
JAKARTA - Setelah mantan 
Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) 
Herman Surjadi Sumawiredja 
mengungkap manipulasi 
daftar pemilih tetap (DPT) 
di Bangkalan dan Sampang 
dalam Pilgub Jatim 2008, kasus 
serupa pun terkuak di beberapa 
daerah. Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
mensinyalir sekitar 30 persen 
DPT untuk pemilu legislatif di 
daerah pemilihan (dapil) Jawa 
Timur VII, fiktif. Jumlah pemilih 
di Dapil Jatim VII tercatat 
3.847.939.

Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu 
(Bapilu) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto yang 
didampingi Ketua Divisi Advokasi dan 
Bantuan Hukum Posko PDI-P Dapil Jatim 
VII, Sudi Atmiko Aribowo, di Ponorogo, 
Rabu (18/3), menyatakan pihak- nya 
menemukan DPT fiktif, yang tercermin 
dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
ganda, tempat tanggal lahir yang ganda, 
serta alamat dan kartu pemilih yang ganda 
pula.

“Ditemukannya manipulasi data ini 
menunjukkan bahwa dalam pemilu 
telah terjadi kejahatan demokrasi, serta 
mencederai kualitas, kejujuran, dan 
keadilan pemilu,” ujar Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Malang, Jawa 
Timur. Ketua KPU Kota Malang, Henry 
MT menyebutkan jika dalam Pilgub Jatim 
jumlah DPT di Kota Malang mencapai 
791.577 pemilih, untuk pemilu legislatif 
malah tinggal 570.885 pemilih.

Namun, KPU yakin tidak ada pemilih 

ganda dalam DPT. “Kita 
menyakini, DPT yang baru-
baru ini dikeluarkan KPU 
sebagai data yang benar 
dan tidak ganda. Tapi kalau 
memang ada temuan, 
silakan saja menyerahkan 
ke KPU dan nanti kami akan 
crosscheck temuan tersebut ke 
provinsi,” kata anggota KPU 
Syamsulbahri saat dihubungi, 
Kamis (19/3). Baru-baru ini, 
KPU telah mengubah DPT 
dari sebelumnya berjumlah 
171.068.667 pemilih menjadi 
171.265.442 pemilih.

KPU Tak Beres
Terkait hal itu, PDI-P sedang 

mempertimbangkan usulan menunda 
pelaksanaan pemilu. “Sedang kita 
pertimbangkan usulan tersebut, tapi 
yang penting semua parpol harus aktif 
memantau kinerja KPU dan mencermati 
indikasi-indikasi ketidakberesan di tubuh 
penyelenggara pemilu tersebut,” kata Ketua 
DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Persoalan ketidaksiapan KPU 
menyelenggarakan pemilu, katanya, 
menjadi salah satu materi yang dibahas 
dalam pertemuan Megawati Soekarnoputri 
dengan Prabowo Subianto, Rabu (18/3) 
malam.

“Indikasi penggelembungan DPT 
di pilkada Jawa Timur sebagaimana 
penjelasan mantan Kapolda Jatim 
juga menjadi bahan masukan dalam 
pembicaraan Ibu Mega dan Mas Prabowo. 
KPU harus fair, kalau memang belum siap, 
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Parpol desak tunda PEMILU

BERSAMBUNG KE HAL 5

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.



Antar Jemput Phila $45, 
JKF/NewArk $200/orang 
(bayar penuh 1 mg dimuka 
disc $20). Hub. Ben 215 500 
3699 (1)

Lontong Mie Ayam
Bakar bumbu rujak. lt cap 
gomeh pesanan tiga hari 
sebelumnya. Hub. Indah/
Afuk telp. 215-463-3918 / 
267-230-6246 (1)

Dibutuhkan Waiter
Kerja akhir minggu
Hub: 267 829 1400 (1)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (85)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (39)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (81)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (26)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (5)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (5)

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.
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Negara yang menyehatkan

Tuan John, seorang Turis dari Bosnia, tiba di 
Indonesia. Di dalam taksi bandara, John bertanya 
kepada supirnya.

“Apakah negara ini benar-benar negara yang bisa 
menyehatkan kita?”

“Oh ya benar,” kata si supir taksi. “Waktu pertama 
kali saya datang di negara ini, saya tidak bisa 
berbicara satu patah kata pun. Rambut di 
kepala saya hanya sedikit. Saya juga tidak punya 
kekuatan untuk berjalan dengan kakiku sendiri, 
dan saya harus terus menerus berbaring di 
tempat tidur.”

“Wow hebat, Anda sudah sehat bugar sekarang!” 
kata John, “Berapa lama Anda berada di sini?”

“Ohh... saya lahir di sini.”

Memuji Kesabaran 
Seorang pria di sebuah supermarket sedang 
mendorong kereta yang penuh terisi dan salah 
satu isi dari kereta itu adalah anaknya yang 

sedang menangis dan menjerit-jerit. 
Sambil terus mendorong kereta, laki-laki 

tersebut berkata dengan suara lembut, “Sabarlah 
Tomy, jangan emosi Tomy, jangan berteriak 
Tomy.”

Seorang wanita yang memperhatikannya 
dengan penuh kekaguman berkata, “Anda 
pasti akan dipuji karena kesabaranmu dalam 
menenangkan si kecil Tomy ini.”

“Nona,” kata laki-laki itu, “Akulah si Tomy.”

Nasihat Terbaik Kedua
Suatu hari, seorang ibu melahirkan 3 orang 

anak kembar perempuan. 
Ia bertanya pada suaminya, “Pak, aku bingung 

memberi nama untuk anak kita”. 
Suaminya menjawab, “Tenang saja,bu! Bapak 

sudah menemukan nama yang tepat untuk anak 
kita”. 

“Apa pak?” tanya si ibu lagi. 
“Namanya adalah Dita Purnomo, Leni 

Purnomo, dan Rafia Purnomo. Jadi kalau mau 
dipanggil bilang saja ‘ditaleni rafia’ (diikat 
rafia)”.. 

“Terserah kamu deh, pak!” jawab si ibu 
dongkol.

Jual Tiket Murah
Jual tiket murah untuk 
pulang ke Indonesia 
untuke semua jenis airline. 
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HELSINKI - Rencana Nokia yang bakal 
memangkas karyawannya sebanyak seribu 
orang, ternyata bukan isapan jempol. 
Bahkan vendor ponsel terkemuka itu, bakal 
menambahnya menjadi 1.700 orang.

Perusahaan yang berbasis di Espoo, 
Finlandia, menyebutkan kalau bakal ada 
1.700 karyawannya yang tersebar di seluruh 
dunia itu dipecat. Dari seribu lebih yang 
dirumahkan itu, sebagian besar berasal 
dari unit penjualan, marketing, dan 
beberapa bagian teknologi.

Dengan alasan menyesuaikan keadaan 
konsumen lesu, yang berimbas pada 
penjualannya, vendor ini terpaksa 
melakukan perampingan. Bahkan, 
kantor pusat mereka pun, tidak luput dari 
pemangkasan ini, dikabarkan 700 orang 

telah siap untuk segera dipecat. Demikian 
yang dilansir Bloomberg, Rabu (17/3/2009).

“Manajemen Nokia memutuskan untuk 
mengurangi biaya operasional yang 
semakin berat,” kata juru bicara Nokia  Eija-
Riitta Huovinen, seperti yang tertulis dalam 
keterangannya.

“Kami terus mengalami penurunan 
penjualan, yang tentu saja tidak bisa 
didiamkan untuk menyelamatkan 
perusahaan,” tandasnya.

Sebelumnya sekitar sebulan lalu, 
Nokia berencana memangkas sekira 1000 
karyawan sebagai bagian dari program 
restrukturisasi yang akan dilaksanakan. 
Nokia mencoba menawarkan ‘ganti rugi’ 
bagi karyawannya yang secara sukarela 
bersedia untuk mengundurkan diri. (srn) 

Nokia Pangkas 1.700 Karyawannya (Lagi)

Pekerja Perancis mogok lagi
Ratusan ribu pekerja Perancis 

diperkirakan akan melakukan pemogokan 
kedua secara nasional dalam dua bulan 
terakhir.

Serikat buruh melakukan protes 
terhadap kebijakan ekonomi Presiden 
Nicolas Sarkozy.

Angka pengangguran sudah mencapai 
dua juta orang, dan diperkirakan akan 
meningkat terus.

Unjuk rasa direncanakan dilangsungkan 
di sekitar 200 kota.

Sekolah-sekolah tutup dan transportasi 
publik bakalan terganggu.

Pihak penyelenggara memperkirakan 
protes ini akan lebih besar dibandingkan 
pemogokan sebelumnya di bulan Januari, 
dimaan lebih dari satu juta orang ambil 
bagian.

“Kali ini, lebih banyak bus sudah dipesan 
untuk demonstrasi kali ini,” kata Bernard 
Thibault, kepala serikut buruh terbesar 
Perancis, CGT.

Pemogokan sudah dimulai hari Rabu 
malam, dengan staf bagian transportasi 
yang memulai pertama kalinya.

Jaringan kereta Perancis, SNCF 
memperkirakan bahwa 40 persen kereta 
berkecepatan tinggi akan dibatalkan 
perjalanannya, dan 60 persen layanan lokal 
juga akan mengalami hal serupa.

Namun menurut laporan wartawan BBC 
Hugh Schofiled di Paris, bis dan kereta 

memang lebih sedikit yang jalan hari 
Kamis pagi, namun tidak seburuk seperti 
pemogokan sebelumnya.

Sistem kereta bawah tanah di Paris 
berjalan normal.

Tetapi, pemogokan ini akan semakin 
berdampak karena pengunjuk rasa akan 
semakin banyak turun ke jalan-jalan.

INDUSTRI YANG TERGANGGU
Tiga perempat warga Perancis 

mendukung pemogokan, yang menyatakan 
2,4 milyar euro (setara dengan $3,2 milyar) 
yang ditawarkan pemerintah awal tahun 
ini tidak cukup untuk melindungi dunia 
kerja dan tingkat upah.

Tingkat pengangguran kemungkinan 
akan meroket hingga 10% dalam setahun 
mendatang dengan tambahan 350.000 PHK 
pada akhir tahun ini.

Serikat buruh mendesak presiden untuk 
membatalkan rencananya memotong 
jumlah pekerja sektor publik dan 
mengembalikan potongan pajak.

Pekerja sektor swasta dari industri mobil, 
minyak dan ritel yang terganggu, juga akan 
turun ke jalan - sebagian besar marah 
karena perusahaan besar seperti raksasa 
minyak Total melakukan pengurangan 
pekerja padahal pada saat yang sama juga 
mengumumkan kenaikan keuntungan 
besar.

Bulan Januari lebih dari sejuta orang ikut 
berdemonstrasi - kali ini, protes mungkin 
bahkan lebih besar dengan 200 kota 
diseluruh Perancis.
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JAKARTA - Menjelang 
pemilu adalah saat-
saat yang paling tidak 
menyenangkan bagi para 
pejabat pemerintah. Jika 
selama ini mereka menjadi 
penguasa yang sangat 
disegani bawahan, bahkan 
masyarakat, khususnya yang 
mempunyai kepentingan 
dengan instansi yang 
dipimpinnya, sekarang 
semuanya berubah.

Sumber SP di lingkungan 
ajudan menteri hingga 
dirjen (direktur jenderal) di 
pemerintahan mengakui itu. 
Jika selama ini orang-orang 
dekat sang pejabat bisa 
menghubungi kontraktor, 
pemasok atau direksi 
BUMN, sekarang semuanya 

menjadi serba sulit. Orang-
orang yang sehari-hari dekat 
dengan pejabat selama ini 
dan menjadi pendukung 
kegiatan para petinggi 
negara itu, sekarang seolah 
diabaikan.

“Mereka-mereka itu 
sudah mulai mengincar 
kemungkinan pejabat yang 
akan menjadi menteri atau 
dirjen di masing- masing 
departemen. Semuanya 
menunggu pemerintahan 
baru terbentuk,” tutur 
sumber itu.

Semua menunggu 
dengan harap-harap 
cemas, termasuk pejabat 
yang kemungkinan besar 
diganti dengan masuknya 
“bos” baru di Istana 

Kepresidenan dan tentunya 
juga “penguasa” baru di 
departemen. Oleh karena 
itu, tambah sumber itu, 
saat sekaranglah pejabat 
pemerintah sebenarnya 
tidak bergigi lagi, sepertinya 
tidak punya kekuasaan lagi, 
walau mereka sebenarnya 
masih menjabat.

Dan yang paling 
menyedihkan adalah 
pejabat yang tidak berasal 
dari partai politik. Mereka 
seolah divonis pasti tidak 
akan menjabat lagi karena 
tidak ada partai politik yang 
mendukung dia masuk di 
kabinet atau departemen. 
Beginilah risiko menjadi 
pejabat pemerintah di 
Republik ini. [M-5]

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)

Menteri Tak “Bergigi” Lagi? Yenny Jadi Jurkam 
Gerindra, Gus Dur 
Cuek

JAKARTA -  Pendiri Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) mengatakan tidak ikut campur perihal 
terjunnya Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman 
Wahid atau Yenny Wahid sebagai juru 
kampanye Partai Gerindra di lapangan 
parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Selasa 
(17/3/2009).

Menurut Gus Dur langkah putrinya 
tersebut sepenuhnya menjadi urusan 
Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara), 
organisasi yang merupakan embrio PKB.

“Masalah Yenny itu bukan masalah PKB,” 
ujarnya usai menghadiri dialog di gedung 
Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.

Gus Dur juga membantah jika dirinya 
dijadikan mesin politik oleh Prabowo yang 
diusung menjadi calon presiden dari partai 
berlambang kepala burung Garuda itu.

“Dia (Prabowo) hanya ingin pidato di 
depan orang-orang PKB. Ya saya kasih jalan, 
masa pidato gak boleh?” pungasknya.(lam)

Tiongkok dan Korut 
Bahas Persoalan Nuklir

BEIJING - Perdana Menteri Tiongkok Wen 
Jiabao dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-
il membahas situasi nuklir di Semenanjung 
Korea, saat keduanya bertemu di Beijing, 
Rabu (18/3). Wen mengatakan, Tiongkok 
bersedia melanjutkan peran konstruktif 
untuk mewujudkan denuklirisasi 
Semenanjung Korea.

“Tiongkok bersedia secara aktif 
mendorong proses pembicaraan enam 
pihak, dan melanjutkan perang konstruktif 
dalam mewujudkan denuklirisasi 
Semenanjung Korea,” kata Wen, pada Kim, 
yang disiarkan melalui jaringan televisi.

Kim yang tiba Selasa (17/3) akan 
berkunjung selama lima hari di Beijing. Dia 
juga dijadwalkan untuk bertemu Presiden 
Tiongkok Hu Jintao. Kedatangan Kim, yang 
disebut terkait dengan peringatan 60 tahun 
hubungan Korut-Tiongkok, dilakukan 
di tengah ketegangan yang meningkat, 
terkait rencana Korut meluncurkan satelit 
komunikasi pada April mendatang.

TEMBAK JATUH
Korea Selatan (Korsel) dan Amerika 

Serikat (AS) menyatakan keraguan atas niat 

Korut meluncurkan satelit komunikasi dan 
menuding Pyongyang berniat melakukan 
uji coba peluncuran rudal jarak jauhnya, 
Taepodong-2. Tiongkok sendiri telah 
menyampaikan keprihatinan dengan 
ketegangan di Semenanjung Korea saat ini.

Di Washington, petinggi militer AS 
mengatakan, tidak akan mengalami 
kesulitan untuk menembak jatuh roket 
Korut, jika dianggap itu merupakan rudal 
balistik yang ditembakkan ke wilayahnya. 
“Jika kami merasa Korut menembakan rudal 
balistik ke kami, saya dengan mudah dapat 
mengatakan bahwa kami memiliki sistem 
yang efektif untuk mengatasi itu,” kata 
Petinggi Angkatan Udara AS Jenderal Victor 
Renuart. [AFP/B-14]

Angka Pengangguran 
Korsel Naik Jadi 3,9 Persen

SEOUL - Tingkat pengangguran Korea 
Selatan naik menjadi 3,9 persen pada 
Februari karena banyak perusahaan 
menutup rekruitmen dalam situasi 
ekonomi sulit

Kantor Statistik Nasional, Rabu 
menyebutkan.

Angka pengangguran tersebut naik 
dari 3,6 persen sebulan sebelumnya, kata 
sumber tersebut.

Jumlah orang yang bekerja tercatat 22,74 
juta pada Februari, sekitar 142.000 lebih 
kecil ketimbang setahun sebelumnya, 
katanya. (Ant/AFP)



sampaikan saja kepada partai-partai politik 
peserta pemilu. Jangan sampai pemilu 
dipaksakan,” katanya.

Ketua DPP Partai Persatuan 
Pembangunan, Emron Pangkapi 
menyatakan pihaknya mendorong pemilu 
legislatif ditunda. Dengan demikian, 
KPU dan KPU di daerah-daerah bisa 
menyelesaikan persoalan DPT. “Parpol-
parpol akan berat menerima hasil pemilu 
yang diawali dengan persiapan yang 
berantakan. Kalau pemilu dipaksakan 9 
April, nantinya bisa kisruh dan buntunya 
negara akan chaos,” katanya.

Senada dengannya, Direktur Lingkar 
Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, 
Ray Rangkuti mendesak KPU merevisi 
total DPT penyempurnaan, bahkan 
mengundurkan jadwal pemilu legislatif 9 
April 2009.

“DPT itu masalah vital dalam pemilu 
karena menyangkut hak pilih warga 
negara. Kalau masih ditemukan data 
ganda atau fiktif dalam DPT, KPU harus 
melakukan revisi total karena hal ini bisa 
menimbulkan sengketa dan KPU bisa 
dikenai sanksi pidana,” katanya.

Menurut dia, manipulasi DPT di Jawa 
Timur bukan human error, tetapi ada 
unsur kesengajaan. KPU Jawa Timur 
berkewajiban melakukan pemutakhiran 
daftar pemilih sementara (DPS) dan 
verifikasi ulang DPT awal yang diumumkan 
KPU. Kalau prosedur itu dilakukan, 
seharusnya tidak ditemukan nama pemilih 
ganda dan fiktif dalam DPT.

“Temuan DPT ganda dan fiktif 
menunjukkan bahwa KPU di daerah 
cenderung tidak melakukan pemutakhiran 
dan verifikasi data pemilih yang 
sebelumnya digunakan untuk pilkada. 
Panwaslu pun tidak melaksanakan 
tugasnya dengan baik,” katanya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat, Marzuki Alie mengatakan masih 
amburadulnya DPT di sejumlah daerah 
jangan sampai menunda pelaksanaan 
Pemilu 2009 ini. “Pemilu legislatif harus 
berjalan pada 9 April 2009, sambil 
membenahi kelemahan-kelemahan yang 
terjadi dalam DPT. Apalagi, masalah DPT 

itu adalah kesalahan pemerintah daerah, 
bukan pemerinah pusat,” katanya.

Manipulasi DPT ini, lanjutnya, tidak 
bisa menunda atau membatalkan 
penyelenggaraan pemilu. Sebab, sudah 
ada kesepakatan bahwa demokrasi politik 
dan sirkulasi kepemimpinan di negeri ini 
tetap harus berjalan. Untuk mengatasinya, 
pada hari pemungutan suara, saksi dari 
masing-masing parpol diperbanyak untuk 
mencegah terjadinya kecurangan.

Sekjen DPP Partai Hanura, Yus Usman 
Kusumanegara menyatakan pihaknya 
dan beberapa partai yang tergabung 
dalam Poros Penegak Kebenaran sedang 
menyelidiki dugaan manipulasi DPT 
di Jawa Timur dan daerah-daerah lain. 
Tentang wacana penundaan pemilu, Yus 
menyatakan pihaknya masih melihat 
perkembangan dan menunggu hasil 
penyelidikan di lapangan.

Sedangkan, anggota Bawaslu, SF 
Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan 
KPU dan KPU di daerah-daerah bisa 
dikenai sanksi pidana jika terbukti tidak 
melakukan pemutakhiran data pemilih 
hingga penyusunan dan perbaikan DPS 
serta penetapan DPT. “Jika terbukti 
melakukan kesalahan hingga merugikan 
warga negara yang memiliki hak pilih, KPU 
bisa dikenai pidana penjara antara 6-36 
bulan dan denda Rp 6 juta sampai Rp 36 
juta,” katanya. [070/120/AHS/ NCW/ J-9/L-
10/A-21/J-11/M-16]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 Jawa-non 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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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-

Menlu Prancis 
Kritik Paus
Komentar 
Paus Tentang 
Kondom

PARIS - Komentar 
Paus yang mengatakan 
kondom bukan solusi tepat 
penangkal penyebaran 
AIDS, mendapat kritik 
dari menlu Prancis Eric 
Chevallier, menurutnya 
“Perancis menekankan 
perhatian amat kuat 
terhadap konsekuensi 
pernyataan Paus,” tutur 
Chevalier

Menurut Chevalier, 
negaranya menaruh 

perhatian besar terhadap 
upaya penanggulangan 
masalah AIDS. Paling tidak, 
Perancis memberikan 
bantuan untuk upaya itu di 
Afrika yang sekitar 22 juta 
rakyatnya terinfeksi virus 
HIV/AIDS.

Dalam kunjungannya ke 
Kamerun, pada Selasa, 17/3, 
pemimpin tertinggi umat 
Katolik itu mengatakan 
kondom juga makin 
memperbanyak jumlah 
masalah, terkait perang 
terhadap AIDS tersebut.

Sampai sekarang kondom 
ditolak sebagai bagian dari 
kontrasepsi buatan oleh 
Gereja Katholik Roma.

Lembaga PBB 
Penanggulan masalah AIDS 
(UNAIDS), menyerukan 

agar dunia melakukan 
banyak cara untuk menekan 
perkembangan virus HIV.

(Ant /CN05)

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
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Menerima pelayanan kirim 

Krisis ubah daftar 
terkaya 

Krisis keuangan dunia telah 
menghempas 332 nama miliuner 
dari daftar orang terkaya dunia versi 
majalah Forbes. 

Kini tersisa hanya 793 orang saja 
yang namanya layak dimasukkan dalam 
daftar, itupun rata-rata mereka juga 
telah kehilangan 23% kekayaannya. 

Namun rupanya runtuhnya pasar 
saham dunia justru mengembalikan 
pendiri Microsoft, Bill Gates, pada 
posisi pertama, walaupun kekayaannya 
menurun sekitar US$ 18 miliar, menjadi 
hanya US$40 miliar. 

Dia berhasil mengalahkan investor 
Warren Buffet, yang kekayaannya 
berkurang US$ 25 miliar, menjadi US$ 
37 miliar. 

Tahun 2008 lalu, Buffet sempat 
mengalahkan Bill Gates yang bertengger 
di posisi pertama selama 13 tahun. 

Semua itu berkat saham 
perusahaannya, Berkshire Hathaway, 
ludes terjual dengan harga US$ 150 ribu 
per lembarnya, tepat sebelum Forbes 
menyusun daftar orang super kaya 
2008. 

Namun kini dia tidak bisa terhindar 
dari krisis keuangan yang turut 
menjatuhkan harga saham Berkshire 
Hathaway hingga 50% dalam 12 bulan 
terakhir ini. 

KEBANGKRUTAN
Selain itu, pengusaha India, Anil 

Ambani kini juga tercatat kehilangan 
peruntungannya dengan terjun bebas 
dari peringkat 6 pada tahun lalu ke 
peringkat 34. 

Hal ini seiring dengan anjloknya 
nilai kekayaan Anil sebesar US$ 31,9 
miliar dan dalam waktu 12 bulan ini 
hanya tersisa US$ 10,1 miliar. 

Menurunnya tingkat kemakmuran 
ekonomi dunia tahun ini mengharuskan 
Forbes menurunkan batasan nilai 
kekayaan 20 peringkat teratas menjadi 
US$ 14 miliar ---Tahun 2008 batasan 
nilainya US$ 21 miliar. 

Setahun terakhir ini saja menurut 
Forbes, hanya terdapat 44 orang yang 
tercatat nilai kekayaannya meningkat, 
sementara 656 lainnya bangkrut. 

JAKARTA- Mantan 
Presiden RI Abdurrahman 
Wahid secara terang-
terangan membela 
keberadaan Ahmadiyah. 
Pria yang akrab 
dipanggil Gus Dur itu 
mengatasnamakan 
tindakannya demi 
melindungi kebebasan 
agama yang dijamin UUD 
1945.

“Jika Indonesia tidak 
lagi melindungi kebebasan 
beragama, maka negara kita 
ibarat memiliki UUD 1945 
tetapi tidak mempunyai 
gigi dan negara kita tidak 
mempunyai dasar sama 
sekali,” ujar Gus Dur dalam 
talkshow dengan tema 

Islam Indonesia, Pemilu, 
dan Perubahan yang 
diselenggarakan Wahid 
Institute dan Gatara di Balai 
Pertemuan Perpustakaan 
Nasional, Jakarta, Selasa 
(16/3/2009).. 

Karena itu, Gus Dur 
secara eksplisit menyatakan 
dukungan kepada kelompok 

Ahmadiyah. 
“Saya melindungi 
Ahmadiyah, 
karena itu menjadi 
kekuatan UUD 1945,” 
ungkapnya. 

Di sisi lain, mantan 
Ketua Umum PB 
Nahdatul Ulama 
itu menyesalkan 
tindakan kekerasan 
yang acapkali 

dilakukan kelompok-
kelompok islam 
fundamentalis. Padahal 
secara hukum, tindakan 
semacam itu jelas dilarang. 
“Seperti FPI yang didirikan 
oleh dua jenderal TNI 
AD dan dua jenderal 
Kepolisian,” ungkapnya.

Gus Dur Bela Ahmadiyah Demi Tegakkan UUD 1945 Bibir Terbaik, Angelina 
Jolie atau Monica 
Belucci?

Seorang pakar biometri Amerika Serikat 
mengembangkan software pembaca bibir 
yang dapat menjawab salah satu pertanyaan 
besar: siapa pemilik bibir terbaik, Angelina 
Jolie atau Monica Belucci?

Baileys Lip Attractiveness Software, nama 
peranti lunak itu, 
dikembangkan 
oleh “pakar 
bibir” Dr Kendra 
Schmid dengan 
menggunakan 
formula ilmiah 
untuk menilai 
bibir pada 10 poin 
skala daya pikat.

Formula 
tersebut 
menganalisis 
proporsi bentuk 
bibir, ukuran, 
kesempurnaan, 

tekstur, warna, dan bentuk. Demikian 
seperti dilansir news.com.au, Selasa 
(17/3/2009).

Angelina Jolie dan Scarlett Johansson 
sama-sama memiliki skor tinggi dalam 
daftar bibir terbaik di dunia. Namun aktris 
Italia dan model fashion Monica Belucci 
mendapat poin sempurna sebagai “bibir 
yang memikat”.

“Bellucci memperoleh poin 10 untuk bibir 
yang penuh, halus, dan memiliki proporsi 
yang ideal. Tinggi bibirnya adalah dua 
pertiga dari lebar,” kata Schmid.

Sementara Johannson menempati urutan 
kedua dengan poin 9,66, Halle Berry ketiga 
dengan 9,61, Beyonce Knowless mendapat 
8,65, dan Angelina Jolie menempati urutan 
kelima dengan poin 7,89.

“Ini merupakan yang pertama di dunia 
dalam biometri. Menggunakan formula 
untuk menilai secara objektif bibir 
berdasarkan karakteristik ukuran, bentuk, 
tekstur, dan warna,” jelas dia. (jri) 

MONICA BELLUCCI
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WASHINGTON - Amerika Serikat meyakini 
para pemimpin Taliban di Pakistan sudah 
lari ke wilayah pinggiran perbatasan untuk 
menghindar gempuran pesawat udara 
AS. Untuk itu AS berencana memperlebar 
serangannya di Pakistan.

Pemimpin Taliban Mullah Mohammed 
Omar, dipercaya sudah berada di daerah 
Quetta, Ibu Kota Baluchistan.

Pejabat pemerintahan AS kepada New 
York Times dan dikutip Telegraph.uk, 
Kamis (19/3/2009) mengatakan, bahwa 
usulan perluasan serangan itu merupakan 
bagian dari rencana besar di Pakistan dan 
Afghanistan untuk memerangi terorisme 
dan membantu mewujudkan stabilitas 
keamanan di kedua negara itu.

Namun Pakistan berulang kali 
mengungkapkan keberatannya akan 
serangan udara itu. Beberapa kali serangan 

itu salah sasaran dan mengenai penduduk 
sipil yang tidak bersalah. Seolah tak 
berdaya, Pakistan mengizinkan wilayah 
dan fasilitasnya untuk digunakan sebagai 
basis melakukan penyerangan.

Senator Partai Demokrat yang juga 
menduduki posisi di Komite Intelijen Senat 
Dianne Feinstein mengatakan, dalam 
dengar pendapat terungkap Islamabad 
mengizinkan pesawat-pesawat udara 
beroperasi di basis militer milik Pakistan.

Sebagian besar serangan itu diarahkan 
ke kota-kota dan pedesaan. Kondisi ini yang 
memicu ketidaksenangan pemerintah dan 
banyak masyarakat Pakistan. Korban sipil 
selalu berjatuhan.

Menurut kementerian pertahanan 
AS, Gedung Putih rencananya akan 
merampungkan strateginya terkait perang 
di Pakistan dan Afghanistan pekan ini.

AS Akan Perluas Serangan Udara di Pakistan
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2010, Pertumbuhan 
Ekonomi Hanya 2%

JAKARTA -Pertumbuhan ekonomi pada 
2010 diperkirakan hanya dua persen. 
Suramnya pertumbuhan ekonomi ini 
terjadi bilamana resesi ekonomi global 
ini terus berkepanjangan, sehingga 
menyebabkan deflasi pada harga 
komoditas.

“Pemerintah seharusnya memikirkan 
ekonomi pada 2010 yang berpotensi 
tumbuh dua persen,” kata Diretur Risk 
Manajemen Bank Mandiri Martin P 
Panggabean, dalam diskusi Dampak 
Ekonomi Global, di Gedung Lemhanas, 
Jakarta, Selasa (17/3/2009).

Menurutnya, langkah yang perlu 
diantisipasi pada tahun depan adalah 
menjaga pemutusan hubungan kerja 
(PHK) massal. Resesi ekonomi global yang 
berkepanjangan ini, lanjutnya tidak hanya 
terdampak pada pertumbuhan ekonomi 

tetapi juga 
kerawanan 
sosial dan 
politik.

Sementara 
pada 
2009 ini, 

pertumbuhan ekonomi optimistis bisa 
mencapai empat persen. “Karena ditopang 
pemilu,” imbuhnya.

Target ini sama seperti target Bank 
Indonesia (BI), yang memperkirakan 
ekonomi Indonesia pada 2009 akan tumbuh 
sekira empat persen. Ini terjadi akibat 
tekanan pada perekonomian domestik yang 
berimbas turunnya pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di tahun 2009.

“Pertumbuhan ini memiliki risiko 
bisa ke bawah, apabila ekonomi global 
semakin memburuk,” seperti dikutip 
dalam pernyataan kebijakan moneter 
BI yang dipublikasikan, di Jakarta, Rabu 
(10/3/2009).(rhs) (jri) 

Teleprompter Rusak PM Irlandia 
Ulangi Pidato Obama

Ini seperti kejadian di drama komedi 
situasi saat alat yang digunakan untuk 
memunculkan naskah pidato (teleprompter) 
Perdana Menteri Irlandia mengalami 
masalah. Akibatnya dia membaca pidato 
Presiden Barack Obama.

Diberitakan Daily Mail, Rabu (18/3/2009), 
PM Irlandia Brian Cowen baru saja membaca 
beberapa paragraf saat menyampaikan 
pidatonya di hadapan perayaan hari St 
Patrick di Gedung Putih, Selasa malam waktu 
setempat. Dia kemudian menyadari bahwa 
teleprompter-nya mengalami kesalahan 
sehingga mengulangi pidato Obama. 
Presiden AS ke-44 itu menyampaikan 
pidatonya sebelum Cowen.

Cowen sendiri melakukan dua kali pidato 
di Gedung Putih pada Selasa malam karena 
ada pesta berbeda yang diberikan untuk 
tamu istimewa. Di pidatonya yang kedua 
itulah terjadi adegan lucu itu. Cowen sendiri 
menyadari kata-kata yang disampaikannya 
agak janggal setelah 20 menit bicara.

Kemudian Cowen berhenti dan 
mengatakan kepada Obama, “Ini pidato 
anda.” Namun Obama mencoba meredam 
ungkapan itu, meski mengundang gelak tawa 
hadirin.

Nawaz Sharif Tolak 
Perintah Tahanan Rumah 
 Protes kubu oposisi terus berlanjut di 
Lahore, Pakistan, Minggu (15/3), terkait 
keputusan penahanan rumah bagi 
pemimpin oposisi Nawaz Sharif.

Sedikitnya 10 ribu demonstran 
memenuhi jalan-jalan kota Lahore, 

menuntut keputusan 
tahanan rumah bagi 
mantan Perdana Menteri 
Nawaz Sharif itu dicabut 
oleh pihak pemerintah.

Para pendemo sempat 
bentrok dengan aparat 
kepolisian. Akibatnya 
sebuah bus milik polisi 

dibakar massa. Demonstran bahkan 
bersiap melanjutkan aksi dengan 
berjalan menuju Islamabad. (AFP/OL-03) 
meningkatkan kapabilitas pertahanannya 
dengan setiap cara, tidak ada masalah 
terhadap apa yang dikatakan pihak lain,” 
kata Kementerian Luar Negeri.

Pemimpin oposisi utama Pakistan 
Nawaz Sharif yang berpidato di hadapan 
massa yang berkumpul dekat rumahnya di 
Lahore, Minggu (15/3), menolak perintah 
polisi untuk tetap tinggal di rumah sesuai 
dengan keputusan pihak berwenang yang 
mengenakan tahanan rumah terhadapnya.



Pemilu Di Luar Negeri 
Siap Digelar

BANDUNG-Menlu Hassan Wirajuda 
menyatakan bahwa tidak ada kendala 
berarti dalam persiapan pemungutan 
suara Pemilu 2009 di luar negeri pada 9 
April mendatang, termasuk di antaranya 
pasokan logistik. Pemilu siap digelar sesuai 
waktunya. “Sejauh ini tidak ada masalah,” 
tandasnya di Kampus Unpad Bandung, 
Rabu, 18/3.

Menurut dia, WNI di negara-negara 
perwakilan yang menonjol jumlahnya di 
antaranya Malaysia dan Arab Saudi serta 
kawasan Timur Tengah lainnya. Khusus 
Malaysia, Deplu telah memfasilitasi 
penambahan jumlah TPS di Kuala Lumpur 
hingga tujuh buah di luar TPS tradisional 
yang ditempatkan di kantor-kantor KBRI, 
Konsultal Jenderal, dan perwakilan.

Penambahan itu telah disepakati dengan 
memanfaatkan kunjungan PM Malaysia 
Abdullah Badawi ke Jakarta, Selasa (17/3) 
lalu. “Di Kuala Lumpur, banyak warga 
negara kita yang tinggal. Penambahan TPS 
ini karena adanya keluwesan dari pihak 
Malaysia untuk memfasilitasi Pemilu kita 
di luar negeri,” jelasnya.

Hassan Wirajuda juga menjelaskan 
bahwa pimpinan dan staf kedutaan tidak 
terlibat dalam Panitia Pemilu Luar Negeri 
(PPLN). Pengawakan PPLN diserahkan 
kepada masyarakat Indonesia yang tinggal 
di negara-negara perwakilan. “Ini untuk 
menjamin netralitas.”

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 
jumlah daftar pemilih tetap di luar negeri 
mencapai 1.509.892 orang. Mereka memilih 
untuk Dapil 2 DKI Jakarta yakni Jakarta 
Pusat dan Jakarta Selatan. Jumlah itu 
tersebar di 116 negara perwakilan di luar 
negeri. Untuk keperluan tersebut, 870 
TPS didirikan untuk menampung suara 
warga. Sebanyak 236 TPS di antaranya 
ditempatkan di Malaysia.

Deplu juga telah memberikan imbauan 
melalui kantor-kantor perwakilan agar 
pemerintah setempat memberi keleluasaan  
bagi WNI yang telah mempunyai hak pilih 
untuk mempergunakan hak pilihnya.

“Pemerintah Singapura sudah 
memberikan seruan kepada mereka yang 
mempekerjakan TKI untuk meliburkan 
atau memberikan  kesempatan warga kita 
datang ke KBRI. Kalau tidak libur, paling 
tidak ijin. Kalau di Arab, itu tidak mudah 
karena di sana tidak pernah ada Pemilu 
juga.” imbuhnya.

Terkait jumlah DPT, Menlu menyatakan 
bahwa dalam pendataan ditemui sejumlah 
kendala. Di antaranya jangkauan untuk 
mengecek keberadaan WNI yang berkerja 
di rumah pribadi karena ruang gerak 
mereka yang terbatas. Lainnya adalah WNI 
yang berkerja di perkebunan dan jauh dari 
kantor perwakilan. 

“Jumlahnya sukar dipastikan. Di 
Malaysia misalnya, dari 1,8 juta tenaga 
kerja kita, bisa jadi separuhnya adalah 
ilegal. Karena itu pasti ada yang tidak 
terdaftar di perwakilan kita. Bilapun ada 
imbauan untuk mendaftar belum tentu 
mereka mau mendaftar,” katanya.
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AS-Cina siap cegah insiden
WASHINGTON - Amerika Serikat dan Cina akan 

bekerjasama untuk mencegah konfrontasi lebih 
lanjut di masa depan, kata Menteri Luar Negeri AS, 
Hillary Clinton.

Dia mengatakan hal itu setelah bertemu dengan 
Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi, namun 
perselisihan tentang konfrontasi akhir pekan di 
Laut Cina Selatan masih menggemuruh. 

Yang Jiechi sedang melakukan kunjungan ke 
Washington dan hari ini akan bertemu dengan 
Presiden Barack Obama.

“Kami sudah menyatakan poisisi masing-
masing, namun hal penting dari diskusi saya dan 
Yang adalah kami harus bekerja keras di masa 
depan untuk menghindari insiden serupa dan 
mencegah insiden tertentu mempunyai dampak 
yang tidak diduga,” kata Clinton kepada wartawan. 

Di hadapan para wartawan, Clinton juga 
memperingatkan bahwa Korea Utara menghadapi 
sejumlah pilihan jika tetap meneruskan uji coba 
rudalnya. 

INSIDEN TAK TERELAKAN
Clinton mengantakan kunjungan Menlu Cina, 

Yang Jiechi, ke Amerika Serikat merupakan 
perkembangan yang sangat positif dan dia menanti 
terbangunnya kerjasama, dan hubungan positif 
serta menyeluruh. 

Sebelumnya --seperti dikutip kantor berita 
resmi Xinhua-- Yang mengatakan dia berada di 
Washington untuk persiapan pertemuan 2 kepala 
negara dalam pertemuan puncak G20 di London 
Bulan April. 

Xinhua menambahkan kunjungan ke 
Washington juga untuk mendorong agar hubungan 
kedua negara bergerak maju, namun insiden di 
Laut Cina Selatan akhir pekan sama sekali tidak 
disebut-sebut. 

Walau kedua negara mengeluarkan kata-kata 
yang hangat, insiden yang melibatkan 5 kapal Cina 
dan kapal pengamat AS pada akhir pekan tetap 
tidak terselesaikan. 

Departemen Pertahanan Amerika, Pentagon, 
mengatakan kelima kapal Cina mengganggu kapal 
pengamat, The Impeccable, ketika sedang berada di 
perairan internasional. 

Namun Cina mengatakan keluhan AS itu sama 
sekali tidak beralasan dan menuduh Amerika 
melanggar undang-undang internasional karena 
beroperasi di kawasan ekonomi eksklusif. 
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Cadangan Devisa 
China Merosot 
Drastis 

BEIJING - China mencatatkan 
penurunan cadangan devisa 
terbesar dalam sembilan tahun 
terakhir pada Januari lalu. 
Demikian diungkapkan seorang 
sumber di bank sentral.

Sayangnya sumber itu enggan 
menyebut berapa besar penurunan 
yang terjadi. Namun, seperti 
dilansir Reuters, Selasa (17/3/2009), 
dia menyebutkan angka sementara 
menunjukkan penurunan itu 
lebih besar dibandingkan dengan 
yang terjadi pada Oktober tahun 
lalu sebesar USD25,9 miliar. 
Kemerosotan pada Oktober itu 
sempat mengagetkan pasar, karena 
jumlahnya yang besar.

Turunnya jumlah cadangan 
devisa China tetap terjadi pada 
Januari, meskipun tercatat surplus 
perdagangan dan investasi asing 
langsung sebesar USD46,6 miliar 
pada bulan itu.

Cadangan devisa China 
merupakan yang terbesar di dunia, 
tercatat sebesar USD1,9460 triliun 
pada akhir Desember. Angka 
tersebut merupakan yang terakhir 
kali dilansir pemerintah. Data 
teranyar baru akan dikeluarkan 
pada April mendatang.

Jika penurunan per Januari 
benar adanya, maka jumlah 
cadangan devisa China akan 
berkisar di level USD1,92 
triliun, atau bahkan lebih kecil. 
Penurunan itu juga merupakan 
yang ketigakalinya semenjak 
People’s Bank of China mulai 
mempublikasikan data cadangan 
devisa pada tahun 2000.

Sebelum merosot pada Oktober 
2008, cadangan devisa juga pernah 
menyusut sebesar USD17,11 miliar 
pada Desember 2003. (jri) 
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JAKARTA - Hubungan Indonesia dan 
Malaysia yang pasang surut dinilai 
wajar oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Menurutnya, ini adalah bagian 
dari dinamika dua negara yang saling 
berdekatan secara geografis.

“Sebagai tetangga dekat sekali-kali 
kita berbeda pandangan, sekali-kali 
kita berselisih, itu wajar,” ujar SBY saat 
membuka ?Dialog Membangkitkan Memori 
Kolektif Kesejarahan Antarbangsa’ di Istana 
Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa 
(17/3/2009).

Presiden menjelaskan, hubungan 
Indonesia-Malaysia berbeda dengan 
hubungan Indonesia-Irlandia atau 
hubungan Malaysia-Honduras yang 
berjarak sangat jauh dan interaksi yang 
minim. “Tapi Indonesia dan Malaysia 
memiliki ikatan keserumpunan,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Eminent 
Persons Group (EPG) Malaysia-Indonesia 

yang juga mantan Wakil Presiden RI, Try 
Sutrisno mengatakan, hubungan Indonesia-
Malaysia bagaikan hubungan dua anak 
kecil yang bertetangga yang satu hari 
berselisih, tapi satu hari setelahnya sudah 
kembali rukun dan akur.

“Anak kecil yang saling pukul tapi 
besoknya sudah kembali berpelukan,” 
ungkapnya.

Dialog ini dibuka oleh Presiden SBY 
di Istana Negara yang ditandai dengan 
pemukulan gong. Turut hadir dalam acara 
ini Perdana Menteri Malaysia Abdullah 
Ahmad Badawi beserta menteri-menteri 
kedua negara. Rencananya dialog ini akan 
diselenggarakan selama dua hari di Hotel 
Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta 
Pusat.

Tokoh-tokoh dari kedua negara akan 
hadir untuk membahas sejarah hubungan 
Indonesia dan Malaysia serta masa depan 
hubungan kedua negara. (lsi)

SBY: Wajar Indonesia-Malaysia Sering Berselisih

Presiden: Tinggalkan Masa 
Lalu Perpajakan yang Gelap 

“Masa lalu perpajakan penuh 
ketidakpastian, serba tertutup, ada 
urusan bawah tangan. Era itu sudah kita 
tinggalkan,” kata Presiden ketika berpidato 
pada peresmian gedung kantor pelayanan 
pajak madya Jakarta, Rabu.

Menurut Presiden, sudah saatnya 
Indonesia memasuki era baru di bidang 
perpajakan yang serba teratur dan dikelola 
melalui sistem administrasi modern.

Presiden dalam pidatonya mengucapkan 
terima kasih kepada jajaran direktorat 
jenderal pajak, Departemen Keuangan, 
atas upaya mereka mereformasi sistem 
perpajakan.

Atas upaya itu, Presiden mengatakan, 
telah terjadi reformasi diam-diam yang 
mendasar pada sistem dan administrasi 
perpajakan di Indonesia.

Presiden juga mengapresiasi penerimaan 
pajak yang makin meningkat, yaitu Rp358 
triliun pada 2006, menjadi Rp426,2 triliun 
pada 2007 dan menjadi lebih dari Rp571 
triliun pada 2008.

Meningkatnya penerimaan negara dari 

pajak itu, menurut Presiden, telah membuat 
pembangunan negara saat ini dibiayai 
oleh sumber dalam negeri dan mengurangi 
ketergantungan pada utang luar negeri.

“Pernah terjadi di Indonesia, di masa-
masa sulit dulu setelah kita alami krisis di 
1998, sumber-sumber pembelanjaan negara 
dari APBN sangat bergantung pada utang 
luar negeri dan juga privatisasi. Berkat tekad 
dan kerja keras kita semua, pembangunan 
kini lebih dibiayai penerimaan dalam negeri, 
terutama pajak,” tutur Presiden.

Presiden juga mengatakan pembenahan 
sistem perpajakan telah memperbaiki rasa 
keadilan yang dapat dirasakan oleh para 
wajib pajak, karena yang wajib bayar harus 
membayar sementara yang penghasilannya 
minim tidak usah membayar dan semakin 
besar kekayaannya juga makin bergerak 
nilai pajaknya.

Presiden dalam pidatonya juga 
mengucapkan terima kasih kepada para 
pembayar pajak dan dunia usaha yang telah 
melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak dan meningkatkan penerimaan 
negara.

Usai meresmikan kantor itu, Presiden 
bersama Ibu Ani Yudhoyono membayar 
pajak penghasilan orang pribadi dengan 
menyerahkan SPT tahun 2008.
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Seorang pasukan penjaga perdamaian 
yang tergabung dalam pasukan gabungan 
PBB dan Uni Afrika tewas, disebabkan 
penyerangan yang dilakukan kelompok 
bersenjata dekat Kota Nyala, Darfur 
Selatan, Selasa (17/3). Demikian, 
disampaikan Juru Bicara Misi PBB di 
Darfur (UNAMID), Kemal Saiki.

Menurut Saiki, penyerangan dilakukan 
delapan orang bersenjata, atas satu grup 
pasukan penjaga perdamaian yang baru 
kembali dari patroli. Seorang prajurit 
terluka dan dibawa ke markas UNAMID 
di El-Fasher, tapi tidak terselamatkan. 
Insiden itu menambah daftar pasukan 
penjaga perdamaian yang tewas di 
Darfur, menjadi 14 orang sejak Januari 
2008.

“Serangan dilakukan tanpa alasan yang 
jelas,” kata Saiki. 

Serangan terhadap pasukan UNAMID 
juga terjadi sebelumnya, 10 Maret dekat 
Geneina, Darfur Barat mengakibatkan 
empat prajurit terluka. Pada Februari, 
serangan juga dilakukan pada helikopter 
UNAMID yang digunakan untuk misi 
pengiriman bantuan makanan.Tidak 
diketahui mengenai identitas penyerang. 
Konflik yang terjadi di Darfur terjadi 
akibat pemberontakan etnis Afrika, 
masyarakat asli Sudan yang memprotes 
perlakuan diskriminatif kelompok 
minoritas etnis Arab pendatang yang 
menguasai pemerintahan di Khartoum.

Diketahui bahwa Pemerintah Sudan 
juga merekrut, mendanai, melatih, 
dan mempersenjatai milisi Arab 
untuk berperang dengan kelompok 
pemberontak, serta melakukan 
pembunuhan warga sipil, pemerkosaan, 
dan penghancuran desa-desa di Darfur. 
Namun, konflik di Darfur bukan berlatar 
agama, dengan mayoritas masyarakat 
Afrika Sudan beragama Islam.

Pengadilan Pidana Internasional 
(ICC) telah mengeluarkan surat 
perintah penangkapan terhadap 
Presiden Sudan Omar al-Bashir, yang 
dianggap bertanggung jawab untuk 
kasus kejahatan perang, dan kejahatan 
kemanusiaan, pada 4 Maret. Langkah ICC 

itu disikapi Bashir 
dengan melakukan 
pengusiran badan 
kemanusiaan 
internasional, 
yang dituding 
telah bekerja 
sama memberikan 
informasi pada ICC.

Sementara itu, 
Menteri Luar Negeri 
AS Hillary Clinton 
mengatakan, al-
Bashir bertanggung 

jawab atas setiap kematian yang terjadi 
di Darfur, akibat pengusiran organisasi 
kemanusiaan internasional dari 
Darfur. Sebelumnya, Sekjen PBB Ban 
Ki-moon juga menyerukan agar Sudan 
membatalkan keputusan pengusiran.

Menurut Ban, pengusiran organisasi 
kemanusiaan internasional akan 
memperburuk kondisi kemanusiaan di 
Darfur. Ban juga mengutuk pembunuhan 
pasukan penjaga perdamaian, serta 
menyatakan keprihatinan mendalam 
atas meningkatnya ancaman keamanan 
terhadap pasukan penjaga perdamaian di 
Darfur.

Hillary mengatakan, utusan khusus AS 
untuk Sudan akan segera ditunjuk dalam 
beberapa hari mendatang. Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri AS, Robert 
Wood mengatakan, AS telah melakukan 
kontak dengan Tiongkok, Uni Afrika, 
dan Liga Arab, menekan mereka agar 
menggunakan pengaruh untuk meminta 
al-Bashir membatalkan keputusan 
pengusiran organisasi kemanusiaan. 
[AFP/B-14]

Konflik di Sudan, Pasukan Misi PBB Tewas


