
WASHINGTON - Presiden AS Barack Obama 
berjanji dengan penuh percaya diri, AS akan 
pulih kembali dari krisis ekonomi yang 
dihadapinya secara lebih kuat ketimbang 
yang pernah terjadi sebelumnya. Keyakinan 
tersebut disampaikan Obama dalam pidato 
pertamanya di depan sidang bersama 
Kongres AS, Selasa (24/2) malam atau Rabu 
pagi WIB. 

Obama mengakui, ekonomi AS 
kemungkinan akan melemah. Kepercayaan 
diri AS, kata Obama, juga akan terguncang 
di tengah masa-masa sulit dan penuh 
ketidakpastian, sebagaimana yang sedang 
berlangsung saat ini. 

Tetapi, dalam sebuah langkah untuk 
memperlihatkan kepercayaan diri yang 
berlawanan dengan data ekonomi AS 
yang tampak suram, Obama menegaskan: 
“Malam ini, saya ingin tiap warga Amerika 
tahu: Kita akan membangun kembali, 
kita akan pulih kembali, dan Amerika 
Serikat akan bangkit lebih kuat ketimbang 
sebelumnya.”

Obama mengingatkan, krisis tidak 

seharusnya menentukan takdir AS. Ia 
menyebutkan, akar pemulihan dari krisis 
terletak pada pembangunan industri-
industri baru di laboratorium-laboratorium, 
universitas-universitas, serta pabrik-pabrik 
dan ladang-ladang AS. 

“Kualitas-kualitas tersebut telah 
membuat AS menjadi kekuatan kemajuan 
dan kemakmuran yang terbesar sepanjang 
sejarah umat manusia yang masih kita 
miliki dalam cakupan langkah sangat luas,” 
tegas Obama. 

“Apa yang dibutuhkan saat ini bagi 
negara ini adalah bersatu menghadapi 
dengan penuh keberanian segala tantangan 
yang kita hadapi, dan sekali lagi memikul 
tanggung jawab akan masa depan kita,” 
katanya. 

Pidato tersebut disampaikan di hadapan 
mayoritas kongresional Demokrat yang 
bersemangat meluap-luap dan minoritas 
Republik yang mendapat tekanan keras, 
tetapi bangkit kembali mengkonsolidasikan 
kekuatannya, serta disaksikan jutaan 
pemirsa AS yang sedang dilanda 
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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.

Gary Locke dicalonkan menjadi menteri perdagangan AS



Disewakan kamar bersih, ada 
internet Comcast, telp LDT. 
17xx Hicks antara JK dan 
Warung Sby hub: 215-459-
9724/267 909-9225 (1)

Terima Jasa pindah rumah  
atau kos/apartemen, 
menyiapkan mobil angkut. 
Hub: 267 231 7695 (4)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (82)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (36)

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  (22)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (5)

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (2)

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, 267-
901-1508 (3)

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (3)

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.

 

2 DUNIA KITA IKLAN BARIS

Gembala Domba
Adalah seorang Austria, 

seorang Italia dan seorang 
Indonesia, semuanya melamar 
pekerjaan yang sama. Pekerjaan 
itu adalah menjaga seribu domba 
yang digembalakan di atas 
gunung yang tinggi.

Pemilik peternakan domba 
itu menguji kemampuan mereka 
bertiga, sebelum ia memutuskan 
yang mana yang harus diterima 
sebagai pegawainya, sehingga ia 
menyuruh mereka bertiga untuk 
pergi menggembalakan seribu 
domba itu ke atas gunung.

Hari kedua, orang Austria 
turun, karena tidak tahan dengan 
bau domba-domba itu.

Hari ketiga, orang Italia turun, 
karena ia pun juga tidak tahan 

dengan bau domba-domba itu.
Hari keempat, seribu domba 

itu yang turun.

Duel Anak Usia 9 Tahun
Arief kecil yang baru berusia 

9 tahun pulang ke rumah dengan 
hidung berdarah, mata lebam, dan 
baju sobek. Jelas sekali ia habis 
berkelahi dan kalah. Ayahnya 
mengobati luka-lukanya sambil 
bertanya apa yang terjadi.

“Yah,” kata Arief, “Aku tadi 
menantang David berduel. Dan, 
Ayah tahu, aku membiarkan dia 
memilih sendiri senjatanya.”

“Oh ya?” sahut Ayah, “Cukup 
adil juga.”

“Ya, tapi aku tidak tahu 
bahwa ia akan memilih kakak 
perempuannya!”

Wisnu Sedang 
Belajar Biola

Seorang pemuda desa kuat 
iman,sampai saat mau 
meninggal di umur 90 masih 
perjaka asli.

Diapun ingin tulisan di batu 
nisan nya sebagai berikut: 
“Aku lahir perjaka,muda 
perjaka,tua perjaka,dan mati 
juga masih perjaka.”

Tukang batu nisan 
bingung karena tulisannya 
kepanjangan, akhirnya 
ditulisnya sebagai berikut:

“BELUM TAU SURGA 
DUNIA”............



kecemasan. 
Obama mengatakan, rencana 

pemulihan ekonominya - yang hingga kini 
masih belum terungkap - punya ruang 
bagi agenda yang lebih luas termasuk 
sejumlah peningkatan dramatis dalam 
cakupan tanggungan layanan kesehatan 
dan penggunaan bahan bakar ramah 
lingkungan secara lebih bijak. 

Obama menyebutkan, ia mengatasi 
situasi krisis dari berbagai bidang. Langkah 
yang sudah ditempuh adalah pengucuran 
dana talangan untuk sektor finansial US$ 
700 miliar dan dana penyelamatan sebesar 
US$ 275 miliar bagi para pemilik rumah 
yang terancam penyitaan akibat krisis 
kredit perumahan. Sedangkan, langkah 
yang kini sedang berlangsung adalah upaya 
membantu industri mobil AS. 

GARY LOCKE
Obama 

menominasikan 
nominasi ketiga 
untuk Commerce 
secretary atau 
menteri perdagangan. 
Nominasi pertama 
Gubernur New Mexico, 

Bill Richardson mundur karena masalah 
donor. Nominasi kedua berasal dari partai 
Republikan yang mundur karena mengaku 
tidak sesuai dengan visi dan misi presiden 
Obama yang berasal dari partai Demokrat.

Gary Locke adalah imigran generasi 
ketiga dari Cina, mantan gubernur 
Washington state dan merupakan orang 
keturunan Cina pertama yang terpilih 
menjadi gubernur.

Locke masih harus menghadap Senat 
untuk uji kelayakan dan tanya jawab.
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Sekitar 50 orang diperkirakan tewas di 
Bangladesh dalam tembak menembak yang 
diakibatkan tentara pengawal perbatasan 
yang memberontak.

Pemberontakan itu didorong oleh 
ketidakpuasan atas gaji dan pengembangan 
karir.

Kelompok tentara yang memberontak 
dilaporkan sudah meletakkan senjata dan 
membebaskan perempuan serta anak-anak 
beberapa jam setelah Perdana Menteri 
Sheikh Hasina menawarkan pengampunan.

Wartawan BBC di Dhaka, Mark Dummett, 
melaporkan Kamis subuh sekitar 50 
perempuan dan anak-anak --yang 
merupakan keluarga tentara di barak itu-- 
terlihat dibawa keluar dari barak yang 
dikuasai tentara pemberontak pada Hari 
Rabu.

“Sekitar 50 orang tewas dalam tembak 
menembak yang sporadis,” kata Menteri 
Negara Urusan Hukum dan Parlemen, 
Mohammad Quamrul Islam, kepada para 
wartawan.

Rabu malam, Perdana Menteri Sheikh 
Hasina dan para menteri senior sudah 
bertemu dengan 14 tentara dari Pasukan 
Senapan Bangladesh (BDR) di kantornya.

Perdana Menteri menawarkan 
pengampunan bagi mereka dan mendesak 
agar pasukan para tersebut melepaskan 
sandera yang ditahan. 

Dia juga berjanji akan memperhatikan 
ketidakpuasan yang menjadi alasan utama 
pemberontakan.

PERTEMPURAN
Kelompok tentara yang memberontak 

menguasai satu barak militer di kawasan 
Pilhana di ibukota Dhaka Rabu pagi dan 
menahan sekitar 100 sandera.

Ribuan tentara dan polisi --dengan 
dukungan artileri-- dikerahkan untuk 
mengepung barak tersebut dan terlibat 
tembak menembak dengan kelompok 
tentara yang menguasai barak selama 
beberapa jam.

Belasan penduduk sipil yang melintas di 
daerah itu menjadi korban dalam tembak 
menembak antara tentara pemberontak 
dengan pasukan pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, Sahara Katun, 
dan Wakil Menteri Hukum, Kamrul Islam, 
terlihat memasuki barak untuk melakukan 
perundingan.

Sekitar 50 tewas di Bangladesh 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
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JAKARTA - Kejaksaan 
Agung kemarin sore 
memanggil pihak PT 
Bakrie Capital Indonesia 
(BCI) karena memiliki 
tanggungan utang sekira 
Rp2 triliun kepada PT 
Permodalan Nasional 
Madani Investment 
Management (PNM IM).

Dalam pertemuan 
kemarin, Kejagung 
berperan sebagai 
mediator bagi kedua belah 
pihak. Awalnya PT BCI 
bekerjasama dengan PT 
Penanaman Modal Madani 
Investment Management 
yang merupakan anak 
perusahaan PT Permodalan 
Nasional Madani 

Investment Management 
(PNM IM) dalam membuat 
produk investasi. Namun 
karena deraan badai krisis 
global, PT BCI tidak bisa 
membayar kewajibannya.

“Pihak PT PNM IM lantas 
membuat surat kuasa 
khusus kepada Kejagung 
untuk memfasilitasi 
persoalan ini karena ada 
unsur perdatanya,” ujar 
Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara 
Edwin T Situmorang di 
Kejagung.

Perundingan 
menyepakati PT BCI harus 
membayar sebesar Rp1,1 
triliun di luar perhitungan 
bunga. Jika ditotal maka 

tanggungan PT BCI sebesar 
Rp2 triliun kepada PT PNM 
IM.

“PT BCI menyanggupi 
akan membayar dengan 
cara menyicil Rp25 miliar 
selama 24 bulan per tanggal 
27 setiap bulannya,” 
terangnya.

Kesepakatan ini 
berdasarkan atas kondisi 
keuangan PT BCI sebagai 
dampak krisis global. 
Namun apabila di tengah 
perjalanan PT BCI 
melakukan pengingkaran 
maka, PT PNM IM melalui 
kuasa hukum akan 
langsung melakukan 
gugatan ke pengadilan.
[080/070]

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)

Punya Utang Rp2 T, PT Bakrie Dipanggil Kejagung

MUI Temukan Bukti Baru 
Ajaran Masuk Surga 

BLITAR - Dogma lima perkara yang 
diajarkan Suliyani (62) pimpinan “aliran 
masuk surga”, dipastikan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Cabang Kabupaten Blitar, 
Jawa Timur, bertentangan dengan rukun 
Islam, khususnya yang kedua, yakni salat.

Penemuan ini merupakan bukti baru 
setelah setiap pengikut diwajibkan 
bersedekah Rp4 juta untuk bisa 
“mendapatkan” surga.

Dalam dogmanya, Suliyani yang  warga 
Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten 
Blitar itu mengajarkan bahwa salat tidak 
perlu dengan gerakan. Bagi mereka (Suliyani 
dan pengikutnya), ibadah salat  cukup 
dengan melakukan perenungan dalam hati.

Menurut Seketaris MUI Kabupaten 
Blitar Ahmad Su’udi,  bukti tersebut cukup 
kuat untuk menilai jika Suliyani telah 
mengajarkan paham yang menyimpang dari 
syariat Islam.

Bahkan yang mencengangkan, dalam 
memberi wejangan murid-muridnya, kata 
Su’udi, Suliyani kerap menandaskan, jika 
Kitab Suci  Alquran yang ada saat ini, ditulis 
tangan-tangan manusia yang masih diliputi 
nafsu.

Suliyani juga mengkritisi Nabi Muhammad 
sebagai sosok yang tidak mampu 
menyelamatkan umat manusia pada akhir 
zaman. Karena Muhammad masih memiliki 
nafsu duniawi. Contohnya masih melakukan 
perang dalam menyebarkan agama.

“Ini semua merupakan data 
penyimpangan yang dilakukan pak Suliyani, 
selain setiap pengikutnya diwajibkan 
bersedekah Rp4 juta untuk mendapatkan 
ketentraman jiwa,” papar Su’udi.

Su’udi mengaku baru 50 persen data 
penyimpangan “aliran masuk surga” asuhan 

Suliyani yang terkumpulkan. Kendati 
demikian, pihaknya belum bisa melakukan 
langkah tegas apapun sebelum seluruh data 
terkumpul.

Rencananya, MUI akan kembali  
menggelar rapat pleno dengan melibatkan 22 
ulama di Kabupaten Blitar. Kendati demikian 
secara resmi Su’udi mengaku belum bertemu 
Suliyani. MUI sengaja tidak mendatangi 
rumah Suliyani.

“Karena kalau kita datang ke rumahnya 
sama saja kita mengikuti kemauannya. Kita 
sudah mengundang ke MUI dan pak Suliyani 
tidak mau datang. Kecuali kalau ada pihak 
yang menjembatani pertemuan kita siap 
ketemu,” paparnya.

Terkait penilaian aparat hukum tentang 
aliran Suliyani hanya semacam kelompok 
pengamal kebatinan dan perdukunan, Su’udi 
menghargai semua itu. Namun kendati 
demikian MUI tetap bersikukuh jika ajaran 
Suliyani menyimpang dari agama Islam.

Sementara itu setelah memanggil Suliyani 
ke Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, jaksa 
menyimpulkan kegiatan Suliyani bukan 
sekte atau aliran keyakinan yang diduga 
menyesatkan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Blitar Moh 
Riza mengatakan, Suliyani hanyalah sesosok 
dukun yang melakukan praktek perdukunan. 
“Dari keterangan yang disampaikan kepada 
kami, bisa ditarik keseimpulan jika pak 
Suliyani hanya dukun saja. Namun kami 
menyerahkan hal ini kepada MUI,” ujarnya.

Seperti diberitakan, MUI menemukan 
sekelompok aliran di Desa Jajar, Kecamatan 
Talun, Kabupaten Blitar pimpinan 
Suliyani warga setempat. Dari ajaran yang 
disampaikan kepada para pengikutnya, 
aliran yang kemudian dikenal sebagai aliran 
masuk surga itu dinilai MUI menyimpang. 
Salah satunya untuk mendapatkan surga 
seorang pengikut diwajibkan membayar Rp4 
juta.  (Solichan Arif/Sindo/mbs)

Demam Batik Melanda Kaum Ekspatriat
JAKARTA -  Keindahan dan keragaman batik Indonesia tidak bisa dipungkiri. Tidak 

tak heran bila kaum ekspatriat khususnya dari Jepang jatuh hati pada batik sejak lama. 
“Cara pakainya gampang, modelnya bisa disesuaikan dengan acara. Sangat cantik dan 
menggambarkan ciri khas Indonesia,” ujar Hashimoto, penggemar batik asal Jepang.

Tidak hanya tertarik untuk memakainya, ada pula yang justru belajar membatik. Mereka 
ingin menyelami betapa sulitnya membuat motif batik yang memiliki makna tersendiri. 
“Menarik, karena kombinasi antara goresan canting dan berpikir harus cepat,” kata 
Nambusha.

Tidak heran bila volume ekspor batik ke Negeri Sakura saat ini tinggi. Bahkan tingkat 
apresiasi masyarakat Jepang terhadap batik bisa diacungi jempol. Bila para ekspatriat saja 
sangat mencintai kain warisan leluhur kita, bagaimana dengan Anda?(YNI/Nova Rini dan 
Yon Helfi)
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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-

HAM Cina 
memburuk

BEIJING - Departemen 
luar negeri Amerika Serikat 
mengecam Cina dalam 
laporan tahunan hak asasi 
manusia di seluruh dunia. 

Catatan hak asasi 
manusia memburuk 
pada sejumlah daerah 
Cina, termasuk 
penindasan terhadap 
para pembangkang dan 
kelompok minoritas 
di Tibet, laporan 
menyebutkan. 

Laporan dikeluarkan 
seminggu setelah menteri 
luar negeri AS Hillary 
Clinton mengatakan dalam 
lawatannya ke Cina bahwa 
kerjasama harus lebih 

dipentingkan daripada 
ketegangan. 

Laporan tersebut berisi 
catatan HAM tahun 
2008, tahun terakhir 
pemerintahan presiden 
George Bush. 

Pada bagian 
pendahuluan, Clinton 
menegaskan akan 
memperhatikan kecaman 
terhadap catatan HAM 
Amerika sendiri. 

“Kami bukan hanya akan 
menerapkan idealisme di 
tanah Amerika, kami juga 
akan lebih menghormati 
HAM saat berhubungan 
dengan negara dan 
warganegara lain,” katanya. 

Pegiat HAM mengecam 
Clinton karena tidak 
membicarakan masalah 
HAM dalam kunjungannya 

baru baru ini ke Cina. 
Meskipun demikian 

menteri luar negeri 
mengatakan dirinya 
melakukan perundingan 
masalah HAM dengan 
rekannya dari Cina. 

Laporan departemen 
luar negeri mengatakan 
pemerintah Cina di tahun 
2008 telah “melakukan 
pembunuhan ilegal dan 
penyiksaan, memaksa 
kesaksian tahanan, dan 
menggunakan pekerja 
paksa.” 

Penindasan kebudayaan 
dan keagamaan kelompok 
minoritas memburuk 
terutama di daerah yang 
penduduknya sebagian 
besar Muslim dan penganut 
Budha di Tibet. 

Menjaga Kualitas 
Tidur

Bagi sebagian orang, tidur dengan 
waktu ideal 6-8 jam sehari bukan masalah. 
Namun, banyak orang yang mengalami 
kekurangan waktu tidur akibat kesibukan 
dan rutinitas harian yang demikian padat. 
Jika anda termasuk di dalamnya, jangan 
patah semangat. Anda bisa menyiasatinya 
dengan mengutamakan kualitas tidur.

Menurut para ahli, tidur yang berkualitas 
adalah 8 jam sehari. Sayang manusia 
modern saat ini jarang seperti itu. Namun 
tidak masalah, tidur boleh kurang dari 
delapan jam asalkan berkualitas.

Tidur sifatnya indivudual, setiap orang 
memiliki pola tidur yang berbeda. Ini bisa 
dilihat dari kebiasaan tidurnya baik di siang 
hari maupun di malam hari. Hal ini secara 
otomatis akan terprogram oleh otak dengan 
kebiasaannya tersebut.

Kualitas seseorang ditandai oleh segar 
atau tidaknya saat ia bangun. Ukurannya 
mudah, anda bisa lihat berapa lamanya ia 
tidur, jika kurang dari delapan jam, tetapi 
ketika bangun ia segar, ini bukan dari 
bagian penyakit insomnia.

Tidur yang bagus adalah secara fisiologis 
atau alamiah tanpa alat bantu obat tanpa 
dipaksa. Hal ini akan membuat anda 
merasakan tidur yang berkualitas dan segar 
saat bangun.

Selain itu, tidur yang baik hendaknya 
dilakukan secara teratur, dalam artian jam 
waktu tidur anda tetap mengikuti kebiasaan 
tidur sehari-hari. Jangan lakukan begadang 
atau tidur pada larut malam apalagi pagi 
harinya anda harus pergi ke kantor.

Foot Massage Hilangkan 
Ketegangan

Rutinitas serta intensitas pekerjaan yang 
anda jalani setiap hari kerap membawa 
strees tersendiri. Menjadi cepat lelah, 
kehilangan gairah serta tidak ada semangat 
menjadi momok yang menghantui setiap 

orang. Terutama para perempuan yang 
juga berkeluarga, seharian bekerja dikantor 
bahkanketika sampai dirumah masih 
perlu mengurus keluarga sudah pasti akan 
memperburuk mood.

Tanpa disadari, mood yang buruk dapat 
menghambat kinerja. Bagaimana tidak, 
coba anda bayangkan jika harus presentasi 
di depan klien atau memimpin rapat 
dengan mood yang buruk. Hal ini dapat 
membuat menurunkan semangat anda 
dalam bekerja yang akhirnya pekerjaan 
terbengkalai.

Sebenarnya banyak cara untuk mengatasi 
masalah ini, diantaranya dengan makan 
teratur dan bergizi tinggi serta diimbangi 

istirahat yang 
cukup. Namun 
jika usah tersebut 
belum dapat 
menolong anda 
mengatasi 
ketegangan, 
cobalah foot 
massage atau 
pijat kaki. Cara ini 
memang terbukti 

efektif untuk melepaskan ketegangan pada 
syaraf serta dapat melancarkan sirkulasi 
darah pada tubuh anda.

Pertama-tama siapakan air hangat dan 
wadah baskom yang telah anda taburi 
garam kemudian masukan kedua telapak 
kaki anda kedalam baskom selama 20 
menit, dengan tujuan relaksasi. Kemudian 
angkat kaki anda dan basuh dengan handuk 
kering, sekarang anda dapat melakukan 
pijitan, dimulai dengan telapak kaki 
terlebih dahulu.

Gunakan Olive oil atau aroma terapi 
untuk hasil sempurna. Manfaatkan jempol 
tangan jika anda tidak menggunakan alat 
bantu pemijat. Gerakan keseluruh area 
permukaan telapak kaki anda dengan 
gerakan memutar, tekanlah telapak kaki 
sedalam yang anda bisa, lakukan menarik 
jari-jari kaki dengan sentakan perlahan.

Bila sudah dilakukan, anda dapat 
mengulanginya dibagian kaki lainnya 
dengan langkah yang sama. Lakukan 
selama 15-20 menit. Setelah dipijit kaki, 
anda akan merasakan perbedaan pada 
tubuh anda. Tubuh menjadi lebih rilek dan 
enteng.
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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 

Kate Winslet 
Tolak Bugil 
Untuk Playboy 

Setelah beberapa waktu bos 
Playboy, Hugh Hefner menawar 
Kate Winslet untuk bugil di 
majalahnya, kini aktris peraih 
Oscar itu menyatakan menolak.

Bintang ‘Titanic’ yang baru saja 
meraih piala Oscar sebagai aktris 
terbaik, tidak mau menanggalkan 
pakaian dan memamerkan 
tubuhnya untuk mejalah 
berlambang kelinci tersebut.

“Saya tidak punya ide apa yang 
sedang kamu 
bicarakan,” ungkap 
Kate seperti 
dilansir dari TMZ. 

Sebelumnya 
Kate pernah 
mengatakan kalau 
dirinya telah bosan 
tampil bugil di 
film-film yang 
dibintanginya. 

Ia pun bertekad cuti sementara 
waktu dari dunia akting karena 
bosan dengan peran-peran yang 
mengharuskan dirinya melepas 
seluruh pakaian.

Bahkan, wanita yang telah 
memiliki dua orang anak itu 
bertekad akan meninggalkan 
imej seksi di film. Sehingga 
dia tak mau lagi memamerkan 
keindahan tubuhnya di film yang 
dibintanginya. (yan/indoseleb)

JAKARTA- Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
meresmikan Monumen 
Dwikora dan Trikora, 
Kamis (26/2) di Markas 
Besar Tentara Nasional 
Indonesia, Cilangkap, 
Jakarta. Presiden SBY 
mengatakan, kedua 
monumen tersebut 
perlambang pengabdian 
prajurit yang gugur di 
medan laga.

“Di monumen ini marilah 
kita hening mengenang 
jasa dan pengorbanan para 
pejuang Indonesia, seraya 
berikrar untuk meneruskan 
perjuangan bangsa,” 

ujarnya di hadapan 
keluarga besar TNI.

SBY mengajak seluruh 
hadirin merenungkan 
kilas balik perjuangan 
prajurit Indonesia di 
kedua operasi tersebut. 
Dwikora merupakan 
penyataan sikap Presiden 
Soekarno yang menentang 
pembentukan Federasi 
Malaysia pada tahun 
1964. Sementara itu, 
Trikora merupakan 
usaha perjuangan bangsa 
Indonesia untuk merebut 
kembali Papua Barat dari 
tangan kolonial Belanda 
pada tahun 1961.

Presiden mengatakan, 
usaha tersebut pada 
hakikatnya merupakan 
proses dekolonialisasi 
yang hampir terjadi di 
seluruh negara di dunia. 
Ke depannya, Presiden 
mengimbau agar Indonesia 
lebih menekankan 
diplomasi atau soft power 
untuk menyelesaikan 
permasalahan bangsa, dan 
pada saat yang bersamaan 
tetap membangun 
kekuatan pertahanan 
yang tangguh. “If we want 
peace, prepare for war,” 
ujar Presiden menutup 
sambutannya.

Presiden RI: “If We Want Peace, 
Prepare for War”

Freida Pinto Kepincut 
Main Bareng DiCaprio

Walau telah sukses dengan film ‘Slumdog 
Milionaire’, Freida Pinto masih memiliki ambisi, 
salah satunya akting bareng bersama DiCaprio.

Gadis cantik ini mengaku telah memimpikan 
bermain bersama Leonardo DiCaprio. Bahakan 
ia juga mengaku telah memimpikannya sejak 
masih sekolah. Tapi saat ini seeprtinya mimpi itu 
bukanlah sesuatu yang mustahil.

“ku benar-benar 
tergila-gila padanya 
sejak aku masih di 
sekolah dulu. Aku 
bahkan menyimpan 
sebuah buku kliping 
tentang Leonardo 
DiCaprio dengan 
fotonya sebagai sampul. 
Sekarang ia pasti 
menganggap aku orang 
aneh,” ungkapnya.

Tetapi kini, aktris 
yang sempat menolak 

ketika digosipkan punya 
hubungan dengan Dev 

Patel, teman bermainnya dalam ‘Slumdog’ itu 
malah telah bersiap-siap untuk bersaing dengan 
para aktris Hollywood lain dan berharap bisa 
bermain bersama bintang idolanya.

Bahkan, ia juga menambahkan, selain 
DiCaprio, ia juga ingin bekerja sama dengan 
Jack Nicholson. “Jack Nicholson. Ia satu-satunya 
bintang yang benar-benar ingin kutemui, 
sayang aku belum sempat bertemu bintang ini,” 
tambahnya.(way/indoseleb)

FREIDA PINTO

Titi Kamal-Christian Telah 
Menikah di Australia

Terjawab sudah teka-teki mengenai kabar 
menikah atau belumnya Titi Kamal dan 
Christian Sugiono.

Mereka mengaku telah menikah di 
Negeri Kangguru awal Februari lalu.”Kita 
sudah nikah 6 Februari lalu di Australia, 
sebenarnya rencana awalnya sih di Mesir 
atau Yunani, tapi kita milih yang dekat 
saja,” jelas Tian saat ditemui di Brew & Co, 

Cilandak Town Square, 
Cilandak, Jakarta 
Selatan, Kamis (26/2) 
siang.

Baik Tian dan Titi 
tak mau menjelaskan 
panjang lebar mengapa 
mereka memilih 
menikah di Australia. 

Apakah karena beda agama?
“Kalau masalah beda agama atau tidak 

kita no comment. Kita nikah Australia 
karena mau liburan bareng sekalian 
pendekatan keluarga,” tambah Tian.
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Sebuah pesawat Turkish 
Airlines bersama 135 orang di 
dalamnya terhempas di sebuah 
lapangan ketika berusaha 
mendarat di bandara utama 
Amsterdam hari Rabu (25/2) 
menewaskan sembilan orang 
dan mencederai lebih 50 lainnya, 
kata penjabat walikota kawasan 
tersebut.

Pesawat itu patah menjadi tiga 
bagian akibat benturan. Badan 
pesawat pecah menjadi dua, 
dekat dengan kokpit,dan ekor 
patah. Sebuah mesin terlibat terlempar 
hampir utuh dekat rongsokan di lapangan 
berlumpur dan mesin lainnya berada 
sekitar 200 meter dari pesawat dan 
rusak berat, kata seorang wartawan foto 
Associated Press (AP) di tempat kejadian.

Maskapai penerbangan itu semula 
mengatakan semua orang selamat.
Tapi pada jumpa pers kemudian, 
Michel Bezuijen, penjabat walikota 
Haarlemmermeer melaporkan kematian 
para korban tersebut. “Untuk saat ini ada 
sembilan korban tewas dan lebih 50 lainnya 
cedera,” katanya.

Sedikitnya 25 orang yang cedera 
dalam kondisi kritis dan diantara mereka 
termasuk awak pesawat dan penumpang

Jurubicara kepolisian Jaap Hage 
menjelaskan kepada AP pesawat Boeing 
737-800 terhempas di sebuah lapangan 
dekat sebuah landasan pacu di Bandara 
Schiphol.

Pesawat itu, dengan nomor penerbangan 
TK 1951, meninggalkan Bandara Ataturk 
Istanbul pukul 08:22 waktu setempat (13:22 
WIB) menuju Amsterdam.

Di Turki, Candan Karletekin, kepala 
dewan pengurus maskapai penerbangan 
itu, sebelumnya mengatakan keseluruhan 
127 penumpang dan tujuh anggota awak 
selamat dari kecelakaan itu. Menteri 
Perhubungan Turki Binali Yildirim 

sebelumnya mengatakan di sana terdapat 
135 penumpang dan delapan awak.

Rekaman-rekaman video televisi Belanda 
memperlihatkan polisi dan para petugas 
pertolongan berkerumun di sekeliling 
rongsokan dan mobil-mobil ambulans 
bergegas ke dan dari lokasi kejadian. Mesin-
mesin pesawat terlepas dan terlempar 
sejauh 100 meter dari badan pesawat.

Belum diterima laporan apa penyebab 
kecelakaan itu, yang terjadi dalam cuaca 
sedikit berkabut disertai sedikit angin. 
Seorang wartawan kantor berita Belanda 
NOS mengatakan pesawat itu tampaknya 
terhempas di lapangan sekitar tiga 
kilometer menjelang landasan pacu.

Sebuah gambar yang diperlihatkan oleh 
NOS menunjukkan pesawat itu terhempas 
dalam tiga bagian di lapangan berlumpur. 
Tampaknya pesawat tidak terbakar setelah 
kecelakaan. (AP/hr

Pesawat Turki Jatuh Dekat Bandara 
Amsterdam 9 Tewas dan Lebih 
50 Lainnya Cedera 
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Kalla: Siap Jadi Capres 
karena Harga Diri

KENDARI - Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Golongan Karya Jusuf Kalla 
menjelaskan kenapa akhirnya menyatakan 
diri siap menjadi calon presiden sebelum 
Pemilu Legislatif. Harga diri yang telah 
direndahkan telah memaksa Kalla dan 
kader Golkar besikap lebih awal.

“Di atas segala-galanya, hidup ini 
adalah harga diri. Hidup tanpa harga diri, 
bukanlah hidup yang baik untuk dijalani,” 
ujar Kalla didepan seluruh kader Golkar se-
Sulawesi Tenggara, Rabu (25/2) malam.

Kalla tidak menyebut siapa atau 
peristiwa apa yang telah dirasakannya 
merendahkan harga dirinya. Namun, 
kader Golkar yang hadir berteriak tentang 
pernyataan Wakil Ketua Umum DPP 
Achmad Mubarok tentang pengandaian 
2,5 persen suara Golkar dalam Pemilu 
20009.”Saya tidak mungkin mengatakan 
tidak (mau dicalonkan). Partai kecil saja 

ingin punya calon (presiden), masakan 
partai besar tidak. Kalau saya mengatakan 
tidak, lebih baik kita cari ketua umum lain. 
Itu lah harga diri. Saya tidak pernah lari 
dari tanggung jawab,” ujar Kalla.

SIAP MAJUKAN BANGSA
Atas pernyataan sikap dan permintaan 

kesediaan Kalla menjadi capres, Kalla 
dalam sambutannya berujar, “Saya siap 
memajukan bangsa ini menjadi lebih 
baik lagi. Terima kasih atas pernyataan 
politiknya.” Kalla mengemukakan, tidak 
ingin mencari kemuliaan pribadi, tetapi 
ingin mendatangkan kemajuan dan 
kemuliaan bangsa.

“Rasanya saya telah bekerja dengan 
sebaik-baiknya untuk membantu Presiden. 
Tetapi kalau saudara menghendaki, saya 
berjanji bertangungjawab kepada Anda. 
Keputusan Anda adalah perintah untuk 
saya,” ujarnya.

Di pintu masuk, Kalla disambut spanduk 
besar dilingkari lampu warna-warni 
bertuliskan, “Selamat Datang Capres RI 
Periode 2009-2014”.



AS Belajar kepada 
Indonesia Atasi Krisis

JAKARTA-Pengalaman Indonesia 
mengatasi krisis selama sepuluh tahun 
menjadikan Amerika Serikat (AS) yang saat 
ini dilanda krisis belajar dari Indonesia. 
Dalam mengatasi krisis yang cukup parah 
tersebut, Indonesia membentuk Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 
dan melakukan privatisasi sejumlah Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN)

“Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
(AS) Hillary Rodham Clinton, beberapa 
waktu lalu untuk belajar ke Indonesia. 
Hillary kemarin juga mengatakan, saat ini 
kami akan dengarkan apa yang dilakukan 
Indonesia menghadapi krisis 10 tahun lalu,” 
kata Sri Mulyani dalam pertemuan BUMN 
Executive Breakfast Meeting di Jakarta, 
Rabu. 

Menurut Sri Mulyani, sekarang 
seharusnya kami datang ke Amerika 
layaknya profesor dan bertanya-tanya ke 
mereka kamu sudah bentuk BPPN belum, 
asetnya juga bagaimana. 

Lebih lanjut dikatakan Sri Mulyani, 
krisis benar-benar terjadi serta berefek 
ke semua sektor. AS, Eropa dan semua 
negara mengalami perlambatan ekonomi 
dan telah menyiapkan stimulus. “Kondisi 
sektor riil yang melambat. Banyak gambar-
gambar grafik yang tidak disukai oleh para 
eksekutif. Seluruh kurva sektor ekonomi 
banyak yang turun tajam,”ungkapnya. 

Sri Mulyani mengatakan, dana bailout 

yang digelontorkan pemerintah Indonesia 
untuk menyelamatkan perbankan 10 tahun 
lalu mencapai 70 persen dari GDP. Jumlah 
ini jauh lebih besar dari dana bailout yang 
disediakan AS saat ini sebesar 30 persen 
dari GDP-nya. 

“Bank yang ada sekarang adalah bank 
yang lahir dari bailout yang mahal. Karena 
itu, saya sampai sekarang dipanggil KPK, 
ditanyai BLBI itu apa, berapa obligor yang 
belum bayar, dan kita disuruh cari obligor,” 
katanya. 

Menurut Menkeu, perubahan cepat 
ekonomi dunia yang terjadi sekarang 
akan membawa risiko besar apabila 
tidak ada persiapan secara baik untuk 
menghadapinya. 

MESIN PERTUMBUHAN
Sri Mulyani juga meminta kepada BUMN 

supaya menjadi mesin penyumbang 
pertumbuhan ekonomi nasional di tengah 
dampak krisis keuangan global yang 
semakin terasa. Dengan pengelolaan 
BUMN yang lebih profesional diharapkan 
kinerja perusahaan lebih bagus karena 
didorong dengan kepercayaan yang tinggi 
dari para direksi dan komisaris dalam 
menjalankan roda perusahaan. 

Kondisi ekonomi dunia saat ini 
dihadapkan pada penurunan ekonomi 
tidak hanya di Amerika dan Eropa tetapi 
juga telah menjangkiti ekonomi di Asia.

Amerika Serikat misalnya telah 
memberikan dana talangan kepada 
sejumlah perusahaan besar, demikian 
halnya juga di Inggris. 
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Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta 
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.  
 
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,  
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran  
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid 
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)  
Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari 
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1754 Hicks Street Philadelphia 
Buka 6 Hari,  Rabu-Senin 11.00 - 8 malam

Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

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

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim 

Menerima pelayanan kirim 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro



Resesi AS mungkin hingga 
2010

WASHINGTON - Gubernur Bank Sentral Amerika 
Serikat Ben Bernanke memperingatkan Kongres 
jika tidak ada kebijakan pemerintah yang tepat, 
resesi di negara itu bisa berlanjut hingga 2010. 

Namun dia mengatakan jika pemerintah 
presiden Obama dan Gubernur Bank Sentral 
berhasil menerapkan sejumlah langkah untuk 
menstabilkan dunia finansial, tahun 2010 bisa 
menjadi tahun perbaikan. 

Bernanke mengeluarkan pernyataan ini di 
depan Komite Perbankan Senat. 

Dia juga memperingatkan kelesuan yang 
melanda secara global merupakan ancaman 
karena eskpor akan terpukul. 

Dalam upaya menghidupkan kembali 
perekonomian, Bank Sentral AS telah 
menurunkan suku bunga hingga hampir 0%, 
sementara pemerintah Obama baru-baru ini 
menandatangani paket perangsang ekonomi 
berjumlah $787 milliar. 

Bernanke meyakinkan anggota Senat bahwa 
dia “berkomitmen untuk mempergunakan 
semua cara yang ada untuk merangsang kegiatan 
ekonomi dan mencoba memperbaiki fungsi pasar 
finansial”. 

Namun dia juga menggarisbawahi prediksi 
jangka panjang perekonomian, yang menurutnya 
menggambarkan, “pandangan pembuat kebijakan 
bahwa perbaikan ekonomi sepenuhnya dari resesi 
yang terjadi sekarang akan memakan waktu lebih 
dari dua atau tiga tahun”. 

KEPERCAYAAN TURUN
Kesaksian Bernanke ini tidak menyentuh data 

kepercayaan konsumen pada bulan Februari yang 
berada di titik terndah sejak Dewan Konferensi 
mulai mengumpulkan data ini tahun 1967. 

Indeks sentimen data itu turun lebih besar dari 
perkiraan 25,0 pada bulan Februari dibandingkan 
37,4 pada bulan Januari. 

“Kami mendapatkan angka kepercayaan 
konsumen terburuk yang pernah kami catat,” ujar 
Mat Esteve, pedagang valas di Tempus Consulting 
Washington. 

“Setelah terjadi aksi jual beli luar biasa hari 
Senin, bisa menggarisbawahi resiko yang ada 
sekarang.”
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Tanpa AS, 
Pakistan Hadapi 
Sendiri Ekstremis

WASHINGTON  - Pakistan 
telah mengajukan ke AS agar 
menyediakan pesawat tanpa 
awak untuk memampukannya 
menggencarkan serangan 
terhadap pejuang ekstremis 
yang bersembunyi di sepanjang 
perbatasan Afganistan. Menteri Luar 
Negeri Pakistan Shah Mahmood 
Qureshi menekankan negaranya dan 
bukan AS ingin memegang kendali 
terhadap serangan rudal yang telah 
menewaskan sejumlah pejuang 
terkemuka ekstremis.

Beberapa rudal AS yang 
ditembakkan oleh pesawat 
tanpa awak dari negara tetangga 
Afghanistan telah memancing 
amarah warga Pakistan karena 
serangan tersebut di antaranya 
telah menewaskan beberapa warga 
sipil. Dalam wawancaranya dengan 
Associated Press,  Shah Mahmood 
Qureshi menekankan teknologi 
pesawat tanpa awak akan membantu 
meredakan  salah satu masalah 
sangat sensitif di antara hubungan  
AS dan Pakistan. 

Di pihak lain, pesawat tanpa 
awak AS dinilai berperan dalam 
menewaskan sejumlah ekstremis 
terkemuka. Shah Mahmood 
Qureshi mengaku masalah ini 
telah dibahasnya dalam sebuah 
pertemuan dengan penasehat 
keamanan nasional Presiden AS 
Barack Obama, James Jones.
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JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung 
(MA) yang memenangkan kasasi PT Timor 
Putra Nasional terhadap Bank Mandiri 
terkait kepemilikan uang Rp1,2 triliun yang 
disita pemerintah, tidak bisa dipenuhi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) 
meminta harus ada pertimbangan 
kembali atau peninjauan kembali 
(PK), yang mengharuskan pemerintah 
mengembalikan uang senilai tersebut ke 
pemilik PT Timor Putra Nasional, Tommy 
Soeharto.

“Karena seluruh uang yang ada di Bank 
Mandiri sudah tidak ada. Karena telah 
dialihkan semuanya ke rekening Menteri 
Keuangan. Maka secara automatis sudah 
masuh dalam kas negara. Berdasarkan 
undang-undang hal tersebut telah menjadi 
asset negara,” papar Jamdatun Edwin P 
Situmorang di Kejagung, Kamis (26/2/2009).

Sebelum tanggal 23 April, Kejagung akan 
melakukan PK dengan meminta surat kuasa 
pada Menteri Keuangan. Sementara untuk 

memori PK sendiri dalam tahap finalisasi. 
Dasar dari PK ini menurut Kejagung, 
adanya bukti-bukti baru (novum) yang 
didapat.

Seperti diketahui, 22 Agustus lalu majelis 
kasasi MA yang dipimpin hakim agung 
Paulus Effendi Lotulung mengabulkan 
kasasi PT Timor Putra Nasional terhadap 
Bank Mandiri dalam kasus uang senilai 
Rp1,2 triliun yang disita pemerintah.

Kasus Timor bermula saat pemerintahan 
Presiden Soeharto melaksanakan program 
mobil nasional pada 1997, dengan 
menunjuk PT Timor Putra Nasional milik  
Tommy Soeharto sebagai pelaksana.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai, 
Dirjen Pajak selanjutnya menyita aset Timor 
dan memblokir dana sekitar Rp1,2 triliun di 
beberapa bank, termasuk bank yang merger 
dengan Bank Mandiri, karena dituding 
menunggak pajak bea masuk impor mobil.
(hri)Sehingga bisa dirumuskan kebijakan 
untuk mengantisipasi agar situasi tidak 

Uang Milik Tommy Sudah Jadi Aset Negara

AS berantas kartel Meksiko
Agen-agen federal Amerika Serikat telah 

menangkap 750 orang dari berbagai tempat 
dalam upaya memberantas kartel obat bius 
Meksiko.

Jaksa Agung AS, Eric Holder, mengatakan 
50 diantaranya ditangkap pada Hari Rabu di 
California, Minnesota, dan Maryland.

Dalam operasi yang sudah digelar selama 
21 bulan belakangan --yang disebut Operasi 
Xcellerator-- aparat keamanan Amerika telah 
menyita 23 ton obat bius terlarang.

Eric Holder menegaskan bahwa upaya 
Amerika Serikat yang terpadu akan berhasil 
dalam memberantas kartel-kartel obat bius.

“Kita bisa memberi kepada masyarakat 
keamanan dan keselamatan yang layak 
hanya dengan melawan kartel-kartel yang 
berbahaya ini, tanpa pengecualian.”

“Kita bisa melakukannya dan akan 
melakukannya. Kartel-kartel ini akan 
dihancurkan,” tambahnya.

Kongres AS telah mensahkan anggaran 
sebesar US$ 1,6 milyar untuk menghadapi 
ancaman penyeludupan obat bius dan 
kejahatan terorganisir dari Meksiko dan 

Amerika Tengah.
Sejauh ini dana sebesar US$ 197 sudah 

digunakan untuk pelatihan militer dan 
hukum maupun untuk peralatan di Meksiko. 

Empat kartel Meksiko
Laporan Departemen Kehakiman AS 

menyebutkan para penyeludup obat bius 
Meksiko merupakan organisasi kejahatan 
yang paling mengancam keamanan di 
Amerika.

“Organisasi penyeludupan obat bius 
terlarang merupakan ancaman serius atas 
keamanan dan keselamatan internasional. 
Mereka juga merupakan ancaman bagi 
keamanan nasional,” kata Jaksa Agung Eric 
Holder.

Sebagian besar kokain yang berada 
di Amerika Serikat diselundupkan dari 
perbatasan AS-Meksio, dan para penjahat 
Meksiko yang menguasai pasar obat bius AS.

Laporan itu juga menyebutkan 
bahwa penyeludup asal Meksiko telah 
meningkatkan kerjasamanya dengan geng-
geng di AS.

Disebutkan terdapat 4 kartel utama 
asal Meksiko yang beroperasi di AS, yaitu 
Sinaloa yang dianggap paling kuat dan Gulfl, 
Tijuana, serta Juarez.



Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:  
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:
Rokok Gudang Garam
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Singapura telah memasuki masa resesi 
ekonomi, setelah mencatat pertumbuhan 
negatif selama dua triwulan berturut-
turut, masing-masing minus 0,2 persen 
pada triwulan III 2008, dan minus 3,7 
persen pada triwulan IV 2008. Bahkan, 
negara pulau itu memproyeksikan 
perekonomiannya bakal mengalami 
kontraksi tahun 2009, dengan 
pertumbuhan minus 2 hingga minus 5 
persen. Namun demikian, dampak resesi 
tersebut ke Indonesia diperkirakan tidak 
terlalu besar.

Sejumlah indikator ekonomi Singapura 
yang berpenduduk 4,8 juta jiwa tersebut 
memperlihatkan perlambatan yang 
terjadi di semua sektor. Di antaranya, di 
sektor jasa keuangan, pertumbuhannya 
turun drastis dari 16,9 persen pada 
2007, menjadi 7,1 persen tahun lalu. 
Demikian pula jasa perkulakan dan ritel, 
pertumbuhannya anjlok dari 7,3 persen 
(2007), menjadi 2,6 persen (2008).

Data dari Departemen Statistik 
Singapura juga memperlihatkan, sektor 
konstruksi mengalami perlambatan 
pertumbuhan, dari 20,3 persen, menjadi 
17,9 persen. Sektor hotel dan restoran 
melambat dari 5,1 persen menjadi 3,2 
persen. Sedangkan sektor manufaktur 
pertumbuhannya anjlok drastis dari 12,6 
persen menjadi minus 4,1 persen. 

Satu-satunya sektor yang tumbuh 
adalah jasa informasi dan komunikasi, 
dari 6,3 persen (2007) menjadi 6,9 persen 
(2008).

Kondisi itu juga memicu investasi 
Temasek, salah satu BUMN terkemuka 
Singapura terguncang. Guncangan 
terhebat yang dialami pengelola investasi 
dana pemerintah tersebut akibat terkena 
imbas krisis investasi derivatif di AS. Di 
antaranya investasi miliaran dolar AS di 
Merrill Lynch, yang menderita kerugian 
besar akibat krisis subprime mortgage di 
AS.

Dampak dari hal tersebut memaksa 
Chief Executive Officer (CEO) Temasek, 
Ho Ching, mengundurkan diri awal 
Februari lalu, setelah 5 tahun memimpin. 
Adapun Ho Ching tak lain adalah istri 

PM Singapura Lee Hsien Loong. Sebagai 
penggantinya ditunjuk Charles Goodyear, 
mantan CEO BHP Billiton, perusahaan 
patungan Inggris-Australia.

PENGARUH KE INDONESIA
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala 

Ekonom Bank Danamon, Anton H 
Gunawan memperkirakan, dampaknya ke 
Indonesia tidak terlalu besar, meskipun 
cukup banyak investasi Singapura yang 
masuk, baik dalam bentuk investasi 
langsung maupun dalam bentuk 
portofolio.

“Saya kira tidak serta-merta mereka 
akan mengurangi investasinya di 
Indonesia. Mereka akan selektif 
mengkalkulasi mana yang masih 
menguntungkan dan tidak. Masih 
ada investor Singapura yang justru 
bersiap memperkuat permodalannya 
di Indonesia, karena masih prospektif,” 
jelasnya.

Disinggung mengenai peluang 
ditariknya dana-dana dari masyarakat 
Indonesia yang disimpan di perbankan 
Singapura, Anton juga melihat, itu tidak 
mudah terjadi, meskipun Singapura 
mengalami resesi. Menurutnya, ada 
faktor kestabilan nilai tukar rupiah dan 
faktor risiko secara umum mengenai 
Indonesia, yang sangat diperhitungkan 
pemilik dana.

“Sayangnya sejauh ini masih ada 
persepsi bahwa rupiah kemungkinan 
melemah dan tingginya risiko lainnya di 
Indonesia. Itu yang mungkin mendorong 
pemilik dana tidak memindahkan 
dananya dari Singapura ke Indonesia, 
justru mereka mencari tempat lain yang 
lebih memberi jaminan,” katanya.

Menurutnya, resesi yang dialami 
Singapura saat ini, justru ada faktor 
pemicu dari Indonesia. “Orang-
orang kaya Indonesia yang selama 
ini sering pergi dan berbelanja di 
Singapura, umumnya juga terkena 
imbas krisis. Tentu mereka mengurangi 
pengeluaran mereka, dan sedikit banyak 
mengakibatkan lesunya perekonomian 
Singapura,” jelas Anton. 

Singapura Resesi, Dampak ke Indonesia Tak Besar 


