edisi ke-178 - 15 Maret 2009

1 US$: Rp. 11,999.36

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.

SBY dan Demokrat Masih Teratas
JAKARTA - Figur Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat,
masih mendapat dukungan terbanyak
dari masyarakat untuk menjadi capres
terpilih dan parpol pemenang pada pemilu
mendatang. Hal itu merupakan dampak
dari penayangan iklan Demokrat dan SBY
di media massa, yang dinilai cukup efektif
membentuk persepsi positif di publik.
Demikian hasil survei bersama empat
lembaga, yakni LP3ES, CSIS, Fisip UI, dan
LIPI, yang diumumkan di Jakarta, Rabu
(11/3). Survei tersebut menunjukkan, SBY
meraup dukungan hingga 46 persen dari
2.957 responden di 33 provinsi di Indonesia.
Posisi kedua dan ketiga ditempati capres
dari PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sri
Sultan.
Hal yang menarik, di tengah upaya
Jusuf Kalla (JK) berpisah dari SBY untuk
maju sebagai capres, publik justru melihat
SBY-JK sebagai pasangan ideal dan layak
dipertahankan, dengan meraup dukungan
51,5 persen. Dukungan ini lebih besar
ketimbang skenario SBY dipasangkan
dengan Akbar Tandjung.
Sementara itu, pasangan Megawati-Sri
Sultan berada di posisi kedua dari kedua
skenario tersebut. Disusul masing-masing
pasangan Prabowo Subianto-Hidayat Nur
Wahid dan pasangan JK-Hidayat Nur Wahid.
Menurut peneliti dari Departemen Politik
dan Hubungan Internasional CSIS, Sunny
Tanuwidjaja, tingginya referensi pemilih
terhadap SBY, disebabkan efektifnya
iklan-iklan politik Partai Demokrat. Hal
itu melahirkan persepsi di benak publik
adanya kinerja positif dari pemerintahan
Presiden SBY.
Sementara itu, Direktur LP3ES Suhardi
menilai, keunggulan yang diraih Partai

Demokrat,
yang didukung
21,52 persen
responden,
tidak bisa
dilepaskan
dari sosok
SBY. Namun,
menurutnya, gambaran dukungan terhadap
capres tersebut belum sepenuhnya
mewakili, sebab masih ada 38,5 persen
responden yang belum menentukan
pilihannya pada pilpres. [NCW/CNV/A-17]
CAPRES FAVORIT

Siapa calon presiden (capres) Anda?
Pertanyaan itu mudah dijawab. Alasannya,
wajah mereka terus tampil di layar kaca
dan media cetak. Namun bila di- ajukan
pertanyaan, siapakah calon wakil presiden
(cawapres) yang bakal disandingkan
dengan kandidat presiden dari masingmasing parpol, jawabannya hampir
seragam, yakni menunggu hasil Pemilu
Legislatif 9 April mendatang.
Kandidat orang nomor dua di negeri
ini yang sudah mengemuka di media
massa, di antaranya Surya Paloh, Akbar
Tandjung, Sultan Hamengku Buwono X,
dan Agung Laksono dari Partai Golkar,
Din Sjamsuddin (Ketua Umum Pengurus
Pusat Muhamadiyah), Hidayat Nur Wahid
(PKS), Meutia Hatta (PKPI), Sutiyoso (PIS),
Bambang Sulistomo, Meutia Hatta, dan Sri
Mulyani (Menteri Keuangan).
Seandainya dipasangkan dengan capres
yang ada, maka Megawati akan memilih
Sultan HB X, Sedangkan Susilo Bambang
Yudhoyono menjatuhkan pilihan pada
salah satu dari sejumlah nama, antara
lain Akbar Tandjung, Agung Laksono, Sri
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

Sedia Produk dari Amway

atau kos/apartemen,
menyiapkan mobil angkut.
Hub: 267 231 7695 (6)

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)

* L U C I A * - Menerima

Nichiren Shoshu Buddhism

internet Comcast, telp LDT.
17xx Hicks antara JK dan
Warung Sby hub: 215-4599724/267 909-9225 (3)

Terima Jasa pindah rumah

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (84)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (38)

Pijat Cik Jun - Bagi yang

merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (80)

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

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp. enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
215 921 0907 (25)

Tiap Kamis jam 11 Siang

PIJAT/URUT KESEMBUHAN
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (4)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Mak Comblang yang Apes
Hari itu disidang Pengadilan Negeri,
seorang Hakim yang akan menjatuhkan
vonisnya lebih dahulu bertanya pada tertuduh
dengan satu pertanyaan yang diluar perkara
pidana yang sedang diadili waktu itu.
Pak Hakim itu bertanya : “Sambil lalu rasarasanya aku mengenali wajahmu, dimana ya
dulu kita pernah bertemu ?”,
Siapa sangka tertuduh itu menjawab dengan
cepat dan bersemangat, “Lha kan sayalah yang
menjadi perantara (comblang) sehingga Bapak
menikah dengan Atun tetangga saya 25 tahun
yang laluuu....”
Apa mau dikata Hakim itu dengan
geramnya menimpali jawaban itu sembari
memukulkan palunya : “Bagus kalu begitu,
akhirnya kutemukan juga BIANG KEROKNYA
hari ini, sesudah sekian lamanya hidupku
tersiksa dengan isteri yang boros, cerewet,
dan tidak setia itu, makanya dengan ini
kujatuhkan vonis 30 tahun penjara!!!!!”
Lapor Polisi
Suatu hari mobil Pak Agus dirampok oleh

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
Terima Translate - Inggris-

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695 (4)

para gerombolan pencuri, kemudian segera
menghubungi kantor polisi terdekat.
Pelapor : “Hallo...hallo, ini kantor polisi.... ?”
Polisi piket : “Ya, betul ada apa ...?”
Pelapor : “Tolong pak..., mobil saya dilarikan
perampok... kearah Tol Jagorawi barusan...
segera kejar pak!!..”
Polisi Piket : “Wah..., disini cuma ada
sepeda, ban nya gembos lagi..!!!”
Pelapor : “!@@$$%%%???”

Nasihat Terbaik Kedua
Seorang Pasien sedang memeriksakan
kondisi kesehatannya kepada seorang Dokter
penyakit dalam. Kemudian dokter tersebut
memberikan naehat kepada pasien tersebut.
Sang dokter berkata, “Yang terbaik untuk
kamu lakukan adalah berhenti minum
minuman keras dan merokok, bangun pagipagi setiap hari, dan tidur lebih cepat tiap
malam.”
Sang pasien menjawab, “Dok, aku nggak
pantas mendapatkan yang terbaik. Yang
terbaik kedua ada nggak Dok?”
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Bank Dunia:

Sekarang Lebih Buruk dari Depresi Besar
Ekonomi dunia kini tepat berada di
posisi yang paling buruk sejak Depresi
Besar. Kondisi ini diwarnai dengan beban
kesulitan ekonomi paling berat harus
dipikul negara-negara berkembang, ungkap
Bank Dunia, Senin (9/3), di New York,
Amerika Serikat (AS).
Negara-negara tersebut harus
menghadapi tanggungan beban kredit
hingga mencapai US$ 700 miliar, tambah
Bank Dunia.
“Ekonomi global tampaknya akan
menyusut tahun ini untuk pertama kali
sejak Perang Dunia II,” tegas pernyataan
lembaga internasional itu.
Ditekankan juga bahwa produksi industri
global pun sampai pertengahan 2009,
kemungkinan lebih rendah 15 persen
dibanding 2008.
Berdasarkan proyeksi itu, perdagangan
dunia berada di posisi dengan penurunan
terbesar dalam 80 tahun dan kerugian
terbesar diperkirakan dialami negaranegara di kawasan Asia Timur.

Bank Dunia, menambahkan, krisis
finansial ini akan berdampak panjang dan
lama bagi negara berkembang.
“Banyak institusi yang membantu sektor
keuangan negara-negara berkembang
itu pada hakekatnya sudah menghilang,”
ungkap bank itu. “Negara-negara
berkembang yang masih memiliki akses di
pasar finansial harus menghadapi tingginya
biaya pinjaman dan rendahnya arus
modal, akses ke investasi juga rendah dan
pertumbuhan melambat di masa depan.”
Sementara menurut Direktur Pelaksana
Bank Dunia Ngozi Okonjo-Iweala, ketika
krisis ini mulai, penduduk di negara
berkembang, khususnya di Afrika, berada di
paling dekat dengan kesulitan ini.
Menurut Bank Dunia, paket stimulus
untuk negara-negara ekonomi besar
akan membatasi penyaluran uang untuk
negara-negara berkembang, supaya tidak
mengganggu pertumbuhan ekonomi.
[CNN/E-4]

Pelempar Bush dihukum
tiga tahun

banding.
Laporan-laporan menyebutkan, Zaidi
memekikkan “hidup Irak” saat vonis
dibacakan.
Saudaranya, Ruqaiya dilaporkan
menangis, dan berteriak “mampuslah
Maliki, agen Amerika”, mengacu ke
perdana menteri Irak Nuri Maliki.
Pembela meminta dakwaan digugurkan,
dan menyatakan Bush tidak pernah
benar-benar terancam. Saat serangan di
konferensi pers di Baghdad 15 Desember,
Zaidi meneriaki Bsuh “anjing” dan
sepatunya “ciuman perpisahan” dari
mereka yang terbunuh, menjadi yatim atau
janda di Irak.
Bush menghindar dari sepatu yang
dilempar dan tampak tidak terusik dengan
insiden tersebut, dan berkelakar tidak
lama kemudiah bahwa dia tahu sepatu itu
ukuran 10.
Zaidi ditahan sejak insiden tersebut. Tim
pengacaranya mengatakan, dia dipukuli
oleh petugas penjara, meski dia tampak
sehat waktu hadir di pengadilan.

Seorang wartawan Irak yang
dipahlawakan di Dunia Arab karena
melemparkan sepatunya ke mantan
Presiden AS George W Bush dipenjarakan
tiga tahun.
Muntadar al-Zaidi menyatakan tidak
bersalah dalam lanjutan sidang perkaranya
di Baghdad.
Dia mengatakan: “Reaksi saya alamiah,
seperti orang Irak mana pun.”
Menghantam orang dengan sepatu
adalah penghinaan serius bagi orang Arab.
Zaidi bisa dipenjarakan 15 tahun atas
serangan itu.
Bush yang mengadakan perjalanan
perpisahan ke Irak bulan Desember,
mengecilkan arti insiden tersebut.
Ketua tim pembela Zaidi, Dhiaa alSaadi menggambarkan hukuman itu
“berat dan tidak sejalan dengan hukum”
dan mengatakan, dia akan mengajukan
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Presiden: Krisis Global Ancam Keselamatan Manusia
JAKARTA - Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
mengatakan, apabila
bangsa-bangsa di dunia
gagal mengatasi krisis
keuangan global yang
terjadi saat ini, maka
keselamatan umat manusia
terancam.
Dalam kuliah perdana
yang disampaikan Presiden
pada peresmian Universitas
Pertahanan Indonesia di
Istana Negara, Jakarta,
Rabu, Presiden mengatakan,
di samping kondisi serba
suram yang menghantui,
di tengah kondisi krisis
juga muncul peluang baru
berupa kesadaran global
untuk menyelamatkan

kehidupan manusia di
dunia.
Seluruh bangsa di dunia
saat ini dalam berbagai
forum seperti G20, APEC
dan ASEAN, menurut
Presiden, tengah duduk
bersama untuk mencari
solusi dari krisis global.
“Jika kita gagal mengatasi
krisis ini, maka keamanan
manusia sejagad akan
terancam. Ini menyangkut
pemenuhan kebutuhan
dasar manusia,” tutur
Presiden.
Sebagai salah satu
pemimpin negara
berkembang, Presiden
Yudhoyono mengaku cemas
krisis keuangan global

yang terjadi sekarang ini
akan menggagalkan target
“Millenium Development
Goals” pada 2012.
Krisis global saat ini,
lanjut Presiden, jangan
sampai membuat bangsabangsa di dunia melupakan
target tersebut.
Kesadaran global yang
berkembang saat ini untuk
menyelamatkan dunia
dari krisis keuangan,
krisis pangan dan energi,
serta krisis lingkungan,
menurut Presiden,
harus dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk
menyelamatkan kehidupan
dunia.

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)

Rupiah Berjalan di Atas
Rp12.000
JAKARTA - Rupiah kehabisan energi untuk
kembali menanjak. Nilai tukar rupiah
kembali tergelincir, di atas Rp12.000 per
USD.
Rupiah ditutup di level Rp12.00012.035 per USD, atau melemah dibanding
perdagangan kemarin di level Rp11.900Rp12.005 per USD.
“Saat ini dolar tengah mencari titik
keseimbangan,” ujar salah satu dealer, di
Jakarta, Kamis (12/3/2009).
Menurutnya, dolar kembali menguat

Model Pertumbuhan
China Dapat Tangkis
Krisis Global
BEIJING - Garis besar model pertumbuhan
China yang baru untuk menangkis krisis
global muncul Februari lalu ketika belanja
pemerintah yang dikeluarkan untuk sektor
infrastruktur
telah membantu mengimbangi dan
menutupi kerugian akibat anjlok tajamnya
ekspor, sejumlah analis mengatakan Rabu
(11/3).
Sepekan setelah PM Wen Jiabao
mengatakan kepada anggota kongres bahwa
tugas utama tahun 2009 adalah untuk
mendongkrak permintaan domestik guna
mengurangi dampak krisis di seluruh dunia,
data menunjukkan hal itu langsung terjadi
secara berangsur-angsur.
Perekonomian (China) menggabungkan
sektor perdagangan yang sangat lemah
dengan investasi yang kuat, terutama
investasi publik,” kata Robert Subbaraman,
ekonom Nomura International yang berbasis
di Hong Kong.
Administrasi kepabeanan mengatakan
Rabu, ekspor turun 25,7% Pebruari lalu
atas dasar tahunan, sementara surplus
perdagangan tercatat $4,84 miliar -anjlok tajam dari lebih $39 miliar bulan
sebelumnya.
Berlawanan sekali dengan melemahnya
ekspor, investasi di sektor pabrik dan
perlengkapan di dalam negeri justru naik
26,5% bulan Januari dan Pebruari dari
periode sama tahun 2008, data biro statistik
menunjukkan.
Khususnya, pengeluaran yang didanai

terhadap sejumlah mata uang, membuat
rupiah bergerak terbatas.
Sebelumnya, dolar Amerika sempat
melemah karena meningkatnya risk appetite
berkenaan dengan menguatnya bursa saham
global, sehingga meredusir daya tarik USD
sebagai safe-haven currency.
Namun, dolar kembali dikucuri sentimen
positif, bahwa pemerintah Barack Obama
berencana menggunakan capital injection
sebagai insentif agar bank-bank AS menjual
distressed securities kepada investor.
Sementara investor swasta juga akan
memperoleh federal loans untuk membeli
aset, dalam dua strategi, yang ditujukan
untuk melakukan trading mortgage-backed
debt.
oleh pemerintah pusat naik 40,3% dalam dua
bulan pertama, kata biro statistik, sambil
memberi kesan bahwa paket stimulus yang
diumumkan di Beijing Nopember lalu telah
menjadi faktor sangat menentukan.
“Laju investasi menunjukkan adanya
dampak positif dari paket stimulus 4 triliun
yuan ($585 miliar) untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi,” kata Zhuang Jian,
ekonom senior di Bank Pembangunan Asia
(ADB).
“Kita bisa melihat besarnya kenaikan
investasi dengan dukungan pemerintah,”
kata Zhuang sebagaimana dikutip oleh
kantor berita resmi Xinhua.
China sangat menghandalkan ekspor
untuk mendongkrak kenaikan pertumbuhan
ekonominya yang mengesankan selama tiga
dasawarsa terakhir.
Namun keadaan itu telah sangat memukul
perekonomian ketiga terbesar di dunia
tersebut karena pasar luar negeri mengering
di tengah perlambanan pertumbuhan
global, sehingga pemerintah merasa perlu
dalam jangka panjang menciptakan lebih
banyak permintaan dalam negeri.
Ekonomi China tumbuh mencapai 9%
tahun 2008, dan dalam kuartal keempat
naik hanya 6,8%, jauh di bawah 8% yang
sering disebut-sebut guna mempertahankan
agar tingkat pengangguran tetap bisa
dikendalikan dan keresahan sosial bisa
dihindarkan.
Sebagian besar dari paket stimulus
itu dialokasikan untuk proyek-proyek
infrastruktur seperti pembangunan jalan
dan jembatan.
Namun pemerintah juga berusaha
membantu sektor ekspor, dan dana paket
stimulus tersebut bisa digunakan dengan
lebih baik di berbagai bidang.
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Menteri
Pakistan Gagal
Dibunuh
PESHAWAR - Tiga orang
tewas saat terjadi percobaan
pembunuhan tehadap
seorang menteri provinsi
di kota Peshawar, Pakistan
barat-laut, Rabu, kata polisi.
AFP mengutip keterangan
polisi yang melaporkan
bahwa Bashir Bilour,
Menteri Senior di North
West Frontier Province,
luput dari cedera.
Menteri itu sedang
mengunjungi suatu
acara di kota tersebut
guna meresmikan satu
proyek pembangunan
ketika seorang pria

muda melompat dan
melemparkan granat
tangan, sehingga
menewaskan satu orang
dan melukai dua orang lagi.
Menteri itu mengatakan
penyerangnya, yang
masih muda dan memiliki
jenggot pendek, berusaha
meledakkan dirinya tapi
jaket bunuh dirinya tak
meledak.
Setelah melempar granat,
ia melarikan diri ke satu
jalan sempit. Perwira
polisi Khan mengatakan
penyerang tersebut
bersembunyi di satu rumah,
tempat ia meledakkan
bahan peledaknya. Atap
rumah itu ambruk,
menewaskan seorang
perempuan dan melukai
tiga orang lagi, termasuk

seorang anak.
Seorang personil polisi
juga cedera dalam bakutembak, kata Khan. Bilour,
anggota senior Partai
Nasional Awami --yang
beraliran sekuler, juga
selamat dari satu upaya
pembunuhan November
lalu. Ia menuduh gerilawan
Taliban sebagai pelaku
serangan paling akhir
tersebut. Peshawar adalah
gerbang ke wilayah suku
yang tak terjangkau
hukum di Pakistan dan
berbatasan Afghanistan.
Wilayah itu telah menjadi
kubu gerilyawan yang
memiliki hubungan dengan
Taliban dan Al-Qaeda
sejak serbuan pimpinan AS
2001 menggulingkan rejim
Taliban di Afghanistan.

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-

Menurut PBB: Tahun 2050
Penduduk Dunia Lebih
Sembilan Miliar
Penduduk dunia diperkirakan terus
bertambah hingga melampaui sembilan
miliar jiwa tahun 2050, jauh lebih banyak
daripada 6,8 miliar saat ini
demikian prediksi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang dirilis Rabu (11/3).
Kebanyakan tambahan 2,3 miliar manusia
itu terjadi di negara berkembang, dengan
prediksi penduduk di negara tersebut
melonjak dari 5,6 milyar tahun ini menjadi
7,9 miliar tahun 2050.
Sementara itu penyebaran pertambahan
penduduk negara berkembang adalah 1,2
milyar pada usia 15-59 tahun, dan sekitar
1,1 miliar orang dalam kelompok usia lebih
60 tahun.
PBB memperkirakan pertambahan
penduduk di negara berkembang hingga
2050 minimal 1,23 hingga 1,28 miliar orang.
Prediksi penduduk tersebut bisa sekilas
terlihat hanya 1,15 miliar bila tidak
memperhitungkan migrasi dari negara
berkembang ke negara maju. Rata-rata
pertahunnya terdapat 2,4 juta orang dari
negara berkembang yang bermigrasi ke
negara maju dalam priode tahun 2009
hingga 2050.
Sepanjang periode 2010-2050,
diperkirakan negara penerima migran
terbesar adalah Amerika Serikat (1,1 juta per
tahun), Kanada (214.000), Inggris (174.000),
Spanyol (170.000), Italia (159.000), Jerman
(110.000), Australia (100.00), serta Prancis
(100.000).
Populasi Negara Miskin Melonjak
Sementara itu negara yang paling
banyak mengirim imigran diperkirakan
adalah Meksiko (334.000 per tahun), China
(309.000), India (253.000), Pilipina (175.000),
dan Pakistan (161.000).
Di sisi lain, jumlah penduduk di 49
negara miskin diprediksi akan mengalami
lonjakan, dari 0,84 miliar tahun ini menjadi
1,7 milyar tahun 2050.
Pertumbuhan di negara-berkembang
lain diprakirakan terus tumbuh, tapi tidak
terlalu tinggi, dengan kisaran pertambahan

penduduk dari 4,8 milyar menjadi 6,2
milyar pada tahun 2050.
Pertumbuhan penduduk turut
dipengaruhi oleh angka kelahiran, yang kini
terus berkurang 2,56 anak per perempuan
di tahun 2005-2010 menjadi 2,02 anak
per perempuan untuk periode 2045-2050,
demikian skenario itu memperkirakan.
Data yang disiapkan oleh Divisi Populasi
Departemen Ekonomi dan Sosial PBB itu
juga menunjukkan bahwa pertumbuhan
populasi dunia mengalami penurunan
mengakibatkan penduduk yang bertambah
tua.
Di negara-negara maju, 22 persen
penduduknya sudah berusia lebih 60 tahun
dan proporsinya diperkirakan akan terus
tumbuh hingga 33 persen tahun 2050.
Pada saat itu, jumlah penduduk manula
diprediksi akan 2 kali lipat lebih banyak
daripada jumlah anak-anak.
Di sisi lain, hanya 9 persen dari penduduk
negara berkembang saat ini yang berusia di
atas 60 tahun, tapi proporsi tersebut akan
tumbuh hingga menjadi 20 persen pada
tahun 2050.
Prediksi PBB itu mengkolaborasikan hasil
temuan dari sensus nasional di berbagai
negara dan survei khusus yang digelar di
beberapa negara di seluruh dunia.

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Mulyani, Meutia Hatta, dan Hidayat Nur
Wahid.
Capres Prabowo Subianto kemungkin
memilih di antara Meutia Hatta, Hidayat Nur
Wahid, dan Ryaas Rasyid (PDK). Capres Rizal
Ramli akan memilih Puan Maharani (PDI-P),
Marwah Daud atau Hidayat Nur Wahid.
Bagi Jusuf Kalla yang dijagokan oleh Partai
Golkar tentu tidak sulit memilih wakilnya.
Dia akan memilih dengan memperhatikan
dua kriteria yang tidak tertulis, yakni Jawanon Jawa dan sipil-TNI. Dia bisa memilih
Sultan HB X. Bisa saja berasal dari koalisi
dengan PDI-P, PKS dan PPP.
Sementara siapa pilihahan Sultan untuk
cawapres? Dia akan memilih kader terbaik
dari PDI-P, PKPI, PKS, atau bisa sesama kader
Partai Golkar. [W-8]
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Menag: Buddha Bar Sebaiknya Segera Ditutup
JAKARTA- Menteri Agama
(Menag) Muhammad
Maftuh Basyuni
menegaskan, tempat
hiburan menggunakan
simbol agama Buddha,
seperti Buddha Bar, di
kawasan Jakarta Pusat,
sebaiknya segera ditutup
karena telah melukai
perasaan umat beragama.
“Jika tak ditutup, saya
khawatir nanti ada Islam
Bar, Kristen Bar. Dan, barbaran lainnya,” kata Maftuh
pada pertemuan dengan
para tokoh masyarakat dan
agama, di Jambi, Rabu.
Ia menjelaskan,
Buddha Bar merupakan

satu perusahaan yang
berinduk di Perancis. Di
negara itu tak dikenal
adanya kerukunan umat
beragama. Mereka berjalan
sendiri, berbeda dengan di
Indonesia.
Oleh karena itu,
kehadiran Buddha Bar
sangat melukai perasaan
umat Buddha.
Ia membenarkan DPRD
DKI sudah meminta agar
Buddha Bar segera ditutup.
Setelah berunjuk rasa
melakukan aksi penolakan,
kini upaya hukum
ditempuh kelompok Forum
Anti Buddha Bar (FABB).
Mereka melaporkan PT

Nireta Vista Creative,
pemegang lisensi Buddha
Bar Jakarta ini ke Polda
Metro Jaya.
“Tuntutannya meminta
jangan nama agama karena
umat Buddha itu umat yang
yang unik, nama agama
Buddha, Tuhan Buddha,
dan Nabi Buddha,” kata
Koordinator FABB Kevin Wu
di Polda Metro Jaya, Jalan
Sudirman, Jakarta, Kamis
(11/3).
Buddha Bar di Asia
cuma di Indonesia, karena
di Malaysia ditolak, di
Thailand ditolak, dan di
Singapura ditolak, urainya.
(Ant/dtc)

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
Tinton Soeprapto, ayah
Ananda Mikola tidak hadir pada
persidangan putra sulungnya, hari
ini. Ternyata, mantan pembalap
nasional itu diserang penyakit
jantung dan dirawat di rumah sakit.
Tinton dibawa ke Rumah Sakit
Angkatan Darat Gatot Soebroto
pada Rabu (11/3/2009), pukul 22.00
WIB. Tinton langsung dilarikan ke
unit gawat darurat (UGD) rumah
sakit tersebut. Demikian pesan
singkat yang diterima okezone dari
Alex Asmasoebrata pada Kamis
(12/3/2009).
Pada
persidangan tadi
siang, Ananda
mengakui, sudah
tahu ayahnya
sedang sakit.
Tetapi, Ananda
membantah ayahnya tengah
dirawat di rumah sakit.
“Enggak sampai dirawat sih.
Cuma kelelahan saja kok. Ayah
saya baik-baik saja dan sehat-sehat
saja,” kata Ananda saat ditemui di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
siang tadi. (fin) “Tadi aku cuma
bantu teman saja,” imbuhnya
sambil berjalan cepat. [rm/ais]

Geri Halliwell Putus dari
Miliuner
Geri Halliwell menerima lamaran
miliuner Italia, Fabrizio Politi, pada
Januari lalu. Namun, sekarang Geri
malah putus dari pria kaya itu. Padahal,
sebelumnya dia sangat menggebu-gebu.
“Aku orang yang plin-plan. Satu menit
aku pikir telah menemukan cinta dalam
hidupku. Di menit berikutnya, aku pikir
tidak menemukannya,” kata Geri yang
dikutip The Sun, Kamis (12/3/2009).
Penyanyi ini memutuskan untuk
tidak menikahi Politi setelah menyadari
dirinya bukan tipe perempuan yang
suka terikat tali pernikahan.

Hotman Paris
Akui Dekat dengan
Meriam
Hotman Paris Hutapea tak
membenarkan gosip dirinya menghamili
Meriam Bellina. Namun, dia tak
menampik kedekatannya dengan janda
cantik itu.
“Saya memang dekat dengan Meriam
Bellina. Tapi, saya juga dekat dengan
artis lain kok,”
tutur Hotman
di Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat, Jalan
Gajah Mada
Raya, Jakarta
Pusat, Kamis
(12/3/2009).
HOTMAN PARIS
Menurut
pengacara
kondang itu, isu kehamilan Meriam
berawal dari candaannya dengan
wartawan infotainment.
“Isu ini berkembang awalnya hanya
karena bercanda dengan wartawan
infotainment. Saya juga enggak
mengerti malah jadi serius begini dan
berkembang jadi yang enggak-enggak.
Pokoknya, ini enggak benar,” tegasnya.
(ang)

“Geri suka
menjalin
hubungan
dengan pria,
tapi yang
dibutuhkannya
adalah
membuat
putrinya
bahagia. Saat
tahu Geri tak mau dinikahi, Politi
marah. Tapi dia bisa menghormati
keputusan itu,” ungkap sumber.
Teman-teman mantan personel
Spice Girls ini tidak kaget mendengar
keputusan Geri itu. Pasalnya, sepanjang
sejarah kisah cintanya, Geri memang
kerap berubah sikap menjadi dingin.
(ang)
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Polisi China Sediakan Cabai Mentah untuk Para Supir
BEIJING - Kepolisian di China Baratdaya
sedang menggalakkan kampanye
pemberioan cabai merah kepada para supir
agar mereka tidak nmengantuk atau
bahkan tertidur ketika sedang mengemudi,
demikian laporan media, Rabu (11/3).
Polisi di kabupaten Chongqing telah
mulai menyediakan cabai di tempat-tempat
istirahat di jalan tol.
Menurut tradisi kepercayaan China,
orang akan sering menjadi mudah
mengantuk ketika Musim Semi, kata
Chongqing Evening News.
Sebagian besar supir berasal dari

Satu dari 50 Anak Amerika
Tak Punya Rumah
Satu dari 50 anak di AS tak mempunyai
rumah, demikian laporan yang disiarkan di
Washington, Selasa (10/3) waktu setempat.
Studi yang diselenggarakan “National
Center on Family Homelessness” dan dilandasi atas data dari 2005 sampai 2006
memperkirakan lebih 1,5 juta anak, atau 2
persen dari seluruh jumlah anak kecil di
Amerika, tak memiliki rumah.
“Jumlah tersebut akan bertambah karena
penyitaan rumah terus meningkat,” kata
Ellen Bassuk, presiden pusat studi itu, dalam
satu pernyataan.
Di antara temuan lain yang mengejutkan,
studi tersebut juga memperlihatkan 42
persen anak yang tak memiliki rumah belum
berusia enam tahun sedangkan kebanyakan
anak yang tak memiliki rumah takkan lulus
sekolah mene-ngah.
“Konsekuensi tersebut bagi masyarakat
kita akan berlangsung selama beberapa
dasawarsa,” kata Bassuk.
“Sementara kita memberi jaminan buat
bagian lain bangsa kita, sudah tiba pula
waktunya untuk membantu mereka.”
Studi itu juga memberi saran kebijakan
buat pemerintah guna menangani
masalah tersebut, seperti menjamin bahwa
pemberian pelajaran kepada anak-anak
tak terganggu ketika mereka kehilangan
rumah, dan menyediakan layanan guna
menanggulangi trauma di kalangan anak
yang tak memiliki rumah.

propinsi-propinsi bertetangga seperti
Sichuan, Yunna dan Hunan. Di wilayahwilayah itu, cabai adalah makanan favorit.
“Kalau kita lelah menyetir, rasanya enak
kalau makan lada pedas,” kata supir Chen
Jun.
“Itu membuat kita selalu terjaga.”
Jalan-jalan di China merupakan
salah satu jalanan paling berbahaya di
dunia karena penuh dengan truk-truk
dan para supir yang berpindah jalur
tanpa memberikan sinyal maupun tidak
mengindahkan lampu-lampu lalu lintas.
(Ant/Rtr)

Korut Berikrar Akan Ambil
“Setiap Langkah yang
Diperlukan” Lindungi Diri
Korut Utara hari Rabu (11/3)
mengeluarkan peringatan baru bahwa
latihan militer AS-Korea Selatan (Korsel)
bisa memicu perang.
Negara komunis itu mengatakan
latihan 9-20 Maret, yang melibatkan
puluhan ribu tentara, bertujuan untuk
melancarkan “Perang Korea kedua”
sementara Seoul dan Washington
bersikeras itu merupakan latihan defensif
tahunan rutin.
Pyongyang hari Senin (9/3)
menyiagakan militernya yang
beranggotakan 1,2 juta personil siap
tempur, memutuskan sambungan
telepon dan faksimile ke Korsel,dan
memperingatkan setiap upaya merintangi
apa yang disebutnya peluncuran satelit
mendatang akan mencetuskan konflik.
Hari Rabu kementerian luar negerinya
menggambarkan latihan itu sebagai
“latihan militer nuklir dirancang untuk
melancarkan serangan mendadak” dan
mengatakan lebih banyak pasukan dan
peralatan dimobilisasi daripada tahuntahun sebelumnya.
“Situasi ini meneguhkan Korut untuk
meningkatkan kapabilitas pertahanannya
dengan setiap cara, tidak ada masalah
terhadap apa yang dikatakan pihak lain,”
kata Kementerian Luar Negeri.

30.000 Orang Jadi
Korban PHK di Jakarta
JAKARTA - Jumlah tenaga kerja korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) di
Provinsi DKI Jakarta sejak Oktober 2008
hingga Februari 2009 mencapai sekitar
30.000 orang.
“Sejak krisis keuangan berlangsung atau
dalam lima bulan terakhir setidaknya
30.000 orang tenaga kerja kehilangan
pekerjaan,” kata Ketua Dewan Pengurus
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Propinsi DKI, Soeprayitno, di Gedung Great
River, Jakarta.
Menurut Soeprayitno, jumlah korban
PHK terbesar terjadi pada sektor konstruksi
yang mencapai 15.000 orang, disusul sektor
otomotif sebanyak 10.000 orang, elektronik
5.000 orang, dan sisanya pekerja di sektor
jasa seperti supermarket.
Ia menjelaskan, besarnya gelombang
PHK di ibukota negara itu lebih banyak
terjadi pada tenaga kerja kontrak, tenaga

kerja harian lepas, sedangkan tenaga kerja
permanen masih relatif aman.
Menurutnya, pemicu PHK tidak
mutlak pada satu sektor tetapi lebih pada
ketidakamanan prospek bisnis dari jenis
usaha tertentu. Sektor konstruksi misalnya,
tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam
jumlah besar karena terhentinya sejumlah
proyek properti, kondominium dan
perumahan.
Sementara sektor elektronik yang
membutuhkan banyak pekerja berhenti
berproduksi akibat gempuran produkproduk elektronik dari luar negeri,
sedangkan pada sektor otomotif dipicu
melemahnya daya beli masyarakat akibat
dampak krisis yang semakin terasa.
“Permintaan di sektor otomotif terjadi
penurunan hingga 30 persen dari biasanya
karena imbas krisis,” katanya.
Ia berpendapat, kalau kondisi seperti ini
terus berlangsung atau tidak ada tindakan
radikal dari pemerintah mengatasi
penyebab terpuruknya dunia usaha, maka
jumlah karyawan PHK diperkirakan bisa
rata-rata 5.000-7.000 orang per bulan.
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Mega dan JK Bertemu,
PDI-P & Golkar
Konkretkan Koalisi
MALANG -Ketua Umum DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri dan Ketua
Umum DPP Partai Golkar (PG) Jusuf Kalla,
pada Kamis (12/3), direncanakan akan
mengadakan pertemuan em-pat mata
di suatu tempat di Jakarta. Pertemuan
tersebut untuk mengonkretkan rencana
koalisi dua partai besar ter- sebut
menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden 2009.
Sumber SP di DPP Partai Golkar
menyebutkan, dalam pertemuan itu, kedua
tokoh akan membicarakan tentang opsiopsi yang akan ditempuh kedua partai
setelah Pemilu Legislatif. Antara lain,
jika PDI-P menang di Pemilu Legislatif,
ada kemungkinan Golkar akan berkoalisi
dengan partai tersebut untuk mendampingi
Megawati sebagai calon presiden (capres)
yang diusung PDI-P.
Sebaliknya, jika Partai Golkar yang
memenangi Pemilu Legislatif, maka Golkar
akan maju sebagai capres dan tetap akan
menggandeng PDI-P sebagai koalisinya,
baik di eksekutif maupun legislatif.
“Jika agenda-agenda yang dibicarakan
ada titik temu di antara keduanya, maka
akan dilakukan penandatanganan naskah
kesepakatan bersama. Itulah wujud

konkret koalisi,” kata sumber tersebut.
Pertemuan kedua tokoh, lanjut sumber
tersebut, dijadwalkan pada Kamis siang.
“Masih sedang dibicarakan, apakah
pertemuan dibuat di kediaman Megawati
atau di kediaman Jusuf Kalla,” katanya.
Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung yang
dikonfirmasi tentang pertemuan kedua
pemimpin tak membantah. “Ya, memang
saat ini sudah saatnya pertemuan antar
kedua tokoh dilakukan. Waktunya sudah
tiba. Saya kira dalam waktu dekat ini,”
katanya seusai mendampingi Megawati
menerima penghargaan Museum Rekor
Dunia Indonesia (Muri) di Jakarta, Selasa
(10/3).
Menurut dia, Partai Golkar dan PDI-P
adalah partai pemenang Pemilu 2004
dan di berbagai pemilihan kepala daerah
(pilkada), kedua partai ini juga yang
dominan memenangi pilkada. Karena
itu, komunikasi antarkedua partai akan
terus dikonkretkan dengan agenda utama
memenangkan Pemilu 2009, baik Pemilu
Legislatif maupun Pemilu Presiden.
Rencana Megawati dan Kalla menggelar
pertemuan empat mata tidak menyurutkan
niat 33 anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Partai Golkar mencalonkan Jusuf
Kalla sebagai presiden.
“Sebagai partai pemenang pemilu,
sesuai rapimnas beberapa waktu lalu, kami
konsisten mencalonkan Jusuf Kalla sebagai
presiden,” kata Ketua DPD Partai Golkar
Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus di
Jakarta, Selasa malam.
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Mendag: Industri Kreatif Potensi Besar
Ekonomi Indonesia

Bantuan Finansial Bagi
industri Otomotif Eropa
WASHINGTON - Deretan demi deretan mobil baru
menunggu pengapalan di pelataran pelabuhan
Piedmonte San Germano, sekitar 130 kilometer
sebelah selatan Roma, Italia, Selasa.
Resesi berkepanjangan telah memberi pukulan
keras pada industri otomotif Eropa. Tergolong
terbesar di dunia, industri otomotif Eropa
memproduksi lebih 18 juta unit kendaraan, tapi
hanya mampu menjual sekitar 12 juta unit per
tahun.
Jumlah
karyawan
yang
langsung
bekerja
di bagian
produksi
mencapai
12 juta
orang, lebih banyak lagi di bagian-bagian distribusi
dan pemasokan suku cadang.
Dalam Januari, penjualan mobil Eropa anjlok
27% dan penjualan truk merosot 35%. Uni Eropa
siap memberi bantuan pinjaman 3,8 miliar euro
(US$4,9 miliar) kepada industri ini sebagai insentif
untuk meningkatkan daya saing, membiayai
produksi mobil ramah lingkungan dan litbang.
Pinjaman tersebut akan disalurkan dari Bank
Investasi Eropa bulan depan dengan suku bunga
rendah dengan catatan bahwa jumlah pinjaman itu
akan dinaikkan sampai 6,8 miliar euro akhirnya.
HARGA MURAH

Sementara itu, muncul data mengenai
peningkatan penurunan harga rumah yang sangat
cepat di Amerika.
Indeks harga rumah S&P Case Shiller
memperlihatkan rumah keluarga tak bertingkat
turun 18,5% bulan Desember dibandingkan bulan
yang sama tahun 2007.
Ini merupakan penurunan terbesar sejak indeks
ini dibuat 21 tahun lalu.
“Hanya sedikit, jika pun ada, celah perubahan
yang bisa dilihat dalam data ini,” uajr David Blitzer,
ketua komite indeks S&.
“Sebagian besar wilayah negara ini tampaknya
berada di jalur negatif.”

Kongres: Obama Tak
Mungkin Tengahi
Masalah Kashmir
WASHINGTON - Pemerintahan
Presiden AS Barack Obama
tak mungkin akan menengahi
masalah Kashmir dan AS akan
meneruskan kebijakannya untuk
tidak melakukan campur tangan
meskipun terdapat seruan-seruan
untuk memperbesar keterlibatan
Amerika, menurut sebuah laporan
terbaru Kongres.
Hubungan India-AS tampaknya
dirancang untuk makin diperdalam
di bawah Obama, meskipun ada
beberapa keprihatinan mengenai
‘potensi friksi’ pada masalahmasalah seperti Kashmir dan
larangan penyebaran nuklir,
kata laporan setebal 83 halaman
mengenai ‘Hubungan India-AS’
yang dikeluarkan oleh Badan Riset
Kongres (CRS).
“Sejak menjadi presiden AS,
banyak pakar memperkirakan
bahwa kebijakan umum akan
dilanjutkan khususnya berkaitan
hubungan AS-India,” katanya.
Menyinggung mengenai beberapa
kecemasan bahwa pemerintahan
Obama mungkin akan menengahi
sengketa India dan Pakistan
berkaitan masalah Kashmir,
laporan mengatakan hal itu tak
mungkin terjadi pada saat AS akan
melanjutkan kebijakan tidak-turutcampurnya. (Ant/PTI-OANA)

MEDAN - Menteri Perdagangan (Mendag),
Mari Elka Pangestu, menyatakan, industri
kreatif di Indonesia merupakan potensi
besar bagi perekonomian negara ini.
Menyadari itu, pemerintah juga telah
menyiapkan cetak biru (blue print)
pembangunan industri ini, seperti rencana
bisnis dan target pasar.
”Industri kreatif juga bisa mengangkat
citra bangsa,” katanya dalam diskusi
dengan seratusan lebih akademisi dan
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara (FE-USU) di aula fakultas
ini, Rabu (11/3).
Dalam diskusi tersebut, Mendag Mari
Elka Pangestu didampingi Dekan FE-USU,
Jhon Tafbu Ritonga.
Dalam diskusi, Mari Elka Pangestu
memaparkan berbagai hal terkait industri
kreatif ini, seperti sektor-sektornya, peluang
sekaligus tantangan yang dihadapi.
Menurut Menteri, dalam pengembangan
industri kreatif, hal terpenting adalah
kreativitas dan inovasi dari para pelakunya.
Misalnya, untuk memasarkan suatu
produk industri kreatif tidak perlu harus
menemukan sesuatu yang baru. Bisa saja
dengan menggabungkan dua atau tiga
produk sehingga menghasilkan suatu

Seruan pakai produk
Indonesia
Pemerintah menegaskan penggunaan
produksi dalam negeri dapat selamatkan
Indonesia dari krisis berkepanjangan.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan hal tersebut pada acara
Peluncuran Pameran Dalam Negeri di
Jakarta.
Menurut Fahmi, akibat krisis ekonomi
global saat ini sejumlah negara mengurangi
kuota impor mereka termasuk produk dari
Indonesia.
Hal ini menyebabkan sejumlah produk
ekspor nasional menurun dan salah satu
yang terancam adalah industri tekstil.
Untuk itu, pemerintah mendorong agar

kegunaan atau daya tarik baru.
Karena itu, ungkapnya, salah satu
perhatian utama pemerintah untuk
mengembangkan industri ini adalah
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM).
Program-program yang dijalankan untuk
itu antara lain pemberian dukungan bisnis,
bantuan pengembangan prototipe produk
dan pendampingan.
”Kita harus mendampingi mereka.
Pendampingan itu sendiri harus sampai
tuntas, mulai dari awal hingga akhirnya
mereka (pelaku industri kreatif) bisa
menjadi pendamping bagi pelaku industri
kreatif yang lain,” tutur Mari Elka Pangestu
sembari menegaskan, pemerintah hanya
berperan sebagai katalisator saja.
Selain itu pemerintah juga meluncurkan
program ”Aku Cinta Produk Indonesia” dan
”Tahun Industri Kreatif” pada tahun ini.
Akan halnya citra positif bangsa,
Mendag mengungkapkan salah satu
produsen sepatu ternama di dunia
yang menggunakan batik dalam desain
sepatunya. Dampaknya, nama Indonesia
menjadi lebih terkenal karena produsen
sepatu itu menyebutkan batik itu berasal
dari negara ini, jelasnya. (gas)
masayarakat Indonesia menggunakan
produks tekstil dalam negeri.
“Selain menyelamatkan sektor industri ini
diharapkan juga bisa membuka lapangan
kerja baru,” demikian ujar Fahmi Idris.
Dengan demikian diharapkan target
produksi tekstil dalam negeri bisa terserap
16%.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris kini
menjalin kerja sama dengan sejumlah
instansi pemerintah seperti Departemen
Pendidikan Nasional, Departemen Dalam
Negeri dan TNI. Fahmi mengatakan
kebutuhan tekstil dalam negeri cukup tinggi
mencapai 1,3 juta ton per tahun, dan lebih
dari 432.000 diantaranya produk impor.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mewajibkan penggunaan produk
sepatu dalam negeri kepada Pegawai Negeri
Sipil.
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Penembakan Massal Terjadi di Sekolah
Jerman, dan Alabama, 26 Tewas
Seorang pria berusia 17 tahun
melakukan penembakan massal di
sebuah sekolah di Winnenden, Jerman.
Dalam peristiwa itu sedikitnya
menwaskan 15 orang sebelum pelakunya
tewas dengan menembak dirinya sendiri.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (11/3),
pembunuh yang juga merupakan
alumnus sekolah tersebut memasuki
sekolah sekitar pukul 09.33 waktu
setempat dan mulai menembak.
Dia membunuh sembilan murid
dan tiga guru serta seseorang di dekat
sekolah. Dua orang lainny ameninggal
kemudian di sebuah dealer mobil.
Setelah itu dia melarikan diri
menggunakan mobil dengan membawa
sandera. Akhirnya terjadi tembak
menembak antara pelaku dengan polisi di
sekitar sebuah dealer mobil.
Dalam tembak menembak itulah dua
orang yang berada di lokasi yakni seorang
salesman dan pelanggan menjadi korban
dan tewas. Akibatnya total korban tewas
menjadi 15 orang. Dua petugas polisi juga
mengalami luka serius, sedangkan pelaku
sendiri tewas.
“Saya sudah menjadi kepala polisi di
Baden-Wuerttemberg selama 19 tahun,
dan saya tidak ingat ada perbuatan
mengerikan ini,” ucap Kepala Polisi
Baden-Wuerttemberg, Erwin Hetger.

Berdasarkan laporan saluran televisi
N24, pelaku yang memakai seragam
militer hitam merupakan mantan
murid berusia 17 tahun di sekolah dekat
Stuttgart itu.

PM Inggris Pembicara
Paling Membosankan

Brown pernah menggunakan frase “teori
pertumbuhan endogenous pascaneoklasik”
dalam sebuah pidato dan salah satu lelucon
yang biasa dia lontarkan mengingatkan
pada pertemuan antara mendiang Presiden
Amerika Serikat Ronald Reagan dan mantan
Perdana Menteri Swedia Olof Palme.
Seorang ajudan mengatakan kepada
Reagan, “Bukan, Pak Presiden, dia bukan
anti komunis.” Kemudian, Reagan
menjawab, “Saya tidak peduli apa jenis
komunisnya.”
Survei yang dilakukan terhadap 1.000
orang dewasa memutuskan aktor Inggris
Stephen Fry sebagai pembicara terbaik.

Perdana Menteri Inggris Gordon
Brown terpilih sebagai pembicara paling
membosankan. Di belakangnya menyusul
gelandang AC Milan David Beckham dan
aktris Kate Winslet.
Dalam hasil polling SpinVox yang dirilis
kemarin, gaya analitis Brown membuatnya
“mengalahkan” Beckham yang aksen
London medoknya dianggap buruk dan
Winslet yang dikritik karena pidatonya saat
menerima Piala Golden Globes beberapa
waktu lalu.

DI ALABAMA

Sehari sebelumnya di negara bagian
Alabama, bagian selatan AS, seorang pria
bersenjata membunuh sedikitnya sepuluh
orang dalam penembakan membabi buta
sebelum dia menembak dirinya hingga
tewas, kata pihak berwenang setempat
dan polisi negara bagian itu.
Polisi belum mengumumkan nama
penembak maupun mereka mengatakan
apa motif pembunuhan hari Selasa (10/3)
waktu setempat itu.
Si penembak yang berumur 30-an
tahun, menewaskan lima orang termasuk
isteri wakil sherif setempat dan bayi
pasangan tersebut yang baru berusia tiga
bulan di rumah mereka di Samson, kata
walikota Geneva, Alabama, Wynnton
Melton.
Korban lainnya adalah ibu si penembak
itu sendiri, juga dua orang yang tewas
di toko swalayan dan seorang pria di
mobil truk yang tewas saat terjadinya
pengejaran terhadap mobil ketika si
penembak memuntahkan peluru secara
membabi buta, kata Melton. (Rtr/AFP/AP/

