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1 US$: Rp. 12,157.80

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.

Mengganti DPR yang tak
Kunjung Kapok
JAKARTA - INTEGRITAS lembaga
perwakilan rakyat benar-benar kian
hancur. Skandal demi skandal, mulai dari
pelecehan seksual hingga korupsi terus
dilakukan anggota dewan terhormat yang
tidak terhormat itu. Dan tiada mengenal
jera. Wajah DPR yang sudah kotor itu kini
bertambah tercoreng. Seorang anggota
Fraksi Partai Amanat Nasional, Abdul
Hadi Djamal, ditangkap basah oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan
Karet, Jakarta Selatan, Senin (2/3).
Abdul Hadi Djamal diduga menerima
suap Rp1 miliar. Saat penangkapan, KPK
menemukan barang bukti US$90 ribu dan
Rp54,5 juta.
Pemberian uang itu diduga terkait
dengan posisi Abdul Hadi Djamal sebagai
anggota Komisi V DPR yang antara lain
membidangi sektor perhubungan. Dalam
pemeriksaan sementara, dana itu diduga
untuk memperlancar proyek program
lanjutan pembangunan fasilitas laut dan
bandara di kawasan Indonesia timur senilai
Rp100 miliar.
Terulangnya kasus suap yang melibatkan
anggota dewan itu kian membuktikan
kegagalan partai dan juga Badan
Kehormatan DPR mengawasi perilaku
mereka yang menyandang status terhormat
sebagai wakil rakyat. Yang paling ironis
dan memalukan, penangkapan Abdul Hadi
Djamal itu terjadi hanya lima hari setelah
partai politik mendeklarasikan gerakan
antikorupsi di Gedung KPK, Rabu (25/2).
Ketika itu, 38 partai politik meneguhkan
komitmen mereka dalam gerakan

antikorupsi.
Namun, komitmen gerakan antikorupsi
dari partai politik itu tentu saja menjadi
hambar dan cenderung menjadi hipokrisi.
Partai terbukti gagal mengawasi perilaku
anggotanya dan membangun moral bahwa
suap dan korupsi adalah sebuah kejahatan
yang bisa menghancurkan negara.
Tertangkapnya lagi anggota dewan itu
juga semakin mempertegas kenyataan
bahwa DPR adalah lembaga paling korup
di Tanah Air. Juga paling tidak mengenal
kapok. Sebab, kasus serupa sebelumnya
telah ada. Anggota dewan dari Partai
Bintang Reformasi, Bulyan Royan,
ditangkap basah di Plaza Senayan, Jakarta,
dengan barang bukti US$60 ribu dan 10 ribu
euro pada 30 Juni 2008.
Publik juga belum melupakan kasus
penangkapan anggota DPR dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan, Al Amin
Nasution, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta,
pada 9 April 2008. Al Amin juga ditangkap
basah menerima Rp71 juta dan S$33 ribu
dari Sekda Kabupaten Bintan.
Selain itu, ada Yusuf Emir Faishal dari
PKB dan Sarjan Tahir dari Partai Demokrat
yang terlibat kasus alih fungsi lahan dalam
proyek Pelabuhan Tanjung Api-api di
Kabupaten Banyuasin, Sumsel.
Lalu, ada juga Hamka Yandhu dan Antony
Zeidra Abidin dari Partai Golkar yang
terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia;
Saleh Djasit dari Partai Golkar yang terkait
dengan kasus pengadaan mobil pemadam
kebakaran; dan Noor Adenan Razak dari
Fraksi Reformasi yang terlibat kasus korupsi
BERSAMBUNG KE HAL 5

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

Disewakan kamar bersih, ada
internet Comcast, telp LDT.
17xx Hicks antara JK dan
Warung Sby hub: 215-4599724/267 909-9225 (2)

Terima Jasa pindah rumah

atau kos/apartemen,
menyiapkan mobil angkut.
Hub: 267 231 7695 (5)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (83)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (37)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (23)
PIJAT/URUT KESEMBUHAN
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (3)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Terima Translate - Inggris-

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

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.

Pijat Cik Jun - Bagi yang

merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (79)

Kumpulan Humor Singkat Tentang
Perkawinan
-Kamu punya dua pilihan dalam hidupmu : Hidup
single saja dan menderita sepanjang hidup atau
menikah dan kemudian berharap kamu mati saja
-Seorang gadis memasang iklan di koran nasional
yang berjudul “Dicari Seorang Suami”. Esok harinya
ia mendapatkan kurang lebih 100 surat yang berbunyi
sama
“Ambil aja punyaku...”
-Seorang penasihat pernikahan memberikan nasihat
jitu : Ketika seorang wanita mencuri suamimu, tidak
ada pembalasan yang terbaik dan termanis kecuali
membiarkannya memilikinya....
-Seorang anak bertanya “Yah, berapa biaya untuk
menikahi cewek?” “Well, anakku, ayah tidak tahu
jumlah pastinya....karena sampai sekarang Ayah masih
membayar...”
-”Benarkah di benua lain, seorang pria menikahi
gadis tanpa mengenal calonnya itu?” tanya seorang
anak lagi. Jawab si Ayah “Ah tidak, Itu terjadi di

semua benua sayangku....”
-Pria I : “Istriku seorang malaikat !”
Pria II : “Sungguh beruntung bung, istriku sih
masih hidup.”
-Doa seorang wanita : Tuhanku berikan aku
kebijaksanaan untuk mengerti pria untuk mencintai
dan memaafkan dan bersabar terhadap tingkahnya.
Karena Tuhan, kalau aku meminta kekuatan.....aku
bisa memukulinya sampai mati....”

BIAYA KULIAH
Seorang dokter tua di kota kecil akhirnya berlibur.
Ia menugasi anak laki-lakinya, yang baru saja lulus
sekolah kedokteran, untuk menjaga pasiennya.
Saat sang ayah pulang, ia bertanya pada anaknya
apakah terjadi sesuatu yang tidak biasa.
“Aku menyembuhkan penyakit Nyonya Ida yang
sudah dideritanya selama 30 tahun,” jawab sang anak
dengan bangga.
Ayahnya marah, “Penyakit Nyonya itu yang
membuatmu bisa sekolah selama ini sampai lulus
sekolah kedokteran! Kok malah kamu sembuhkan itu
bagaimana?”
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Cina hadapi masa tersulit
Perdana Menteri Cina Wen Jiabao
mengatakan tahun-tahun mendatang akan
menjadi yang tersulit bagi negara itu akibat
krisis ekonomi.
Saat memberi pidato di parlemen, Wen
mengulangi pernyataan akan mengucurkan
US$ 585 milyar untuk program investasi
guna mendorong ekonomi Cina.
Dia juga mengumumkan target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan
meningkatkan konsumsi dan permintaan
konsumen.
Pidatonya disampaikan ketika membuka
pertemuan tahunan parlemen Cina,
Kongres Rakyat Nasional.
Perdana Menteri berharap dapat
menciptakan sekitar 9 juta lapangan kerja
baru di kota-kota dan meningkatkan
anggaran daerah sampai 25%.
“Di Cina negara maju dengan penduduk
1,3 milyar, mempertahankan angka
pertumbuhan ekonomi merupakan hal
yang penting untuk memperluas lapangan
kerja bagi masyarakat kota dan pedesaan,”
kata Wen
Seorang tentara yang memberontak
mengatakan kepada BBC, bahwa
perjuangan senjata merupakan satusatunya jalan untuk meningkatkan nasib
mereka.
“Keluarga kami mungkin akan menderita
karena tindakan kami, namun para perwira
telah mengeksploitasi kami selama 200
tahun lebih,” katanya.

Kelompok tentara ini berpendapat
mereka telah diperlakukan semena-mena
oleh atasan mereka yang korup.
Wen dengan jujur mengakui Cina
menderita akibat krisis ekonomi global,
dan membenarkan kurang memadainya
ketentuan jaminan sosial dan layanan
kesehatan.
Peningkatan belanja negara sudah
disampaikan oleh Perdana Menteri Wen,
dalam pidato November lalu, namun seperti
yang diduga tampaknya tidak ada dana
segar untuk mengatasi memburuknya
kondisi ekonomi.
Tambahan anggaran akan digunakan
pemerintah untuk proyek infrastruktur,
seperti jalan kereta, jalan raya dan juga pola
irigasi.
Wen mengatakan dia cukup puas, Cina
bisa mengatasi tantangan yang belum
pernah terjadi sebelumnya.
”Kami sangat yakin bisa mengatasi
kesulitan dan tantangan, dan kami
memiliki kemampuan dan kondisi untuk
melakukannya,” Wen mengatakan didepan
3.000 delegasi yang menghadiri salah satu
peristiwa politik tahunan Partai Komunis.
Harga saham di seluruh dunia
naik ditengah perkiraan Wen akan
mengumumkan ekspansi atas rencana
stimulus ekonomi.
Sebelumnya, Cina mengatakan akan
meningkatkan belanja militer tahun ini
sebesar 14,9% menjadi US$ 70,2 milyar.

Cina naikkan belanja
militer

pejabat negara, Li Zhaoxing.
Pengamat berpendapat belanja
pertahanan Cina sesungguhnya lebih
besar dari angka resmi yang diumumkan,
namun menurut Beijing tidak ada yang
disembunyikan.
“Tidak ada yang disebut dengan
pengeluaran militer tersembunyi di Cina,”
kata Li dalam sebuah jumpa pers di Beijing.
Anggaran militer yang baru ini dikeluarkan
menjelang pertemuan nasional tahunan
Kongres Rakyat Cina, yakni parlemen Cina,
yang akan dimulai Kamis.
Li menyebut peningkatan anggaran
ini cukup rendah, karena Cina ingin
melindungi kedaulatan dan integritas
wilayahnya “bukan untuk mengancam
negara manapun.”

Cina mengatakan akan menaikkan
besaran belanja militernya hanya 14,9%
tahun ini sehingga menjadi 480,6 milyar
yuan (sekitar Rp. 85 trilyun).
Dana tersebut akan digunakan untuk
membayar kenaikan gaji, modernisasi,
dan program peningkatan kapasitas,
termasuk upaya anti-terorisme dan
bantuan bencana, kata seorang juru bicara
pemerintah.
Kekuatan militer Cina dipakai untuk
melindungi diri bukan sebagai ancaman
terhadap negara manapun, kata seorang
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Capres 2009 Masih Perlu Figur Militer
JAKARTA - Indonesia
dinilai masih memerlukan
calon presiden (capres)
dan calon wakil presiden
(cawapres) berlatar
belakang militer. Sejumlah
survei menyebutkan,
masyarakat tidak keberatan
jika dipimpin figur dari
kalangan militer.
Demikian diungkapkan
peneliti dari Reform
Institute, Yudi Latif,
Direktur Eksekutif Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan
Penerangan Ekonomi dan
Sosial (LP3ES) Suhardi dan
Direktur Lembaga Survei
Nasional, Umar S Bakry,
secara terpisah, di Jakarta,
Rabu (4/2).

“Dalam persepsi publik,
masyarakat tidak terlalu
mempersoalkan capres
berlatar belakang militer
atau sipil,” ujar Yudi.
Senada dengan itu, Umar
menyatakan, kehadiran
kandidat capres atau
cawapres berlatar belakang
militer, dalam jangka
pendek dan panjang masih
akan tetap dibutuhkan.
Sebab, masyarakat masih
mempersepsi militer sebagai
figur pluralis dan majemuk,
berkomitmen terhadap
Pancasila dan NKRI. “Selain
itu, militer, sebagai sosok
yang dianggap tegas, bisa
diharapkan mengatasi
kegamangan bangsa,”

ujarnya.
Namun, dia mengakui,
saat ini masih ada stigma
militer bersikap antiHAM dan demokrasi.
“Ini memang titik lemah
militer, nilai-nilai itu belum
terinternalisasi dan tidak
terlihat oleh publik. Tetapi,
saya kira tidak semua
purnawirawan jenderal
bersikap seperti itu,” kata
Umar.
Sementara itu, Suhardi
menjelaskan, masyarakat
pada umumnya tidak
melihat dikotomi sipilmiliter dalam pencapresan.
Sehingga, relatif tidak
ada resistensi terhadap
munculnya figur militer.

400.000 Karyawan Opel
di Eropa Terancam
Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA - Sekitar 400.000 karyawan
unit usaha General Motor Jerman, Opel
di seluruh Eropa terancam kehilangan
pekerjaan akibat kebangkrutan yang dialami
perusahaan otomotif tersebut, demikian
pejabat serikat pekerja memperingatkan,
Kamis (5/3).
GM memiliki 55.600 karyawan di Eropa
termasuk 26.000 di Opel Jerman, karena itu
Armin Schild dari serikat pekerja IG Metall
kepada harian Berliner Zeitung menyatakan
bahwa kebangkrutan itu akan berdampak
berantai pada pemasok suku cadang
kendaraan.
“Banyak hal bisa terjadi yang akan lebih
dari sekedar bantuan ke Opel,” kata Schild.
Eksekutif GM Eropa pada Senin
mempresentasikan proposal restrukturisasi
yang mencakup permintaan dana publik 1,3
miliar euro (4,2 miliar dolar AS) dari Jerman
dan negara Eropa lainnya yang terdapat
pabrik GM.

Dana publik
itu adalah
pinjaman yang
mendapat
jaminan dari
pemerintah
atau bisa sering
disebut sebagai
nasionalisasi
setengah.
dengan dana
itu akan
membuat Opel
bisa berdiri
di atas dua
kaki dan selamat meski terjadi kesulitan di
perusahaan induknya.
Kanselir Jerman Angela Merkel berisiko
dituduh bertindak tidak adil terhadap
perusahaan lainnya dan melanggar prinsip
pasar bebas jika memutuskan membantu
perusahaan itu.
Namun enam bulan sebelum pemilu di
mana Merkel ingin maju untuk periode
kedua jabatannya, juga berisiko bila terjadi
bangkrutnya ikon industri Jerman itu akan
mengembalikan negerinya di abad 19 dan
bisa menurunkan jumlah pemilih untuk
dirinya.(Ant/OL-01)

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)

Polisi Antiteror Prancis
Mulai Lakukan
Penyelidikan
BLITAR - Polisi antiteroris Prancis, mulai
melakukan penyelidikan kasus ancaman
pembunuhan terhadap Presiden Prancis,
Micolas Sarkozy dan lima politikus lainnya.
Demikian diungkapkan kantor kejaksaan
Paris, Selasa (3/3).
Sarkozy menerima surat ancaman
pembunuhan yang disertai dengan sebuah
peluru kaliber 9 mm. Selain Sarkozy,
ancaman yang sama juga diterima Menteri
Dalam Negeri Michele Alliot-Marie, dan
Menteri Kehakiman Rachida Dati. Ancaman
pembunuhan ini diterima ketiganya akhir
pekan lalu.
Mantan Perdana Menteri Alain Juppe juga
menerima ancaman serupa. Surat ancaman
sepanjang 20 baris dan sebuah peluru
diterimanya Senin kemarin. Namun, Juppe
menegaskan sama sekali tidak khawatir
dengan ancaman itu.
“Ini adalah resiko pekerjaan. Ini bukan
yang pertama dan saya pikir juga bukan

yang terakhir. Karenanya saya tenang saja.
Saya telah banyak mendapat ancaman dan
untuk berbagai alasan saya bisa selamat,”
jelas Juppe yang kini menjabat wali kota
Bordeaux.
Senator dari Partai UMP yang merupakan
partai Sarkozy, Jacques Blanc juga mendapat
ancaman serupa. Satu lagi senator yang
mendapat ancaman pembunuhan adalah
Raymond Couderc yang menerima surat
ancaman pembunuhan yang disertai sebuah
peluru kaliber 38. (AFP/OL-06)
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Dukungan AS
ke Israel kukuh
WASHINGTON - Menteri

Luar Negeri Amerika Serikat
Hillary Clinton menegaskan
kembali “dukungan tak
tergoyahkan” negaranya
kepada Israel.
Pernyataan itu
dikemukakan setelah
bertemu Presiden Israel
Shimon Perez.
Clinton melakukan
perjalanan pertama ke
wilayah itu sebagai diplomat
tertinggi pemerintah baru
Barack Obama.
Menlu AS ini berencana
merundingkan upaya
memajukan kesepakatan
damai akhir antara Israel
dan Palestina.

Namun karena Israel
masih dalam proses
membentuk pemerintah
baru, tidak banyak
kemajuan yang diharapkan
tercapai.
Clinton tiba dari
Mesir, tempat Amerika
bersama lembaga donor
internasional sepakat
mengucurkan besar $4,5
milyar untuk membangun
kembali Gaza.
Perundingan dua harinya
dimulai di Jerusalem
dan dia akan berunding
secara terpisah dengan
Menteri Luar Negeri Tzipi
Livni, Perdana Menteri
yang ditunjuk Benjamin
Netanyahu dan Perdana
Menteri sementara Ehud
Olmert.
Hillary Clinton akan

bertemu dengan Presiden
Otoritas Palestina
Mahmood Abbas di Tepi
Barat hari Rabu.
Setelah bertemu Peres,
Clinton mengatakan
sangat penting untuk
menggarisbawahi
dukungan Amerika yang
“tak tergoyahkan, tahan
lama dan mendasar” bagi
negara Israel...komitmen
kuat kami terhadap
keamanan Israel”.
“Serangan roket
terhadap Israel yang terus
terjadi harus dihentikan.
Tidak diragukan bahwa
setiap negara, termasuk
Israel, akan tinggal
diam sementara wilayah
dan rakyatnya menjadi
sasaran serangan roket,”
tambahnya.

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

Perkuat Imunitas Tubuh
Daya tahan tubuh merupakan
kemampuan menangkal semua jenis kuman
dan virus yang hendak masuk ke dalam
tubuh. Bila daya tahan tubuh baik, penyakit
tidak mudah menyerang. Oleh sebab itu
tingkatkan selalu daya tahan tubuh melalui
Makan makanan bergizi yang
mengandung unsur karbohidrat, lemak,
protein, dan mineral. Bila makanan ini yang
dimakan setip hari kurang bergizi, tubuh
akan lemas dan rentan penyakit. Hal itu
membuat daya tahan menurun.
Rutinitas kerja yang padat kadang
membuat orang kurang istirahat. Salah satu
dampak kurang istirahat adalah penurunan
daya tahan tubuh. Maka, luangkan waktu
untuk beristirahat dengan tidur sekitar 6-8
jam sehari.
Pilih olahraga sesuai kemampuan tubuh
seperti senam, lari, tenis, sepakbola.
Dengan berolahraga teratur, fisik menjadi
bugar dan daya tahan tubuh menjadi baik.
Mengontrol stres juga harus anda kuasai.
Beban dan tanggung jawab pekerjaan
mempengaruhi kondisi psikologis. Bisa
menyebabkan stres yang ditandai dengan
menurunnya konsentrasi dan nafsu makan,
sulit tidur, dan mudah emosi.
Tak lupa mengkonsumsi vitamin berupa
suplemen untuk menunjang kegiatan anda
sehari-hari. Sesuaikan juga dengan jenis
kegiatan anda dan rutinitas yang anda
geluti. Meningat tak semua orang mampu
memenuhi kebutuhan gizi.

Kenali Insomnia

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-

Gangguan tidur yang terjadi terusmenerus atau insomnia secara medis
dijelaskan sebagai persepsi atau keluhan
kekurangan tidur yang diakibatkan oleh
satu atau lebih, diantaranya kesulitan
tidur, terjaga dari tidur berulangkali serta
kesulitan untuk kembali tidur.
Kategori insomnia ada tiga jenis. Pertama
early Insomnia yaitu gangguan insomnia
dini, saat seseorang mulai merasa susah
tidur. Middle insomnia adalah kondisi
bila seseorang sering terbangun di sela-

sela waktu tidur meski bisa tidur pada
waktunya.
Sedangkan late insomnia terjadi pada
orang yang bisa tidur dengan mudah,
tetapi bangun lebih awal dari jam-nya dan
kesulitan tidur lagi.
Pada intermitten insomnia, orang sering
terbangun atau tidur selalu terputus,
sedangkan total insomnia berarti tidak bisa
tidur sama sekali.
Keluhan sulit tidur tampaknya sepele,
tetapi bisa berdampak pada berbagai aspek
kehidupan penderita. Dampak sulit tidur
yang dirasakan diantaranya, pemanfaatan
waktu kurang maksimal sehingga
menurunkan produktivitas. Kualitas hidup
menurun drastis, kesehatan, psikis, antisosial dapat terjadi pada penderita.
Jika sudah begini, penderita harus
mendatangi dokter guna mendapatkan
penanganan lanjut atau dengan terapi
untuk mengatasi gangguan tidur secara
perlahan berbasis biologis, psikologis, dan
sosial.

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

pengadaan tanah Pusdiklat Badan Pengawas
Tenaga Nuklir.
Sebagian anggota dewan itu telah
divonis bersalah oleh pengadilan dan
sebagian lagi masih menjalani persidangan.
Pertanyaannya, mengapa anggota DPR tak
kunjung jera? Mengapa mereka tak takut
korupsi?
Salah satu jawabannya adalah ringannya
hukuman. Untuk membuat jera para
penjarah uang negara itu, sepantasnya
hukuman bagi mereka diperberat, kalau
perlu dengan hukuman mati. Tak hanya
itu. Partai yang anggotanya terlibat korupsi
pun perlu dikenai sanksi. Misalnya, dengan
memotong dana subsidi negara bagi mereka.
Yang paling berat tentu saja sanksi sosial,
yaitu ditinggalkan rakyat.
DPR yang sekarang citranya memang
buruk. Dan tidak boleh dibiarkan buruk
berkepanjangan. Pemilu legislatif 9 April
ini adalah kesempatan semua pihak untuk
menggunakan haknya guna memulihkan
integritas dan mengganti wajah DPR yang
busuk itu.kecemasan.
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PAN Pecat Abdul Hadi Djamal karena korupsi
JAKARTA- DPP Partai
Amanat Nasional (PAN)
akhirnya mencopot
anggota DPR Komisi V
Abdul Hadi Djamal dari
keanggotaannya dan
sebagai caleg DPR RI dari
PAN.
PAN menganggap
penangkapan Abdul Hadi
oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai
musibah.
Pemecatan tersebut
diumumkan DPP PAN
dalam rilis berkop DPP
PAN yang dibagi-bagikan
kepada wartawan di Rumah
PAN, Jalan Warung Buncit
Raya, Jakarta Selatan, Rabu
(4/3).
Menurut DPP PAN, Abdul

Hadi tidak mempunyai
catatan buruk sebagai
anggota partai.
Sebelum dipecat
DPP PAN, Abdul Hadi
Djamal telah menyatakan
mengundurkan diri.
Pengunduran diri
disampaikan calon anggota
legislatif (caleg) PAN lewat
keluarganya.
PAN menilai sikap
mengundurkan diri sebagai
kelebihan yang dilakukan
Abdul Hadi. Namun,
ditegaskan bila Abdul
Hadi tidak menyatakan
mundur, PAN akan tetap
memecatnya. “Sikap kita
tegas. Kalaupun tidak
mengundurkan diri, kita
akan tetap memecatnya,”

kata SB.
Pengunduran diri Abdul
Hadi tersebut disampaikan
oleh keluarganya Rabu
(4/3). Abdul Hadi Djamal
telah ditetapkan sebagai
tersangka kasus suap
terkait proyek perluasan
pelabuhan dan bandara di
wilayah Indonesia Timur.
Abdul Hadi dan PNS
Dephub Darmawati
tertangkap tangan KPK
pada Senin 2 Maret 2009
sekitar pukul 22.30 WIB.
Keduanya ditangkap di
kawasan Karet, Jalan
Sudirman, Jakarta.
KPK menyita uang senilai
90 ribu dolar AS (setara Rp1
miliar lebih) dan Rp54 juta.

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

Dian Sastro Jadi
Peragawati
Belakangan nama Dian Sastro
jarang terdengar di dunia acting.
Film layar lebarnya yang terakhir,
3 Doa 3 Cinta tidak meledak di
pasaran. Tapi artis cantik berusaha
tetap eksis di dunia hiburan.
Beberapa waktu lalu Dian
muncul di acara peragaan busana.
Pemilik tubuh mungil ini dengan
pedenya berlenggak-lenggok di
catwalk membawakan sebuah baju
milik butik di kawasan Blok M,
Jakarta Selatan.
Untuk tubuh seukuran Dian,
gadis ini memang
tidak layaknya
pragawati pada
umumnya. Toh,
Dian terlihat
pede-pede saja
saat ditepuki
oleh beberapa
temannya. Artis
yang beken lewat
film Ada Apa
Dengan Cinta ini
tak banyak bicara usai berjalan di
catwalk.
Film terakhir Dian, 3 Doa 3
Cinta memang tak meledak seperti
filmnya yang lain, sehingga gadis
ini merasa tak ada lagi berita yang
patut dikorek darinya.
Dara 26 tahun ini langsung
berlalu meski ada beberapa
wartawan yang ingin
mewawancarai.
“Sori ya, aku buru-buru nih,”
kata Dian tersenyum.

Maia Dukung Dhani Jadi
Cawapres
Pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani
santer diberitakan menjadi salah satu
calon sebuah partai politik untuk
menjadi Wakil Presiden. Apa tanggapan
Maia Estianty?
Maia mengaku akan memberi support
jika hal itu benar-benar terjadi. “

Wulan GuritnoAdilla: Sudah
Mendaftar ke KUA
Wulan Guritno bakal segera
mengakhiri status jandanya dengan
menerima pinangan Adilla Dimitri yang
sudah cukup lama menjadi kekasihnya.
Adila sudah meminta surat keterangan
numpang nikah ke Kantor Urusan
Agama (KUA) Kebayoran Baru tanggal
17 Februari
silam yang
ditujukan ke
KUA Kebayoran
Lama.
“Yang
mendaftarkan
orang
suruhannya,”
kata Drs.
Wahidin S.Ag,
Kepala KUA
Kebayoran
Baru saat
WULAN GURITNO
ditemui Rabu
(4/3).
Wahidin menambahkan, pihaknya
tak mengetahui kapan akad nikah
digelar. “Kami hanya membuatkan surat
pengantarnya saja,” imbuh Wahidin.
Sebelum memutuskan untuk menikah
lagi, ibu satu anak ini sempat membina
rumah tangga dengan Atilla Syach.
Wulan juga pernah berpacaran dengan
pebalap Ananda Mikola. (nv/pit)

Mau jadi apapun, saya akan support
dia sebagai mantan istri karena dia
adalah bapak anak-anak,” kata Maia.
Meski demikian, Maia mengaku tak
teralu memikirkan hal tersebut, apalagi
harus terlibat didalamnya.
“Saya enggak ikut campur urusan dia,
tapi kalau mau jadi apapun, saya tetap
dukung dan memberi doa,” ucapnya.
Hingga kini Maia masih kesulitan
bertemu anak-anaknya.[nova/ft:ezza/
ais]
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Pembentukan Provinsi Tapanuli Dilanjutkan
Tragedi di DPRD Sumut Bukan SARA
[MEDAN] Agenda pembentukan Provinsi
Tapanuli (Protap) tetap akan dilanjutkan,
meski aksi demo yang menginginkan
pemekaran Provinsi Sumatera Utara
(Sumut) ini telah membuat Ketua DPRD
Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia.
“Kita sangat prihatin atas kejadian ini.
Panitia Pemrakarsa Pembentukan Protap
menyampaikan duka sedalam-dalamnya,”
ujar Wakil Ketua Panitia Pemrakarsa
Pembentukan Protap, Eron Lumbangaol.
Eron yang juga menjabat penasihat Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DPRD Sumut menegaskan peristiwa itu
tidak akan menjadi halangan pembentukan
provinsi baru. “Tidak ada masalah. Agenda
tetap akan dijalankan. Semua orang
sudah tahu. Pemerintah pusat maupun
daerah mengerti dan memahami tuntutan
pembentukan Protap,” katanya.
Sebelum meninggal, Ketua DPRD Sumut
itu sempat memimpin rapat paripurna,
tetapi kemudian menunda rapat karena
massa pendukung pembentukan Protap
menerobos masuk ke ruang rapat. Di tengah
massa yang menghadangnya, Abdul Aziz
sempat ditarik-tarik, bahkan dipukul, lalu
beberapa saat kemudian pingsan, dan
akhirnya meninggal dalam perjalanan ke
rumah sakit.
Terkait insiden itu, Gelmok Samosir,
salah satu pendukung pembentukan Protap
membantah adanya pemukulan terhadap
Ketua DPRD. “Tidak ada pengeroyokan.
Saat kejadian, polisi melakukan
pengawalan ketat,” katanya.
Kepolisian Kota Besar Medan
menetapkan enam tersangka di balik
kasus tersebut, antara lain Ketua Panitia
Pemrakarsa Pembentukan Protap, Chandra
Panggabean, FM Datumira Simanjuntak,
Victor Siahaan, Parles, dan Burhanuddin
Rajagukguk. “Jumlah tersangka dalam
kasus ini kemungkinan akan bertambah.
Saat ini, kepolisian sedang bekerja keras
menuntaskan kasus tersebut,” kata Kepala
Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol

Baharudin Djafar kepada SP di Medan,
Rabu (4/2) pagi.
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso
mengatakan insiden DPRD Sumut
hendaknya menjadi bahan pembelajaran
agar penanganan keamanan di masa
depan menjadi lebih baik. “Polisi harus
tegas dengan menindak pelaku unjuk rasa
anarkis, sehingga peristiwa di Medan ke
dapan tidak terulang kembali,” ujarnya.
Bukan SARA

Menanggapi kasus tersebut, Gubernur
Sumut Syamsul Arifin memastikan
kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD
Sumut, tidak terkait suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). “Kami minta kepada
masyarakat untuk tidak mudah terpancing.
Kasus ini sebaiknya diserahkan kepada
polisi untuk diusut sampai tuntas,” ujarnya.
Sedangkan, anggota Komisi II DPR,
Lena Maryana mengatakan kasus tersebut
merupakan akibat tidak disusunnya
desain pemekaran oleh pemerintah.
“Untuk menghindari kasus serupa terjadi,
pemekaran wilayah harus dihentikan
sampai ada strategi menyeluruh dari
pemerintah untuk pemekaran daerah,”
tegasnya. Sementara itu, Ketua DPP
Partai Demokrat Anas Urbaningrum
menilai, kematian Ketua DPRD Sumatera
Utara merupakan akibat penghayatan
demokrasi yang tidak disertai etika, moral,
dan fatsun politik. Syahwat pemekaran
mengaduk-aduk emosi massa karena
tersedianya kedudukan bagi elite lokal di
daerah yang akan dimekarkan tersebut.
“Aziz Angkat adalah korban dan ekspresi
politik demokrasi yang terlalu kasar dan
tak terkontrol oleh etika, fatsun, dan
kesantunan,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum
Partai Golkar, Agung Laksono menyatakan
tidak tertutup kemungkinan pihaknya
membentuk tim investigasi untuk
menyelidikan meninggalnya kader Golkar
itu. [AHS/G-5/L-10/A-21]

Sutiyoso Tetap akan
Maju Jadi Capres
KENDARI - Mantan Gubernur DKI Jakarta
Sutiyoso berkeras melanjutkan usaha
pencapresannya. Namun ia mengaku akan
makin sulit maju dalam pilpres karena
putusan Mahkamah Konstitusi yang
menolak membatalkan aturan pengajuan
presiden yakni memperoleh 20% suara
parlemen atau 25% suara nasional.
“Tetaplah, saya tidak akan menyerah.
Masih ada banyak partai untuk diminta
dukungannya,” kata Sutiyoso di Jakarta,
Kamis (5/3). Sejak awal, menurut Sutiyoso,
pembuatan aturan tersebut bertujuan
untuk menggiring pembentukan pasangan
capres-cawapres itu hanya dua pasang
saja. Pilihannya hanya merah atau kuning,
katanya. Padahal, berkaca pada pemilu
2004 lalu, ketika aturan menerapkan
persentase di bawah aturan 2009,
pemilihan presiden hanya meloloskan
lima pasang saja. Terlebih, tambahnya,
jika capres/cawapres itu menyadari

kemampuannya sendiri akan susut
sendiri. “Kan, ada yang terang-terangan
menyatakan mundur, ada juga yang diamdiam hilang,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis
akan ada blok baru lagi yang meramaikan
kancah politik. Itu semua tergantung pada
hasil pemilu legislatif. Hal itu, lanjutnya,
masih bisa berubah karena setelah pemilu
legislatif akan menjelaskan peta kekuatan
politik. “Masih mungkin membuat blok
baru lagi. Semua itu bisa berubah nanti,”
pungkasnya. (*/OL-06)
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Enam Bulan Krisis,
120 Pabrik PHK
Karyawan
MALANG -Dalam enam bulan terakhir,
sedikitnya 120 dari 600 pabrik di
Kabupaten Malang, Jawa Timur,
terpaksa melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) karena kondisi
krisis global. Jumlah karyawan yang diPHK rata-rata 20-40 orang per pabrik,
terutama yang menggantungkan bahan
baku utama dari impor.
“Masih banyak perusahaan anggota
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
di Kabupaten Malang yang berupaya
keras mencegah PHK. Hanya saja,
entah kemampuan bertahan itu sampai
kapan,” ujar Samuel Molindo, Sekretaris
Apindo Kabupaten Malang dalam
percakapan dengan wartawan, Senin
(2/3).
Ia menolak memberikan keterangan
terperinci tentang perusahaan yang
sudah melakukan PHK dan yang telah
mengurangi karyawan kontrak, dengan
alasan menjaga citra perusahaan yang
bersangkutan.
Samuel Molindo, yang juga
pengusaha pabrik plastik itu, lebih
lanjut mengatakan, langkah bertahan
yang dilakukan perusahaan dengan
bahan baku impor itu di antaranya,
mengurangi jam lembur serta

mengurangi atau memutus pekerja
kontrak.
“Menurut prediksi teman-teman
anggota Apindo, kondisi yang tidak
mengenakkan ini bisa jadi berlangsung
sampai akhir Maret,” ujarnya.
Pengurangan Pajak
Dia berharap, seharusnya
pemerintah memikirkan dilakukannya
pengurangan berbagai nilai pajak yang
semakin mencekik yang membebani
perusahaan dan karyawan.
Sementara itu, Bupati Malang,
Sujud Pribadi yang dikonfirmasi
terpisah, Senin (1/3), melalui Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Malang, Djaka Ritamtama
mengemukakan, ada 196 perusahaan di
wilayahnya yang terpaksa melakukan
PHK. “Mayoritas perusahaan yang
melakukan pengurangan karyawan itu
pabrik rokok kelompok kecil,” ujarnya.
Pemkab Malang, yang baru saja
melakukan pertemuan tripartid,
berharap agar perusahaan yang semula
menggantungkan pasar ekspor bisa
menggarap pasar domestik, hingga
tidak sampai melakukan pengurangan
karyawan. “Kondisi pasar global
menurut pemerintah pusat memang
sedang jeblok,” ujar Djaka Ritamtama.
Terkait dengan kondisi krisis global
dewasa ini, kepada para pekerja diminta
mampu mengendalikan diri agar tidak
mudah tersulut ajakan demo yang tidak
berarti. [070]
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Cina tawarkan perundingan
pada Taiwan
WASHINGTON - Cina siap berunding dengan Taiwan
sebagai upaya untuk mengakhiri permusuhan antar
kedua negara, seperti disampaikan Perdana Menteri,
Wen Jiabao, saat membuka sidang tahunan parlemen
Cina.
Wen Jiabao mengatakan Cina siap untuk
menciptakan kondisi-kondisi guna mengakhiri susana
bermusuhan.
Beijing tetap berpendapat bahwa Taiwan --yang
memisahkan diri pada akhir perang saudara Tahun
1949-- sebagai propinsinya yang membangkang.
Hubungan kedua negara meningkat sejak tahun lalu
dengan terpilihnya presiden baru Taiwan, Ma Yingjeou.
Di masa-masa sebelumnya Cina sempat mengancam
untuk menggunakan kekuatan jika Taiwan
menyatakan kemerdekaannya secara resmi.
“Hubungan antar selat sudah memasuki jalur
pengembangan perdamaian,” kata Wen Jiabao.
“Kami juga siap untuk melakukan perundingan
tentang politik antar selat dan masalah militer serta
menciptakan kondisi untuk mengakhiri suasana
bermusuhan dan mengupayakan kesepakatan damai
antar kedua pihak di Selat Taiwan.”
Wen menambahkan bahwa semua perundingan
harus didasarkan pada Prinsip Satu Cina.
Di bawah pemerintahan Chen Shui-bian, hubungan
keduanya memburuk dan Cina melakukan latihan
militer beberapa kali di kawasan pantai yang dekat
dengan Taiwan.
Cina juga menempatkan ratusan rudal jarak pendek
yang diarahkan ke Taiwan.
Rudal tersebut masih di sana, namun hubungan
kedua negara meningkat di bawah Presiden Ma Yingjeou, paling tidak dalam hubungan ekonomi dan
perdagangan.
Penerbangan langsung Taiwan dengan Cina daratan
sudah dibuka, yang sebelumnya harus melalui Hong
Kong.
Menanggapi pidato Wen, pemerintah Taiwan
mengatakan mendahulukan perundingan ekonomi
dari politik.
“Kesepakatan damai merupakan kemajuan bagi
kedua belah pihak,” kata Tony Wang, jurubicara
Presiden Ma Yin-jeou.
“Namun kami berpendapat yang pertama
adalah mengupayakan kesepakatan ekonomi baru
kesepakatan politik,” kata Tony Wang kepada kantor
berita Reuters.
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Medvedev: Rusia Ingin
Hubungan Saling
Menguntungkan
dengan AS
WASHINGTON - Presiden Rusia
Dmitry Medvedev, yang sedang
berkunjung ke Madrid, dalam
pertemuannya dengan Perdana
Menteri Spanyol Jose Luis Zapatero
mengatakan bahwa Rusia ingin
menjalin hubungan baik dengan
Amerika Serikat (AS).
Berbicara kepada para wartawan
di Palacio Moncloa Madrid, Rabu
(4/3), mengenai kemungkinan
perundingan dengan AS berkaitan
dengan usulan ‘perisai anti peluru
kendali’ yang disodorkan oleh
pemerintah Bush, Medvedev
menanggapi positif terhadap sikap
Presiden Barack Obama, namun
berhenti sejenak dan mengatakan
perundingan-perundingan apa yang
akan dilakukan.
“Mengenai hubungan kami antara
Rusia dan AS, adalah penting, karena
kami ingin menjalin hubungan baik
dengan AS, itu adalah selalu menjadi
tujuan kami. Saya berharap isyaratisyarat positif kami diterima oleh
Washington dan diterjemahkan ke
dalam perjanjian-perjanjian,” kata
Medvedev.
Kendatipun demikian, pemimpin
Rusia itu membantah bahwa
perundingan-perundingan yang
telah dilakukan akan berhenti
setelah AS mengembangkan
program perisai rudalnya.
“Barack Obama ingin
mengintensifkan kerjasama
dan menjalin kesepakatan
dalam berbagai bidang. Kami
menjalin kontak secara tetap dan
berkorespondensi, namun kami
tidak membahas perubahanperubahan yang mungkin terjadi,”
kata pemimpin Rusia itu kepada
wartawan.

2.400 Pengusaha Tak Punya Izin
JAKARTA - Dari 2.500 rumah makan,
Bakery, dan salon di Jakarta Barat, baru
100 rumah makan yang mengantongi izin
tetap usaha pariwisata (ITUP). Akibatnya,
Pemprov DKI Jakarta, kehilangan
pendapatan minimal Rp 2,4 miliar dari
retribusi pengurusan ITUP yang harus
dibayar para pengusaha rumah makan.
Jumlah tersebut, kata Kepala Sudin
Pariwisata Jakarta Barat, Dr Witarsa
Tambunan, belum termasuk retribusi 10
persen yang harusnya dibayar para tamu
rumah makan, setiap mereka makan di
tempat itu.
“Kepala Seksi Pariwisata, Sudin
Pariwisata Jakarta Barat, H Mangatas P
Tobing, SH, mengatakan, para pengusaha
rumah makan dan salon yang belum
mengurus ITUP, namun tetap beroperasi
telah melanggar Perda Nomor 10 Tahun
2004, tentang Kepariwisataan.
“Kami akan terus menyosialisasikan
perda ini, dan mengingatkan para

Sindikat Penipu
Internasional Via
Internet Terbongkar
Mabes Polri membongkar sindikat
penipuan perdagangan skala internasional
yang menggunakan sarana internet yang
dikendalikan dari Medan, Sumatera Utara.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Komjen Pol Susno Duadji di Jakarta, Rabu,
mengatakan, tersangka maupun korban
berasal dari Indonesia, Singapura dan
beberapa negara Eropa.
“Kerugian korban mencapai 1,8 juta dolar
AS atau sekitar Rp23 miliar. Ini baru satu
korban yang berasal dari Austria,” kata
Susno.
Hingga kini, Polri telah menahan empat
orang yakni Yap Kok Yong Karlson (WN
Singapura) Lauw Hian Tjin alias Acin (WNI)
Hendryanto alias Acuan (WNI), dan Iswan
Budi Darma Paloh alias Irwan (WNI). “Para
tersangka Acin tertangkap di Hotel Swiss
Bell Medan,” katanya.
Sedangkan tiga tersangka lain masih

pengusaha agar segera mengurus ITUP.
Tapi, kalau peringatan kami tidak juga
digubris terpaksa mereka akan dikenakan
sanksi, yaitu berupa penyegelan tempat
usaha,” urainya.
Menurut Mangatas, untuk mengurus
ITUP, para pengusaha rumah makan dan
salon yang memiliki modal Rp 1 juta - Rp
500 juta atau termasuk kelas C, hanya
dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta untuk
seumur hidup. Meski demikian, setiap
tahun izin harus diperpanjang secara
gratis.
“Rumah makan dan salon yang masuk
kelas C, dapat mengurus perizinan ke
kantor Sudin Pariwisata,” imbuhnya.
Sementara itu, lanjut Mangatas, restoran
dan salon yang masuk klasifikasi B, atau
memiliki modal minimal Rp 500 juta, serta
klasifikasi A, atau memiliki modal antara
Rp 1,5 miliar - Rp 3 miliar, harus mengurus
perizinan ke kantor Dinas Pariwisata,
Pemprov DKI Jakarta. [Y-6]
buron.
Direktur II Badan Reserse Kriminal
Brigjen Pol Edmond Ilyas menambahkan,
kasus ini terungkap setelah Polri menerima
laporan dari Kedutaan Austria di Jakarta
yang menyebutkan bahwa ada warganya
bernama Emmeran Fischer tertipu 1,8 juta
dolar AS saat transaksi dengan tersangka
Acin.
Dalam aksinya, para tersangka
menawarkan aneka barang elektronik
dengan harga murah dari Indonesia lewat
laman www.alibaba. com. Korban Fischer
lalu memesan barang elektronik kepada
korban lewat email senilai 1,8 juta dolar
AS dan dijadwalkan tiba di Austria pada 20
Desember 2008. Namun barang tidak juga
dikirim tersangka ke Austria dengan alasan
cuaca sedang buruk
Selain itu, Polri juga menerima laporan
dari Kedutaan Prancis di Jakarta bahwa
ada WN Prancis bernama M Pascal Lepers
yang tertipu dan surat interpol tentang
adanya korban penipuan dengan korban
WN Jerman bernama Christian Markus
Harrier.Hingga Februari 2009, barang
pesanan tidak juga dikirim sehingga Fischer
mengadukan masalah ini ke Kedutaan
Austria di Jakarta.
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Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bisa 0%
Pertumbuhan ekonomi dunia tahun
2009 bisa turun hingga 0%. Hal ini
karena banyaknya negara-negara yang
pertumbuhannya negatif di tengah
kondisi krisis ekonomi global.
Hal ini dikatakan oleh Menteri
Keuangan sekaligus Menko
Perekonomian Sri Mulyani dalam jumpa
pers di Graha Sawala Kantor Menko
Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng,
Jakarta, Rabu (4/3).
”Banyak negara yang saat ini
pertumbuhan ekonominya negatif, hanya
sedikit yang bisa bertahan di zona positif
di 2009,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, gejala
penurunan pertumbuhan ekonomi
dunia bisa 0% ini terlihat dari tajamnya
penurunan pertumbuhan ekonomi
dunia dalam 3 bulan terakhir ini.”Kita
tahu international trade (perdagangan

dunia) turun tajam, karena ekspor dan
impor keduanya menurun tajam saat ini,”
imbuhnya.
Selain itu dikatakan Sri Mulyani,
volume aliran modal masuk ke negara
berkembang di tengah krisis ekonomi saat
ini juga turun tajam.
”Biasanya volume capital dunia ke
negara berkembang mencapai di atas
US$ 600 miliar, sekarang hanya US$ 160
miliar,” jelasnya.
Keadaan ini menurut Sri Mulyani
akan mempengaruhi kegiatan ekonomi
di negara berkembang, sehingga
pertumbuhan ekonomi akan turun tajam.
”Departemen Keuangan minggu ini
akan menjadi tuan rumah dari pertemuan
deputi-deputi Menteri Keuangan negara
G20. Dan dalam G20 ini yang akan
dibicarakan adalah bagaiman me-restore
trade di dunia,” pungkasnya. (dtc)

Indonesia Akan
Kehilangan Rp 1.150 triliun
pada 2009

Dalam kurun waktu tersebut,
diperkirakan juga pendapatan per kapita
Indonesia hanya akan berkisar US$ 20.00040.000, sementara negara yang lainnya
berada pada kisaran lebih dari US$ 50.000.
“Setelah satu abad kemerdekaan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya
akan berada di bawah Tiongkok, Amerika
Serikat, Malaysia, Thailand, dan Vietnam
serta hanya akan sedikit unggul dari
Filipina,” ujar Winters.
Namun, Konselor Ekonomi dari Kedubes
AS Peter Haas tetap optimistis bahwa
Indonesia masih mampu dan memiliki
peluang untuk menstabilkan ekonomi terkait
krisis tahun ini. Keterkaitan Indonesia dalam
keanggotaan G-20, bagi Haas, merupakan
kunci bagi Indonesia, karena perannya
tersebut dapat membantu perekonomian
dalam negeri.
Sementara itu, mantan Menteri
Koordinator Perekonomian dan
Keuangan, Rizal Ramli mengatakan untuk
mengembalikan kondisi Indonesia dan
memperbaiki perekonomian bangsa, sudah
seharusnya demokrasi dilakukan sebaikbaiknya. Ia menganggap bahwa aset-aset
penting yang banyak dimiliki oleh pihak
asing harus diambil alih oleh negara.
“Sampai kapan pun, jika kondisi ini tidak
diperbaiki maka masyarakat pada kelas
bawah akan semakin miskin dan yang kaya
akan semakin kaya,” tuturnya. [FLS/N-6]

Direktur Capital Price Research Roy
Sembel mengatakan, dampak pertumbuhan
ekonomi yang lambat karena krisis ekonomi
global diperkirakan akan membuat
Indonesia kehilangan Rp 1.150 triliun.
“Volume perdagangan akan turun dan
menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar
Rp 2 triliun per hari,” kata Roy pada seminar
bertema Strategi Penyelamatan Ekonomi
Pada Krisis, Implikasi dan Antisipasi dari
Stimulus Ekonomi Global, Senin (2/3), di
Jakarta.
Menurut Roy, Indonesia akan butuh
waktu yang cukup lama agar pulih dari
kondisi ekonomi ini dengan tingkat
pemulihan 15-20% per tahun. Untuk itu,
Roy mengingatkan, bagi para pelaku bisnis
di Indonesia untuk berpikir strategis dan
jangka panjang disertai dengan analisis
pasar yang jelas.
Pada acara yang sama, ahli politik dan
ekonomi dari Northwestern University
Jeffrey Winters memprediksi, kondisi
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
cukup lambat diperkirakan membuat
Indonesia akan terus terpuruk hingga tahun
2045 men- datang.

