Indonesia saat
terbukti tidak menikmati
apa yang harusnya menjadi
haknya. “Bagaimana
kuasa perusahaan asing
terhadap blok-blok minyak
dan bahan tambang
lainnya,” ujar Kwik.
Ditambahkannya, bahwa
rencana untuk melakukan
privatisasi terhadap 34
BUMN termasuk Krakatau
Steel dihentikan.

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

Laudya Cynthia
Bella, Cuek
Masuk Daftar
Situs Prostitusi
Banyak artis yang masuk situs
prostitusi yang diklaim milik germo
kelas kakap Hartono.
Salah satu artis yang namanya
masuk dalam situs tersebut adalah
Laudya Cynthia Bella. Tahu
namanya masuk daftar, artis yang
akrab disapa Bella lebih memilih
cuek dan diam menanggapi hal
tersebut.
“Itu nggak
benar dan nggak
penting. Jadi malas
ngomentarinnya,”
kata Bella saat
ditemui di lokasi
syuting, di bilangan
Cengkareng,
Jakarta Barat,
Selasa, 17/2-2009.
Selain Bella,
ada beberapa foto artis muda yang
sedang naik daun ikut tercantum.
Seperti Nabila Syakieb, Intan
Nuraini, Masayu Anastasia, Ardina
Rasti dan beberapa selebritis lain.
Foto-foto artis yang terpampang
memang tidak vulgar. Yang
mengagetkan, pengelola situs
menuliskan wanita-wanita yang
berada di situs tersebut bisa
dipesan untuk keperluan model,
SPG dan sesuai dengan kebutuhan
lainnya. Untuk yang terakhir
disebutkan itu bisa diartikan
sebagai pemuas nafsu birahi lelaki.
Belum jelas apakah situs
tersebut benar-benar menyediakan
perempuan untuk pemuas nafsu
laki-laki atau hanya akal-akalan
semata. Yang jelas, dua nomor
telepon yang tercatat di situs
tersebut tidak bisa dihubungi.
(rmb/ly/foto:rmb)

Jackie Chan, berniat
mendonasikan rumah
Tiongkok sejarah
miliknya.
Rumah senilai lebih dari USD 67 juta
(setara Rp 787 miliar) itu bakal dihibahkan
kepada salah satu universitas yang
rencananya berdiri di Singapura.
Menurut
manajer properti
Chan, Simon
Kwan, bintang
film Shanghai
Knights itu akan
memberikan
tujuh rumah
yang terbuat
dari kayu. Plus
koleksi pribadi
perlengkapan
panggung
miliknya.
Kwan
mengatakan
JACKIE CHAN
kepada Agence
France-Presse
kemarin, struktur rumah yang awalnya
berada di gudang yang terletak di Hongkong
itu berasal dari Dinasti Ming (1368-1644)
dan Qing (1644-1911).
“Chan mencintai Singapura. Dan,
dia berpikir, tempat terbaik untuk
mendonasikan rumah tersebut adalah
dengan memberikannya kepada
pendidikan. Dan, mengizinkan semua
orang menghargai rumah tersebut,” terang
Kwan.
Menteri Luar Negeri Singapura George
Yeo menyambut baik niat Chan tersebut.
“Saya sangat bersemangat mendapatkan
tawaran itu. Kami sudah siap melangkah ke
jenjang yang lebih jauh antara universitas
terbaru kami dan universitas terkemuka
di Tiongkok,” ulas Yeo merujuk universitas
baru Singapura yang rencananya buka pada
2011.
“Rumah dari Tiongkok akan menjadi
simbol indah dari kemitraan,” tegas Yeo
sambil menambahkan bahwa pengalihan
pemilikan itu harus mendapatkan izin
otoritas Tiongkok.
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Demokrasi dan Islam Dapat Sejalan
Indonesia tidak hanya negara
berpenduduk Muslim terbesar di dunia,
tetapi juga mampu membuktikan bahwa
demokrasi, Islam, dan modernitas dapat
melangkah seiring sejalan. Pernyataan
tersebut disampaikan baik oleh Menteri
Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu AS
Hillary Rodham Clinton kepada pers, seusai
pertemuan bilateral di Gedung Pancasila
Deplu Jl Pejambon, Rabu (18/2) petang.
Hassan mengatakan, AS adalah mitra
penting bagi Indonesia. “Hubungan bilateral
dua negara terus menguat. Kita telah
berkomitmen untuk terus memperkuat
serta memperdalam hubungan tersebut.
Kami menyambut baik komitmen kuat
pemerintahan Obama akan era baru
kemitraan yang lebih kokoh dengan
Indonesia dan negara-negara di kawasan
Asia lainnya,” ungkap Hassan.
Ia mengaku, berbagi kesamaan
pandangan dengan Hillary akan adanya
lahan subur kerja sama, mengingat
Indonesia-AS saling berbagi nilai-nilai
fundamental, demokrasi, penghormatan
terhadap hak asasi manusia, dan pentingnya
keberadaan masyarakat yang pluralistik
dan toleran. “Indonesia tidak hanya negara
berpenduduk Muslim terbesar. Kita telah
membuktikan bahwa demokrasi, Islam, dan
modernitas dapat berjalan seiring sejalan,”
kata Hassan.
Pernyataan tersebut digarisbawahi Hillary
yang sepakat pula bahwa di Indonesia, Islam,
demokrasi, dan modernitas tidak hanya
eksis, tetapi juga dapat berjalan bersama.
Hassan menyebutkan, seiring peran aktifnya
mendorong dialog antarperadaban, agama,
dan kebudayaan, Indonesia akan menjadi
partner yang baik bagi AS untuk menjangkau
dunia Muslim.
AS-Indonesia, ungkap Hassan, sepakat
memperluas dan memperdalam kerja
sama dua negara di dalam kerangka
kemitraan komprehensif yang mencakupi
berbagai agenda konkret, seperti ekonomi,
perdagangan, investasi, pendidikan,
kesehatan, perubahan iklim, dan kerja
sama keamanan, bersamaan dengan terus
digulirkannya kontak antarmasyarakat dua
negara (people-to-people contact), termasuk
pertukaran pandangan dan pelajar.
Komitmen penguatan kerja sama
Indonesia-AS juga dipertegas oleh Hillary. Ia
mengatakan, dalam pemerintahan Presiden
AS Barack Obama yang ingin menjangkau
seluruh dunia, diyakini bahwa ada peluang-

peluang bagi AS untuk membangun
keterlibatan dengan negara-negara lain yang
dengannya Amerika memiliki kesamaan
nilai-nilai dan visi.
Menurut dia, AS dan Asia punya masa
depan bersama. Indonesia, menurut
Hillary, telah mengalami transformasi
sangat besar dalam 10 tahun terakhir.
“Indonesia membangun institusi yang
terus berkembang dan semakin menguat,
termasuk di kalangan masyarakat sipilnya.
Pada saat yang sama, Indonesia terus
berkomitmen terhadap penghormatan
HAM dan berhasil melawan terorisme dan
ekstremisme, memerangi sektarianisme,
dan konflik separatisme, serta terus bekerja
menciptakan dunia yang lebih aman bagi
perdagangan global dan HAM,” ujar Hillary.
Dalam kesempatan tersebut, Hillary
tak lupa menyampaikan salam dari
Presiden Obama, yang telah menulis dan
menyampaikan sendiri tentang betapa
pentingnya pengalaman ia bermukim di
Indonesia selama masa kanak-kanak. [E-9]
Bagi Hillary Rodham Clinton, Indonesia
sebenarnya bukanlah negara yang baru
pertama kali dikunjunginya. Kira-kira 15
tahun silam, ia berkunjung ke Indonesia.
“Saya sering ditanya, kenapa AS atau
negara-negara lainnya banyak mendukung
pembangunan dan penguatan masyarakat
sipil di negara-negara lain, bahkan lebih
ketimbang di negaranya sendiri? ” ujar
mantan Ibu Negara yang dikenal sangat
peduli dengan masalah pelayanan
kesehatan.
“Bagi saya, membangun masyarakat sipil
dan memberikan pelayanan yang nyata bagi
masyarakat, akan membantu memperkuat
negara yang bekerja sama dengan AS
di bidang keamanan, kesejahteraan,
perdamaian, dan kemajuan,” tandasnya.
Masyarakat sipil, menurut dia, adalah
salah satu dari tiga komponen penting
untuk membangun demokrasi, bersamasama dengan pemerintahan dan sektor
swasta. Di sinilah, masyarakat sipil
berperan sangat penting di tengah
tantangan besar yang sedang dihadapi
masyarakat global, mulai dari diskriminasi,
sikap tidak toleran, kemiskinan, hingga
keputusasaan.

SBY-JK Tak Lagi Maju
Bersama
JAKARTA - Setelah beberapa saat duet
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dan Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai
pasangan terkuat untuk kembali maju ke
pemilihan presiden (pilpres) mendatang,
kini duet ter- sebut terancam pecah.
Sinyal itu disampaikan JK, di selasela pertemuan nasional calon anggota
legislatif nasional dan Rapat Konsultasi
Nasional Partai Golkar, di Jakarta, Rabu
(18/2) malam. “Orang boleh menghitung
berapa saja Golkar, ada yang bilang 13
persen, 16 persen, 19 persen atau lebih
kecil lagi. Silahkan saja. Saya bersyukur,
karena ini akan memberikan semangat
kita untuk meningkatkan suara. Tetapi
saya yakin April nanti ada (parpol) yang
mimpi buruk,” kata Ketua Umum DPP
Partai Golkar tersebut. Pesan itu, secara
tersirat merupakan “serangan balik”

atas pernyataan Wakil Ketua Umum DPP
Partai Demokrat, yang menyebutkan
kemungkinan perolehan suara Golkar
pada pemilu legislatif nanti 2,5 persen.
Sinyal keretakan SBY-JK juga tampak
dari belum terselenggaranya pertemuan
keduanya, setelah kepulangan JK dari
lawatan ke luar negeri selama dua pekan.
Padahal hubungan Golkar dan Demokrat
sempat “memanas” saat JK di luar negeri,
menyusul pernyataan Mubarok tersebut.
Sumber SP di Golkar dan Demokrat
menyatakan, SBY dan JK tak mungkin
lagi maju bersama pada Pilpres 2009,
jika memang keduanya kembali berduet.
Kesepakatan itu mestinya sudah tercapai
saat ini tanpa menunggu pemilu
legislatif.
Pada 2004, SBY-JK berani membuat
kesepakatan meski SBY berasal dari
partai kecil dan JK bukan calon Golkar.
Atas dasar pengalaman itu kalangan
pengamat menduga SBY-JK tidak mungkin
bersatu karena hingga hari ini keduanya
belum membuat kesepakatan [M-16/A-21]
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Indonesia Terbebani
Rp2,02 Triliun
JAKARTA-Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyatakan, Indonesia
terbebani sedikitnya Rp2,02 triliun akibat
pengelolaan utang luar negeri yang
serampangan.
Wakil Ketua KPK, Haryono mengatakan
hal itu di Jakarta, Rabu, menindaklanjuti
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terhadap pengelolaan hutang luar
negeri.
Haryono mengatakan, beban Rp2,02
triliun itu didapat atas audit BPK terhadap
66 perjanjian utang luar negeri senilai
Rp45,29 triliun. Berdasar informasi, utang
itu digunakan untuk membiayai sejumlah
proyek di sembilan kementerian/lembaga
serta beberapa delapan BUMN.
Menurut Haryono, negara harus
menanggung beban Rp2,02 triliun
karena proyek tidak dilaksanakan sesuai
kesepakatan dalam perjanjian.
“Artinya, beban itu tidak perlu dibayar
oleh Indonesia kalau proyek dilaksanakan
tepat waktu,” kata Haryono.
Audit terhadap perjanjian utang
menyebutkan, beban Rp2,02 triliun
berupa biaya komitmen dan eskalasi yang
harus dibayar Indonesia karena tidak
melaksanakan proyek seperti perjanjian.
Beban biaya tambahan itu timbul atas
pelaksanaan 25 proyek yang didanai utang
luar negeri.
Haryono menjelaskan, audit BPK juga

menyebutkan, utang luar negeri senilai
Rp438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan
sesuai tujuan semula. Utang yang tidak
dapat dimanfaatkan itu sedianya untuk
membiayai sembilan proyek di sejumlah
instansi pemerintah.
Audit BPK menyatakan, utang yang
tidak dapat dimanfaatkan itu disebabkan
oleh lemahnya perencanaan, lemahnya
koordinasi, serta lemahnya monitoring
perjanjian utang.
Dalam audit terhadap 66 perjanjian
utang luar negeri, BPK dan KPK juga
mencatat ada dana talangan pemerintah
sekira Rp5,04 miliar dan 4,23 juta dolar AS
yang berisiko tidak bisa diganti oleh negara
pemberi utang.
“Itu antara lain karena dokumen tidak
lengkap dan tidak dipenuhinya syaratsyarat administratif,” kata Haryono
menambahkan.
Terkait keberadaan rekening khusus
untuk menampung dana talangan
pemerintah, Haryono menyatakan terdapat
saldo sekira Rp74,34 miliar yang masih
mengendap di 61 rekening.
Sejumlah rekening itu belum ditutup
meski sudah memasuki tenggat waktu
pemberian utang. “Bunga rekeningrekening itu masih berlangsung sampai
sekarang,” kata Haryono.
Dalam audit tersebut juga dinyatakan
pengendalian atas aset negara yang berasal
dari utang luar negeri tidak memadai.
Hal itu mengakibatkan timbulnya risiko
kehilangan dan penyalahgunaan aset
negara senilai Rp207,79 miliar.
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Pawai Dukung
Pemberlakuan Hukum
Islam di Lembah Swat
Pakistan
MINGORA - Sekitar 15.000 orang melakukan
pawai untuk perdamaian di lembah Swat
Pakistan, Rabu (18/2). dipimpin seorang ulama
yang menandatangani satu perjanjian untuk
memberlakukan hukum Islam di daerah yang
kacau itu,kata para saksi- mata dan polisi.
Soofi Mohammad, pemimpin gerakan Syariat,
memimpin massa sekitar 15.000 orang di kota
utama lembah itu Mingoira, kata polisi dan para
saksimata.
“Saya datang kesini untuk menegakkan
perdamaian dan saya tidak akan mundur sampai
misi itu dicapai,” kata Mohammad kepada massa.
Para peserta unjukrasa, yang membawa
bendera-bendera berwarna hitam dan putih,
berpawai melalui kota itu dengan ulama itu
menganjurkan mereka tidak meneriakkan yel-yel,
membaca ayat-ayat suci Al Qur’an.
Mohammad, yang tiba di Mingora, Selasa (17/2),
bertemu dengan para pejabat pemerintah dan
militer, Selasa malam, kata jurubicaranya Amir
Izzat.
Ia berharap akan menemui Maulana Fazlullah,
yang memimpin aksi untuk memberlakukan
hukum Islam di Swat setelah Mohammad di
penjarakan di Pakistan, kata Izzat.
Ia tidak menyebutkan tanggal dan tempat
pertemuan itu.
Mohammad, yang adalah mertua Fazlullah,
akan berusaha meyakinkan Taliban untuk
meletakkan senjata mereka di lembah yang
mempesonakan itu.
Perjanjian yang kontroversial Senin (16/2) itu
antara Mohammad, yang meninggalkan Lembah
Swat lebih dari tujuh tahun, dan pemerintah
Pakistan untuk memberlakukan hukum Islam itu
menimbulkan kekuatiran dari NATO, India dan
AS.
Ribuan pendukung Fazlulah selama dua tahun
melakukan aksi mereka dengan memancung
para lawan, membom sekolah-sekolah , melarang
tempat hiburan dan menyerang pasukan
pemerintah di Swat, bekas daerah wisata ski,
menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.
(Ant/AFP)
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Chrysler, GM
minta dana lagi
Perusahaan kendaraan raksasa
Amerika, GM dan Chrysler, meminta
dana tambahan sebesar $21 miliar
dari pemerintah Amerika diluar $17,4
miliar yang sudah diterima.
Kedua perusahaan raksasa ini
juga berencana akan mengurangi
pegawai, masing-masing 47.000
dan 3.000, serta mengurangi model
kendaraan produksi mereka.
Langkah ini merupakan bagian
dari rencana restrukturisasi yang
diajukan ke Departemen Keuangan
Amerika.
Rencana ini diambil setelah serikat
buruh UAW mencapai kesepakatan
dengan GM, Chrysler dan Ford
mengenai perubahan kontrak.
Penutupan pabrik
UAW adalah salah satu pihak
yang harus memberi kesepakatan
sebelum rencana penyelamatan ini
diajukan.
GM mengatakan akan mencoba
meminjam dana tambahan hingga
$16,6 miliar dari pemerintah, diluar
$13,4 miliar yang sudah diterima.
Rencana perusahaan ini meliputi
pemecatan 47.000 pegawai dan
menutup lima pabrik lagi.
GM mengatakan bisa untung
dalam dua tahun dan membayar
penuh hutangnya pada tahun 2017.
‘Banyak tugas’
Bulan Desember GM mengatakan
akan mengurangi jumlah pabrik
dari 47 tahun 2008 menjadi 38
tahun 2012, namun perusahaan ini
sekarang menambah lima pabrik
yang akan ditutup sehingga nantinya
hanya memiliki 33 pabrik.
Jumlah merk kendaraan
produksinya juga akan dikurangi
dari delapan menjadi empat Chevrolet, Buick, Cadillac dan GMC.
Kepala eksekutif GM Rick
Waggoner mengatakan rencana
perusahaanya itu “menyeluruh, bisa
tercapai dan fleksibel”.

Steve Hanke, Pertengahan 2009, Situasi Membaik
JAKARTA - Krisis finansial global yang
mendera sejak tahun lalu, diperkirakan
akan berlangsung selama 16 bulan. Bahkan
diperkirakan pula, pada pertengahan 2009,
kondisi sudah membaik.
“Situasi akan membaik pada pertengahan
tahun. Pertumbuhan akan ada, walaupun
kecil. Saat ini, yang terjadi kita sudah
mendekati dasar krisis,” ungkap Prof
Steve Hanke, senior profesor di bidang
ekonomi pada John Hopkins University,
Baltimore, Maryland, AS, saat memberikan
kuliah umum berjudul “The International
Financial Crisis of 2008-2009”. Kuliah
umum itu diselenggarakan Universitas
Pelita Harapan (UPH) dan Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta,
Rabu (18/2).
Hanke, yang sempat ditunjuk Presiden
Soeharto menjadi penasihat ekonomi
saat krisis 1997-1998 mengatakan, krisis
finansial global saat ini akan lebih cepat jika
dibandingkan dengan krisis yang memicu
resesi ekonomi di tahun 1930-an.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah
diminta lebih memperhatikan dan
fokus pada kebijakan moneter, guna
mengantisipasi berbagai hal yang terjadi,
selama krisis yang berawal pada Desember
2007 ini. “Situasi krisis finansial yang
dalam kondisi depresi berat telah terjadi di
tahun 1933. Kondisi sekarang sudah jauh
berbeda,” ungkapnya.
Dia memberi contoh, di masa Alan

Greenspan menjelang mengakhiri masih
jabatannya sebagai Gubernur Bank
Sentral AS, suntikan dana yang dilakukan
bank sentral negara itu justru memicu
kepanikan.
“Kondisi perekonomian AS mengalami
masalah,” jelasnya.
Hal yang terjadi di Indonesia, ungkap
Hanke, sejak Desember 2007 hingga Juli
2008 terjadi kenaikan harga komoditas luar
biasa. Misalnya, harga beras naik hingga
55,5 persen, kedelai hampir 60 persen,
jagung 66 persen, dan gandum 67 persen.
“Sekitar 90 persen dari harga komoditas
dan minyak mentah dunia naik justru
karena harga dolar melemah dan suku
bunga diperketat. Jika dolar menguat harga
komoditas turun,” ujarnya.
Menurut Hanke, Indonesia merupakan
salah satu negara yang mengalami dampak
negatif dari krisis yang mulai menerpa
di AS. Oleh sebab itu, membaiknya
perekonomian AS tentu akan berdampak
positif terhadap perekonomian Indonesia.
Efektivitas kebijakan pemerintah AS
untuk keluar dari krisis dalam waktu lebih
cepat, merupakan poin penting untuk
dipelajari dalam mengatasi krisis dalam
negeri.
Sebelumnya, saat membuka kuliah
umum, Ketua Umum Kadin Indonesia,
MS Hidayat menuturkan, forum tersebut
dimaksudkan memberi saran kepada
pemerintah dalam menghadapi krisis.

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00
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Jika Laksanakan Ujicoba Rudal Korut
Hadapi Sanksi Baru
Korea Utara (Korut) menghadapi
sanksi-sanksi PBB jika benar-benar
melaksanakan ujicoba rudal jarakjauhnya, karena langkah ini dianggap
sebagai ancaman terhadap wilayah
sekitarnya. Demikian dikatakan Menteri
Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) hari
Rabu (18/2).
“Apakah Korut meluncurkan sebuah
rudal atau sebuah satelit, itu tetap
saja pelanggaran terhadap resolusi DK
PBB,” kata Menlu Korsel Yu Myunghwan kepada sekelompok diplomat dan
wartawan. “Tidak dapat dihindarkan,
langkah Korut itu akan disusul oleh
sanksi-sanksi.”
Menlu AS Hillary Clinton mengatakan
di Tokio hari Selasa (17/2) peluncuran
semacam itu akan “sangat tidak
bermanfaat” dan Washington mengamati
gerak-gerik Korut dengan sangat seksama.
Korut tampaknya bersiap-siap
meluncurkan rudal Taepodong-2, rudal
jarak terjauhnya, yang dikatakan para
pakar dirancang untuk menyerang
wilayah AS namun tidak pernah meluncur
secara berhasil.
PABRIK PENGAYAAN URANIUM

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

Korut berpendapat roket-roket
itu merupakan kunci atas program
antariksanya secara damai dan
mengatakan pekan ini pihaknya berhak
meluncurkannya.
Sementara itu suratkabar Korsel,
Dong-a Ilbo, mengutip sebuah sumber
pemerintah hari Rabu mengatakan Korut
telah mengoperasikan sebuah pabrik
pengayaan uranium dekat kompleks
nuklir utamanya di Yongbyon, sekitar
100 kilometer sebelah utara ibukota
Pyongyang,walaupun dalam skala kecil.
Para pejabat Korsel menolak
mengomentari laporan tersebut.
Kemungkinan keberadaan sebuah
program pengayaan uranium, yang
bisa memberikan satu cara efektif
mengembangkan senjata nuklir, telah
menjadi masalah yang rumit secara terus-

menerus dalam
diplomasi.
Satu tuduhan AS
bahwa Pyongyang
secara rahasia
mengoperasikan
pabrik semacam
itu menuntun
kepada macetnya
sebuah perjanjian
perlucutan senjata
1994 dan awal dari
pembicaraan nuklir
baru enam negara
pada 2003
Dewan Keamanan pada 2006
memberlakukan sanksi-sanksi terhadap
Korut setelah negara itu terakhir
meluncurkan rudal Taepodong-2 hanya
beberapa detik ke angkasa dan kemudian
hancur.
Sanksi-sanksi PBB yang melarang
transaksi-transaksi senjata dan finansial
dengan Korut masih berlaku. Satu
ujicoba rudal oleh Pyongyang bisa
menyebabkan hukuman-hukuman lebih
lanjut, demikian menteri luar negeri itu
mengisyaratkan.
Washington tahun lalu membatalkan
beberapa dari sanksi-sanksi
perdagangannya terhadap Korut
karena kemajuan yang dicapainya
dalam perlucutan senjata nuklir tapi
banyak langkah-langkah internasional
lainnya masih berlaku yang melarang
perdagangan dengan negara Korut.
Korut merakit rudal Taepodong-2
dan bisa diluncurkan secepatnya pekan
depan, kata sumber-sumber intelijen
seperti dikutip suratkabar terbesar
Korsel, Chosun Ilbo.
Tapi menteri pertahanan Korsel
dikutip menjelaskan kepada para anggota
parlemen dalam keterangan pintu
tertutup boleh jadi memakan waktu dua
atau tiga pekan secepatnya bagi Korut
untuk merampungkan semua persiapan
bagi satu peluncuran, lapor kantor berita
Yonhap. (Rtr/hr)

