edisi ke-180 - 29 Maret 2009

1 US$: Rp. 11,605.76

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.

Janji Pemulihan Ekonomi
JAKARTA - Barack
Obama mengatakan
kepada rakyat Amerika
bahwa dia melihat
tanda-tanda pemulihan
ekonomi namun
meminta mereka untuk
sabar dan memandang
lebih jauh dari
kepentingan jangka
pendek.
Presiden Amerika ini
mengatakan rancangan
anggarannya akan
membangun ekonomi yang lebih kuat, yang
berarti Amerika tidak akan menghadapi
krisis yang sama dalam waktu 10 atau 20
tahun mendatang.
“Kita akan pulih dari resesi ini,” katanya
kepada para wartawan di Washington DC.
Rancangan anggarannya sebesar US$ 3,6
triliun akan mulai dibahas Kongres pekan
ini.
Obama mengatakan strategi ekonomi
dan anggaran yang sedang disiapkan
didasarkan pada penciptaan lapangan kerja
baru, penggairahan pasar perumahan, dan
penciptaan likuiditas serta kredit baru di
perbankan.
Dia menekankan tindakan yang
mendesak diperlukan dan meminta
Kongres serta rakyat Anmerika mendukung
rencananya.
TANDA KEMAJUAN

Penentangan atas paket Obama --yang
mencakup layanan kesehatan, anggaran
pendidikan yang lebih besar, serta sistem
patokan dan perdagangan efek rumah

kaca-- juga berasal
dari partainya,
Partai Demokrat.
Saat acara tanya
jawab dalam
konperensi pers itu
--yang mencakup
berbagai hal,
mulai dari
lingkungan
sampai ke riset sel
cangkok-- Obama
mengatakan dia
mengharapkan
kemajuan yang stabil dalam menyelesaikan
masalah dengan Iran.
Menurutnya, status quo dalam konflik
Israel-Palestina tidak bertahan lama dan
hakl itu amat pentung bagi Amerika untuk
memajukan gagasan 2 negara.
Dalam pernyataan awal selama 8
menit sebagai pembuka konperensi pers
yang berlangsung satu jam itu, Obama
mengatakan pemerintahnya menempatkan
strategi yang komprehensif untuk
menyerang krisis di semua sisi.
“Dan kita mulai melihat tanda-tanda
kemajuan,” katanya.
“Anggaran yang saya serahkan ke
Kongres akan membangun pemulihan
ekonomi kita dengan landasan yang kuat
sehingga kita tidak akan menghadapi
krisis seperti ini lagi 10 atau 20 tahun
mendatang.”
DEFISIT

Namun Obama meminta agar rakyat
Amerika bersabar karena pemulihan
ekonomi yang memerlukan waktu.
BERSAMBUNG KE HAL 5

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

Antar Jemput Phila $35,

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

Lontong Mie Ayam

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (27)

Sedia Produk dari Amway

Kerja akhir minggu
Hub: 267 829 1400 (2)

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 (1)

* L U C I A * - Menerima

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

Bakar bumbu rujak. lt cap
gomeh pesanan tiga hari
sebelumnya. Hub. Indah/
Afuk telp. 215-463-3918 /
267-230-6246 (2)

Dibutuhkan Waiter

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (86)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (40)
Pijat Cik Jun - Bagi yang
merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (82)

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (6)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Terima Translate - Inggris-

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.
Jual Tiket Murah

Jual tiket murah untuk
pulang ke Indonesia
untuke semua jenis airline.

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695 (6)

Belum Lima Menit
Seorang nenek menyeberangi jalan raya,
tau-taunya beliau ketabrak mobil angkot,
hingga menyebabkan semua anggota badan
beliau lepas.
Sang nenek berdiri dan mencoba
memasangkan kembali bagian anggota
tubuh yang terlepas tadi.
Sang sopir kaget dan mencoba
menghampiri sang nenek, serta bertanya :
Sopir : “Nek, kenapa diambil lagi bagianbagian tubuhnya?”
Nenek : “Belum lima menit cu!.”
Sopir : “Haaa...???!!!???”

Jualan Sayur
Tukang Sayur : “Sayur...,sayur...beli sayur
bu ?”

Bu RT : “Ada kacang panjang ?”
Tukang Sayur : “Ada banyak bu, silahkan
pilih.”
Bu RT : “Seikat berapa bang ?”
Tukang Sayur : “3000 perak bu.”
Bu RT : “Kacang panjang banyak bekas
dimakan ulat begini kok mahal banget ?”
Tukang Sayur : “Ooh, kalau mau cari yang
murah, pilihnya di rak bawah ini semua
masih mulus-mulus dijamin tidak ada
bekas ulat.”
Bu RT : “Lebih murah...?”
Tukang Sayur : “Ya bu, memang dijual
murah lha ulatnya aja kagak doyan makan
yang itu.”
Bu RT : “???!!!...kalau gitu saya beli yang
banyak bekas ulatnya deh.”
Tukang Sayur : ..... (kena deh....laku lagi)
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Ekspor Jepang turun drastis
HELSINKI - Statistik ekonomi terbaru
Jepang menunjukkkan ekspor Bulan
Februari jatuh sebesar 49,4% dibanding
setahun sebelumnya, yang merupakan
penurunan tertinggi sejauh ini.
Negara dengan perekonomian kedua
terbesar di dunia itu terpukul keras akibat
kelesuan ekonomi global yang membuat
permintaan atas produk-produknya jauh
berkurang.
Bagi Jepang, produk ekspor sangat
memang sangat penting dan permintaan
bagi produk Jepang jatuh di seluruh dunia
anjlok karena konsumen yang kuatir akan
situasi ekonomi sehingga mengurangi
belanja.
“Pertumbuhan Jepang tergtanung pada

ekspor,” kata Prof. Noriko Hama dari
Doshisha Business School di Kyoto.
“Adalah alami kalau Jepang akan
terpukul lebih besar dibanding negaranegara lain,” tambahnya.
Ekspor mobil Jepang turun 70% lebih dan
perekonomian Jepang menyusut dengan
perkiraan 12,1% tahun, berdasarkan angka
3 bulan terakhir Tahun 2008.
Tingkat penyusutan tersebut merupakan
yang terburuk di kalangan negara-negara
maju.
Dan kini pemerintah sedang
mengupayakan paket stimulus ketiga yang
oleh media massa setempat diperkirakan
akan bernilai Y 20 triliun atau sekitar US$
200 miliar.

Pengadilan Chen dimulai

MOTIF POLITIK

Pengadilan atas mantan Presiden
Taiwan, Chen Shui-bian, dalam dakwaan
korupsi sudah dimulai di ibukota Taipeh.
Chen membantah tuduhan bahwa dia
dan istrinya mengumpulkan jutaan dollar
lewat dari penipuan dan pencucian uang.
Dia mengatakan dirinya sebagai korban
pembersihan politik oleh pemerintah dan
yakin tidak akan mendapatkan pengadilan
yang seimbang.
Sejak turun dari kekuasaan Tahun
2008, Chen merupakan pengkritik keras
kebijakan pemerintah Taiwan baru yang
mendukung pemerintah Cina, yang masih
menganggap Taiwan sebagai propinsinya
yang membangkang.
Jurubicara kejaksaan mengatakan
Chen bersama istrinya Wu Shu-chen
dan 12 tersangka lain didakwa dengan
korupsi, pencucian uang, serta pemalsuan
dokumen.
Bulan Februari, Wu mengaku bersalah
menerima US$ 2,2 juta dalam bentuk
sumbangan politik yang berkaitan dengan
kesepakatan jual beli tanah, namun
membantahnya sebagai korupsi, seperti
yang dituduh jaksa.
Dia juga mengaku telah memalsukan
dokumen dalam kasus lainnya akan tetapi
membantah untuk kepentingan pribadi.
menyerukan satu hari aksi.

Chen mengatakan dakwaan atasnya
bermotif politik yang dirancang oleh
partai berkuasa Kuomintang, KMT, untuk
menyenangkan hati Beijing dan mendapat
perlindungan.
Hubungan antara Beijing dan Taipei
meningkat sejak KMT berkuasa tahun lalu
dibawah kepemimpinan Presiden Ma Jingjeou.
Chen juga mempertanyakan
ketidakberpihakan para hakim dengan
mengatakan penolakan untuk jaminan
bersyarat atasnya pada Bulan Desember
sebagai hukuman.
“Saya harus berdiri dan meminta kepada
dunia. Saya harus mengajukan protes dan
menyampaikan cerita saya demi hak asasi
dan keadilan,” katanya seperti dikutip
kantor berita AFP.
Sementara itu KMT mengeluarkan
pernyataan yang menyebutkan Chen gagal
dalam memberi contoh sebagai pemimpin
nasional dan harus membuktikan bahwa
dia tidak bersalah.
Pengadilan atas Chen dimulai setelah
sidang pra peradilan selama 2 bulan lebih.
Jika terbukti bersalah, Chen diancam
dengan hukuman maksimal seumur hidup.
Taiwan memisahkan diri dari Cina
sejak Tahun 1949, namun Beijing tetap
melihatnya sebagai provinsinya yang
harus dipersatukan kembali, dan jika perlu
dengan kekuatan.
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Presiden, Wapres dan DPR Sepakat Tak Tunda Pemilu
JAKARTA - Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Wakil
Presiden Jusuf Kalla, dan
Ketua DPR Agung Laksono
mengadakan pembicaraan
informal untuk menegaskan
komitmen mereka untuk
tidak menunda Pemilu
Legislatif dari jadwal yang
sudah ditentukan 9 April.
Ketua DPR Agung Laksono
menuturkan pembicaraan
informal yang juga dihadiri
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD itu terjadi
setelah acara pelantikan
Hakim Konstitusi Harjono
di Istana Negara, Jakarta,
Selasa.
“Tadi secara tidak resmi
setelah selesai pelantikan
Hakim Konstitusi dalam

pembicaraan informal
Presiden, Wapres, saya,
semuanya berpandangan
bahwa tidak ada alasan
untuk menunda (Pemilu 9
April, red),” tutur Agung.
Agung menjelaskan dalam
pembicaraan itu disinggung
bahwa dalam suatu
perhelatan bangsa yang
besar pasti akan ditemukan
berbagai masalah.
Namun, lanjutnya,
masalah tersebut tidak bisa
dijadikan dasar atau alasan
untuk menunda Pemilu yang
justru akan menyebabkan
masalah lebih besar lagi.
“Bahkan bisa mengganggu
sistem kita dan merusak.
Jadi, kita akan selesaikan
kalau ada masalah tanpa

harus mengganggu agenda
nasional,” kata Agung.
Menurut Agung,
pemerintah dan lembagalembaga negara tidak perlu
menggelar pertemuan
konsultasi secara formal
guna membahas masalah
yang muncul menjelang
pelaksanaan pemilu,
termasuk kontroversi
seputar Daftar Pemilih Tetap
(DPT).
Apalagi, lanjutnya,
pertemuan semacam itu
sulit dilaksanakan di tengah
masa kampanye.
Untuk menuntaskan
kontroversi terkait masalah
DPT, Agung mengimbau
Komisi Pemilihan Umum
(KPU)

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)

Pertemuan G-20 Bahas
Kesulitan Likuiditas
Dunia
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menyatakan pertemuan G-20
di London, 1-2 April mendatang akan
difokuskan untuk mengatasi keringnya
likuiditas dunia. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono akan hadir bersama para
pemimpin negara G-20.
“Pertama untuk mengatasi masalah

RI-Cina sepakati
Renmimbi
BEIJING - Pemerintah Indonesia bersama
Cina hari ini menyepakati penggunaan
Renmimbi dalam hubungan perdagangan
bilateral.
Penandatangan perjanjian Bilateral
Currency Swap Arrangement tersebut
ditandatangani Gubernur Bank Indonesia,
BI, Boediono dan Gubernur People Bank of
China, PBC, Zhou Xiaochuan di Jakarta.
Kerjasama swap line yang berlaku efektif
selama 3 tahun berupa penggunaan mata
uang Cina, Renmimbi, dalam transaksi
internasional dengan Cina yang nilainya
setara Rp 175 triliun.
Swap line antar kedua bank sentral ini
diharapkan bisa memberikan kontribusi
positif dalam perdagangan dan investasi

Hampir 2.400 Orang di
Dunia Dihukum Mati
Selama 2008
Data yang dirilis organisasi
kemanusiaan Amnesty International
Selasa ini mengungkapkan, hampir 2.400
orang dieksekusi mati di seluruh dunia
selama 2008. Namun banyak negara kini
menghapuskan praktik hukuman mati.
Amnesty mencatat, China merupakan
negara yang telah mengeksekusi mati
tersangka kejahatan tertinggi di dunia,
yaitu 1.718 orang.
Menurut laporan bertajuk “Death

likuiditas yang mengering karena adanya
permasalahan perbankan di AS, dan
Inggris,” kata Sri Mulyani seusai mengikuti
rapat kabinet di kantor Presiden, Senin
(23/3).
Pertemuan G-20 juga akan membahas
langkah-langkah mengatasi toxic aset.
“Ketiga supaya lembaga-lembaga keuangan
ini bisa segera menjalankan fungsi
intermediary-nya,” cetus Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani menekankan
pentingnya pertemuan G-20 untuk mencari
jalan atas pertumbuhan ekonomi dunia yang
diproyeksikan minus 0,5-1,5 persen. (Fud/
OL-06)
antara Indonesia dengan Cina.
Gubernur BI, Boediono menambahkan
kerjasama ini adalah untuk melepaskan
ketergantungan penggunaan kurs dolar yang
dalam perdagangan ekspor-impor dengan
membantu likuiditas keuangan jangka
pendek.
“Selama ini, pelaku pasar menggunakan
dollar AS untuk transaksi internasional.
Diharapkan kedepan bisa menggunakan
fasilitas Renmimbi, sehingga permintaan
dollar AS bisa menyusut,” ujar Boediono
Tahun 2008, Boediono memaparkan
ekspor migas Indonesia ke Cina mencapai
US$ 11,5 miliar, sementara impor Cina ke
Indonesia mencapai US$ 15,2 miliar.
Sementara itu, ekspor non migas (minyak
sawit, kertas, produk kimia dan batubara)
dari Indonesia ke Cina menurut Boediono
pada tahun 2008 mencapai US$ 7,77 miliar.
Adapun impor nonmigas dari Cina ke
Indonesia mencapai US$ 14,99 miliar.
Sentences and Executions in 2008” itu, Iran,
Pakistan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat
merupakan negara-negara yang menyusul
di bawah posisi China. Kelima negara itu
menyumbang 93 persen dari total 2.390
orang yang dihukum mati di dunia.
“Berita baiknya eksekusi itu dilakukan
oleh sebagian kecil negara saja, yang
menunjukkan langkah kami untuk
menghapuskan hukuman mati semakin
dekat,” kata Irene Khan, Sekretaris
Jenderal Amnesty International dalam
pernyataannya yang dukutip CNN, Selasa
(24/3/2009).
Sebaliknya, lanjut Khan, kabar buruknya
ratusan orang kini menanti hukuman mati
sebagai bentuk penolakan negara terhadap
penghapusan hukuman mati.
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BI Ajak
International
Kurangi
Ketergantungan
Dolar AS
JAKARTA - Gubernur
Bank Indonesia Boediono
mengatakan upaya
melepas ketergantungan
terhadap dolar AS tidak bisa
dilakukan Indonesia sendiri
dan harus diikuti banyak
negara.
“Itu kan semacam isu
global, jadi tidak mungkin
kita sendiri. Nanti harus ada
upaya kurangi depedensi
dari semua negara terhadap

dolar AS dalam transaksi
mereka,” kata Boediono
usai menemui Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Negara Jakarta,
Rabu(25/1).
Dikatakan Boediono,
usulan mengurangi
ketergantungan terhadap
dolar AS sudah disampaikan
ke beberapa negara
dan sudah mendapat
dukungan untuk sementara
menggunakan special
drawing rights (SDR/mata
uang yang dipakai IMF
dalam meminjamkan uang)
dalam bertransaksi.
“Saya pribadi
menyampaikan usulan
dan juga beberapa pihak
juga menyampaikan bahwa
awal yang paling praktis

adalah memperluas jumlah
SDR sebelum nantinya
menjadisuatu global
currency,” katanya.
Pada Senin (23/3)
lalu Bank Indonesia
sudah menandatangai
kesepakatan Bilateral
Currency Swap
Arrangement (BCSA)
dengan bank sentral China
(Bank of China) senilai
Rp175 triliun atau 100
renminbi.
Kesepakatan itu
diharapkan bisa
mengurangi tekanan nilai
rupiah terhadap dolar AS
karena pelaku usaha China
dan Indonesia bisa langsung
memakai renminbi atau
rupiah dalam transaksi.
(Ant/OL-01)

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-

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Rancangan anggaran Obama ini
diperkirakan akan mendapat tanggapan
yang keras dari Kongres.
Hari Rabu dia rencananya akan
bertemu dengan anggota Senat dari Partai
Demokrat untuk meminta dukungan atas
meningkatnya defisit anggaran, yang tahun
depan diperkirakan mencapai US$ 1,4
triliun.
Kubu Partai Republik berpendapat

Seberkas Cahaya dari
Gang Dolly
Menyebut Gang Dolly, pasti banyak yang
kenal. Nama itu adalah sebutan untuk
kawasan pelacuran atau prostitusi di Kota
Surabaya, Jawa Timur.
Daerah ini begitu terkenal dan disebutsebut sebagai lokalisasi pelacuran terbesar
di kawasan Asia. Sungguh mencengangkan
bukan?
Gang Dolly meliputi dua wilayah
kelurahan, yakni Banyu Urip dan Putat
Jaya, Kecamatan Sawahan. Untuk
mengenali bahwa rumah dalam kawasan
itu merupakan tempat pelacuran, bisa
ditandai dengan adanya papan reklame
dari sebuah merek minuman beralkohol.
Jadi, setiap rumah yang ada tanda
minuman itu, pasti ada kegiatan pelacuran
di sana.
Ada juga yang tidak menggunakan tanda
papan reklame, tetapi bisa dikenali dari
bangunan rumah yang sengaja dilengkapi
dinding kaca tembus yang bisa dilihat dari
luar.
Biasanya, dinding kaca tembus yang
dikenal dengan “akuarium” ini dari luar
tampak perempuan dengan dandanan
menor, duduk-duduk menunggu
pelanggan.
Kalau membayangkan begitu luasnya
Gang Dolly itu, lalu pertanyaannya, masih
adakah seberkas cahaya di “lembah hitam”
tersebut?
Jawabannya mungkin, kurang lebih sama
dengan jawaban atas pertanyaan apakah
setiap orang yang pernah singgah atau
bahkan sekadar melintas di Gang Dolly itu
juga terjerembab dalam “lembah hitam” ?
Segelap-gelapnya malam, pasti
masih ada cahaya rembulan atau pun
bintang. Ungkapan itulah yang pas untuk

rancangan anggaran itu menaikkan belanja
pemerintah serta meningkatkan pajak pada
atas orang kaya serta usaha kecil.
Komite Anggaran DPR juga mulai
menyusun anggarannya hari ini sementara
Senat akan mulai menyusunnya Hari
Kamis.
Sebuah analisa anggaran Kongres yang
dikeluarkan Juma lalu memperkirakan
anggaran Obama akan menciptakan defisit
sebesar US$ 9,3 triliun dalam satu dekade
mendatang.
menggambarkan Gang Dolly.
Meskipun dikenal sebagai kawasan
pelacuran, tidak berarti bahwa setiap
warga yang berdiam di kawasan ini adalah
pelaku bisnis “kenikmatan dunia” tersebut.
Tidak setiap rumah di sana merupakan
tempat pelacuran, sebab ada juga keluarga
biasa yang berbaur dengan para penjaja
seks.
Masih banyak yang baik-baik di Gang
Dolly. Di balik kegelapan itu, masih ada
seberkas cahaya.
LILIN KECIL

Berangkat dari realitas itu, sebuah
paguyuban ibu-ibu rumah tangga hadir
di sekitar lokalisasi prostitusi tersebut.
Mereka mendirikan Pusat Pelayanan Anak
Berbasis Masyarakat dengan nama Crisis
Center Cahaya Mentari.
Seperti namanya, kehadiran paguyuban
ini benar-benar bercahaya dari lembah
kekelaman. Meski masih redup, bak lilin
kecil, cahaya mereka mulai menerangi
lingkungan sekitarnya dengan karya nyata.
Ketua Pemerhati Anak, Mariani Zaenal,
memimpin Pusat Pelayanan Anak tersebut
dengan didampingi Lisa dari Wahana
Visi Indonesia (WVI) di Surabaya. Mereka
beranggotakan 12 ibu rumah tangga, di
antaranya Jaenab Melani, Sri Hartini, Evi
Handayani dan Kusmini.
LAYANAN KONSELING

Tentu saja mereka bukan psikolog, tetapi
Mariani dan kawan-kawannya membuka
layanan konseling bagi masyarakat
setempat. Kehadiran layanan konseling ini
benar-benar bermanfaat, apalagi kondisi
masyarakat di lingkungan yang bercampur
baur dengan kehidupan prostitusi itu
sangat sarat dengan berbagai persoalan.
BERSAMBUNG KE HAL 8
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Rp 20 M Jadi Cawapres JK?
JAKARTA- Pemunculan
Jusuf Kalla (JK) sebagai
capres seakan menghapus
mitos bahwa Presiden
Indonesia harus dari Jawa.
JK berasal dari luar Jawa,
yaitu Sulawesi Selatan.
Namun, kelihatannya JK
butuh dukungan suara
dari Jawa, karena jumlah
pemilih di Pulau Jawa
lebih dari setengah jumlah
pemilih secara nasional.
Kubu Partai Golkar yakin,
Indonesia bagian timur
bisa “dikuasai”, karena
selama ini merupakan
menyumbang terbesar
suara Partai Golkar.
Muncullah nama yang
disebut-sebut menjadi
calon pendamping JK,

yakni mantan Gubernur
DKI Jakarta Sutiyoso dan
mantan Panglima TNI
Endiartono Sutarto.
Pekan lalu, sejumlah
pengurus DPD Partai
Golkar, yakni Gandung
Pardiman (Yogyakarta),
Uu Rukmana (Jabar),
Bambang Sadono (Jateng),
Alzier Dianis Tabrani, dan
Zulfadhli (Kalbar) bertemu
dengan Sutiyoso di Jalan
Diponegoro 43, Jakarta
Pusat.
Selama ini rumah
tersebut menjadi salah
satu posko pemenangan
Sutiyoso menjadi capres.
Pada prinsipnya, wakil
dari daerah tersebut
menginginkan pendamping

JK mantan militer dan
berasal dari Jawa. Menurut
mereka, Sutiyoso sangat
tepat untuk mendampingi
JK.
Namun menurut sumber
SP, tidak mudah bagi Bang
Yos menjadi pendamping
JK, karena selain harus
bisa memenangkan Partai
Golkar di Jawa, mantan
Pangdam Jaya itu juga harus
mengeluarkan dana Rp 20
miliar sebagai uang mahar.
Sutiyoso menyanggupinya
dan dibayar dengan cara
diangsur.
Mengenai uang mahar
tersebut, salah satu anggota
tim sukses Sutiyoso,
Mayjen TNI (Purn) Benny
Mandalika membantahnya.
Tapi Benny membenarkan
Sutiyoso sedang dilirik JK
untuk jadi Cawapresnya.

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

Aura Kasih “Merengut”
Lagi-lagi pemberitaan mengenai
Aura Kasih. Setelah sebelumnya
dikabarkan dekat dengan beberapa pria
vokalis band Indonesia kini Aura Kasih
kembali menuai berita.
Sosoknya
yang cantik,
cara berpakaian
yang bisa
dibilang seksi
dan kerap
menonjolkan
beberapa
bagian-bagian
tubuhnya yang
seksi membuat
dirinya kerap
di cap sebagai
bomb seks. Apa
tanggapannya?
Ditemui
oleh rileks.
com disela-sela acara ulang tahun
Dahsyat yang pertama di studio RCTI
(24/3) kemarin, Aura memberikan
komentarnya.
“Bomb Seks tuh apa yah?aku aja
gak ngerti maksud dari kata-kata itu
apa. Dan aku juga gak ngerti maksud
orang-orang mencap aku sebagai bomb
seks karena apa? AKu toh gak pernah
main dalam film yang macam-macam.
Jadi salah besar kalau ada orang yang
mencap aku sebagai bomb seks !”
ungkap Aura sambil merengut. (pit)

Bruce Wilis Akan
Segera Menikah
Setelah sembilan tahun menduda,
Bruce Wilis dikabarkan akan menikahi
kekasihnya, model pakaian dalam Emma
Heming, minggu ini. Menurut media
setempat, Willis berencana mengadakan
pesta pernikahan pribadi di Turki dan Pulau
Caicos, sekitar kepulauan Karibia.
Tidak sekadar lokasi pernikahan, di
lokasi tersebut pasangan kekasih yang
telah berkencan lebih dari 18 bulan itu juga
memiliki vila untuk berlibur. Kabarnya,
mantan istri Willis, Demi Moore, dan
suaminya, Ashton Kutcher, juga diundang
pada hari bahagia itu.

Dewi Sandra Shock
Dewi Sandra shock begitu
mengetahui dirinya telah digugat cerai
Glenn Fredly. Apakah ini berarti bahwa
dia masih mencintai suaminya itu?
Atau karena dia tak sudi pria Ambon
itu direbut wanita lain seperti isu yang
santer beredar bahwa Glenn punya
wanita idaman lain?
Rumahnya di Jalan Grinting 3, Blok
A, Fatmawati, Jakarta Selatan, tampak
dipenuhi puluhan wartawan sejak dua
hari lalu. Tapi rumah tersebut terlihat
sepi seperti tak berpenghuni.
Salah satu karyawan Dewi
mengatakan Dewi akan segera bicara
kepada media.

Bahkan, Moore dan Kutcher, yang
menikah pada 2005, telah memesan kamar
hotel yang dekat dengan rumah Willis.
“Sejumlah kamar dengan pemandangan
laut dan vila pribadi telah dipesan untuk
para tamu Willis,’’ ujar salah seorang
sumber seperti dikutip Daily Mail kemarin.
Pernikahan tersebut diharapkan bisa
membawa keceriaan bagi Willis yang baru
saja dituntut USD 4 miliar awal bulan
ini karena menyalahi kontrak untuk
memproduksi Three Stories About Joan
yang dibintangi Owen Wilson dan Camilla
Belle. (idp/pit)
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Konperensi damai di Afsel ditunda
WASHINGTON - Sebuah konperensi
perdamaian di Afrika Selatan yang akan
dihadiri para peraih Nobel ditunda tanpa
batas waktu karena Dalai Lama tidak
mendapat visa.
Pemerintah Afrika Selatan menolak
memberikan visa kepada Dalai Lama
dengan alasan tidak ingin perhatian
beralih dari soal sepakbola menjadi
masalah Tibet.
Konperensi yang akan digelar di
Johannesburg Jumat ini berkaitan dengan
penyelenggaraan Piala Dunia 2010 dengan
tuan rumah Afrika Selatan.
Namun kontroversi muncul atas
penolakan visa Dalai Lama itu dan Uskup
Agung Desmond Tutu serta mantan
presiden Afrika Selatan, FW de Klerk,
mundur dari konperensi.
Pemerintah Afrika Selatan dianggap
tunduk pada tekanan Cina --yang
merupakan mitra dagang terbesar Afrika

Selatan-- namun jurubicra kepresidenan
membantah anggapan itu.
Dan Thabo Masebe menegaskan bahwa
tidak akan ada visa yang dikeluarkan
kepada Dalai Lama mulai dari saat ini
hingga berlangsungnya Piala Dunia.
Dia juga mengatakan hal itu bukan
merupakan larangan dan tidak ada
pemerintah yang berperan dalam
keputusan pemerintah.
“Visa tidak diberikan karena kehadiran
Dalai Lama bukan menjadi kepentingan
terbaik Afrika Selatan untuk saat ini,”
katanya kepada kantor berita Reuters.
Konprensi yang akan dimulai Jumat ini
akan membahas peran sepakbola dalam
memberantas rasisme dan xenophobia,
atau ketakutan atas orang asing.
Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia
2010 mengatakan konperensi itu ditunda
tanpa batas waktu yang ditentukan.

Syukur and Terima Kasih
Dari Bpk. N.K.H. dan Istri

Syukur kepada Tuhan Yesus atas terkabulnya doa
kami dalam kemenangan kasus imigrasi kami pada
bulan Maret 2009.
Kami juga berterima kasih kepada:
1. Kantor pengacara Jack Herzig
2. Romo Ignalius Suparno (gereja Katolik St. Thomas
Aquinas, 1719 Morris Street, Philadelphia, PA. 19145)
3. Bpk. Ivan and Istri, New York
4. Bpk. Harry dan Ibu Dorkas, New York
5. Bpk. Iwan dan Keluarga, Philadelphia
6. Keluarga Wibowo, Philadelphia

10 Bad Kebiasaan
Perusak Otak

dapat menyebabkan penimbunan
lemak pada dinding otak dan pembuluh
darah, akibatnya kemampuan kerja otak
menurun.

Perlu anda perhatikan kembali
kebiasaan-kebiasaan anda setiap hari,
apakah kebiasaan itu termasuk dalam
10 kebiasaan yang dapat merusak otak?
Temukan jawabannya dari daftar berikut
ini.

3. Merokok

1. Tidak Sarapan Pagi

Mengkonsumsi gula terlalu banyak dapat
mengakibatkan terganggunya penyerapan
nutrisi dan protein sehingga dapat terjadi
ketidakseimbangan gizi yang akan
mengganggu perkembangan otak.

Sarapan pagi merupakan jhla yang
paling penting dilakukan karena selain
sarapan dapat menunjang kebutuhan
tubuh selam kita beraktivitas samapi siang
ternyata sarapan juga penting bagi otk.
Mereka yang tidak pernah melakukan
sarapan mempunyai kadar gula yang
rendah, akibatnya supali nutrisi ke otak
menjadi kurang.
2. Makan Terlalu Banyak

Terlalu banyak makan, apalagi
makanan yang berkadar lemak tinngi,

Zat rokok yang terhisap dapat
mengakibatkan penyusutan otaka secara
cepat dan dapat mengakibatkan penyakit
Alzheimer.
4. Mengkonsumsi Gula Terlalu Banyak

5. Polusi udara

Otak merupakan organ yang
mengkonsumsi oksigen terbanyak.
Menghirup udara yang berpolusi
dapat menurunkan suplai oksigen dan
menurunkan efesiensi otak.
BERSAMBUNG KE HAL 9

8 DUNIA KITA INDONESIA
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Kasus kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di kawasan itu kerap terjadi.
Korbannya tentu saja kaum perempuan dan
anak-anak. Tetapi, itu tidak berarti sasaran
konseling tersebut hanya anak-anak dan
perempuan.
Remaja putra, bahkan bapak-bapak juga
menjadi fokus perhatian pendampingan
dari lembaga Crisis Center Cahaya Mentari.
Muhammad Angga adalah salah seorang
remaja putra yang berhasil dibina oleh
layanan konseling itu.
Angga begitu dia disapa, adalah remaja
yang tinggal di pusat kawasan prostitusi
Gang Dolly. Namun, berkat bimbingan
Mariani dan kawan-kawannya, dia bisa
tidak terjun untuk ikut dalam bisnis seks,
seperti yang dilakukan kaum lelaki di
sekitarnya.
Karena berada di pusat pelacuran, tiap
hari Angga menyaksikan pajangan wanita
bahenol yang menunggu hidung belang.
Tetapi, karena kesadaran yang tumbuh
dalam dirinya, Angga bertahan tidak
tergiur kenikmatan itu.
Mariani tidak serta merta menghakimi
para wanita penjaja seks dan lelaki hidung
belang di Gang Dolly itu sebagai manusia
paling berdosa. Sebab, mereka percaya
dalam diri para wanita dan lelaki itu masih
ada harapan untuk memperbaiki diri.
Menurut Kepala Perwakilan WVI
Surabaya Johny RM Sirait kepada SP
di Surabaya, belum lama ini, masih
banyak anak muda seperti Angga di Gang
Dolly yang tidak terjerumus ke dunia
prostitusi. Dia berharap, Angga bisa
menjadi kampanye hidup bagi lingkungan
sekitarnyasehingga secara perlahan makin

banyak yang meninggalkan bisnis itu tanpa
harus dilarang atau dijauhi.
Kiprah Crisis Center Cahaya Mentari
dalam menangani masalah anak juga telah
membuka mata banyak pihak. Pasalnya,
kelompok itu aktif menangani dan
mengedukasi serta mengadvokasi kasuskasus yang terkait dengan anak di Kota
Buaya ini.
Mulai dari masalah anak yang diancam
dikeluarkan dari sekolah karena tidak
mampu membayar uang SPP, pencurian,
hingga anak yang orangtuanya menderita
HIV/AIDS ditangani. Bahkan, remaja yang
mencoba untuk mencari pekerjaan pun
didampingi.
Meski pun tidak digaji, ibu-ibu
rumah tangga tersebut begitu gigih
memperjuangkan dan menyadarkan
masyarakat soal hak-hak anak dan
perempuan. Tidak hanya itu, mereka juga
berani mengambil risiko karena masalah
anak mendatangi orangtua, kepala sekolah,
guru serta polisi . Tak heran jika banyak
orangtua yang mengadu ke lembaga ini
ketika anak mereka mengalami masalah di
sekolah atau pun di jalanan.
Kiprah mereka akhirnya mulai dilirik
banyak pihak. Polisi maupun sekolah,
bahkan Dinas Pendidikan setempat sering
melibatkan Mariani dalam penanganan
kasus-kasus yang terkait anak dan
perempuan.
Dalam berbagai forum pertemuan,
seminar, lokakarya dan rapat dengar
pendapat di DPRD setempat, kelompok itu
sering dibicarakan. Tak heran jika Kantor
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
pernah memberikan penghargaan atas
karya besar ibu-ibu rumah tangga di bawah
naungan Crisis Center Cahaya Mentarii.

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli

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

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Larangan terbit koran
oposisi
KUALA LUMPUR - Dua koran opisisi tersebut,
Harakah dan Suara Keadilan telah diberitahu
untuk sesegera mungkin tidak terbit dalam 3 bulan
mendatang.
Pemerintah menyatakan keputusan mereka
tersebut dilayangkan dalam bentuk surat
Kementrian Dalam Negeri pada Pemimpin Redaksi
Suara Keadilan.
Pemberitahuan itu keluar seminggu sebelum
pengangkatan perdana menteri baru dan
kontroversial, Nazib Razak, serta 2 minggu sebelum
pemilihan umum
Para pengamat mengatakan setelah menghadapi
ancaman kuat dari pihak opisisi, kini pemerintah
bersikap tanpa toleransi.
PERLAWANAN OPOSISI

“Tindakan supresif ini menunjukkan
ketakutan dan ketidaknyamanan Najib dan
para pendukungnya dalam menghadapi
memananasnya situasi politik.” kata Tian Chua,
juru bicara Suara Keadilan seperti yang dikutip dari
kantor berita AFP.
“Kami kuatir, tindakan pemerintah ini
merupakan awal dari pengekangan kebebasan pers
di Malaysia,” tambah Tian Chua.
Chua mengatakan tidak ada alasan kuat kenapa
pelarangan ini dilakukan, namun pihaknya akan
menentangnya meskipun ada ancaman hukum.
Adapun Harakah dan Suara Keadilan adalah
koran publikasi partai Partai Islam Se-Malaysia
(PAS) dan Partai Keadilan Rakyat, yang merupakan
aliansi dari 3 partai oposisi yang dalam setahun ini
telah melakukan sejumlah perlawanan terhadap
koalisi Barisan Nasional yang berkuasa.
Sementara itu, awal April ini Najib Rajak
diharapkan sudah mulai memerintah
menggantikan berakhirnya masa jabatan Abdullah
Badawi.
Proses transisi kekuasaan ini telah menciptakan
pergolakan politik di Malaysia, karena munculnya
konflik dan protes dari kelompok-kelompok
minoritas.
Najib juga akan berkuasa ditengah sejumlah
tuduhan yang dialamatkan padanya, termasuk
kasus pembunuhan yang diduga melibatkan
namanya, meskipun sudah dibantah kuat olehnya.
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Pria Jepang
Dinyatakan sebagai
Korban Bom Atom
BEIJING - Seorang pria Jepang
berusia 93 tahun tercatat sebagai
orang pertama yang dinyatakan
sebagai korban selamat dari dua
pemboman atom AS pada akhir
Perang Dunia II
demikian dikatakan para pejabat
Jepang, Selasa (24/3). Tsutomu
Yamaguchi sudah dinyatakan
sebagai “hibakusha” atau korban
radiasi pemboman atom pada 9
Agustus 1945 di Nagasaki, tapi kini
juga sudah dikukuhkan sebagai
korban selamat dari serangan
atom terhadap Hiroshima tiga hari
sebelumnya, ujar para pejabat
kota.
Yamaguchi berada di Hiroshima
dalam perjalanan bisnis pada
6 Agustus 1945 ketika sebuah
pesawat pembom B-29 milik AS
menjatuhkan bom atom di atas
kota itu. Dia menderita luka-luka
bakar serius pada anggota tubuh
bagian atas dan bermalam di kota
tadi. Dia kemudian kembali ke kota
kelahirannya Nagasaki persis tepat
pada waktu serangan kedua AS,
lanjut para pejabat itu.
“Sejauh pengetahuan kami,
dia tercatat sebagai satu-satunya
orang yang secara resmi diakui
sebagai korban selamat dari
pemboman baik di Hiroshima
maupun Nagasaki,” kata pejabat
kota Nagasaki Toshiro Miyamoto.
Ini semacam kasus orang bernasib
sial, tapi kemungkinan ada lagi
orang yang bernasib seperti
dirinya.” Sertifikasi menetapkan
persyaratan bagi orang-orang
selamat untuk mendapatkan
kompensasi dari pemerintah
termasuk tunjangan bulanan,
pemeriksaan medis gratis dan
biaya-biaya pemakaman.

Waspadai 4 Potensi Kecurangan Pemilu
JAKARTA - Semua pihak diminta
mewaspadai setidaknya empat potensi
kecurangan dan sumber pelanggaran yang
bisa terjadi dalam pelaksanaan Pemilu
2009. Bila hal ini tidak diantisipasi, bisa
memicu persoalan kemudian hari.
Mantan anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) periode 1999-2004 Mulyana
W Kusumah. Keempat potensi kecurangan
tersebut, pertama, menyangkut daftar
pemilih tetap (DPT) yang hingga sekarang
belum tuntas, bahkan temuan manipulasi
semakin banyak terkuak. “Ini akan sangat
memengaruhi kepercayaan masyarakat
terhadap KPU dan pemerintah, jika
persoalan DPT ini tak dituntaskan,” ujarnya
sebelum diskusi membedah skenario
kecurangan Pemilu 2009, di Jakarta, Selasa
(24/3).
Menurut Mulyana, persoalan DPT
seharusnya sudah tuntas maksimal 50
hari sebelum jadwal pemungutan suara.
Sesuai Pasal 38 UU 10/2008 tentang Pemilu
Legislatif, DPT dimaksud harus diserahkan
ke KPU dan parpol peserta pemilu di
tingkat kabupaten/kota.
Kedua, banyaknya surat suara yang
rusak. Menurut Mulyana, jika tak kunjung
dilakukan penggantian atau pencetakan
surat suara yang baru oleh KPU, berpotensi
banyak suara tak sah. Hal ini berarti terjadi
pelanggaran hak pilih, karena masyarakat

dibiarkan menggunakan surat suara yang
rusak.
Mulyana memberi contoh, di Kabupaten
Karanganyar, Jateng, ditemukan sekitar
300.000 surat suara yang rusak, namun
belum ada penggantian oleh KPU.
Ketiga, berkaitan dengan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
yang dibebani kewajiban menyerahkan
salinan berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara ke saksi-saksi peserta
pemilu. Kalau tak menyerahkan, petugas
KPPS diancam penjara 1 tahun.
Menurut Mulyana, dari segi teknis, sangat
sulit hal itu bisa diselesaikan petugas KPPS
dalam waktu satu hari, sebab pihak yang
harus diberi sangat banyak.
Keempat, soal putusan MK yang
membatalkan Pasal 214 UU Pemilu
Legislatif mengenai penetapan caleg
terpilih. MK memutuskan caleg terpilih
ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
Menurut Mulyana, tetap harus ada
norma hukum baru yang menjadi dasar
hukum untuk penetapan suara terbanyak.
Setidaknya bisa dituangkan dalam
peraturan pemerintah pengganti UU
(perppu).
“Tetapi, pemerintah maupun DPR tak
menerbitkan aturan pengganti yang setara,”
ujar Mulyana.[J-11]
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Memaksakan berpikir dan bekerja
terlalu keras dapat saat sedang sakit dapat
menyebabkan berkurangnya efektivitas
kerja otak dan dapat merusak otak.

6. Kurang Tidur

Saat kita tidur otak juga beristirahat dan
memulihkan kemampuannya. Bila kita
kurang tidur dalam kurun waktu lama
dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak
secara cepat.

7. Tidur Sambil Menutup Kepala

Tidur sambil menutup kepala
dapat meningkatkan konsentrasi zat
karbondioksida dan menurunkan
konsentrasi oksigen sehingga
menimbulkan efek kerusakan pada otak.

8. Menggunakan Pikiran Saat Sakit

9. Kurang Menstimulasi Otak

Berpikir adalah cara yang paling
tepat melatih otak kita, bila kita jarang
menstimulasi otak untuk berpikir dapat
emngkerutkan otak kita.

10. Jarang Berkomunikasi

Berkomunikasi merupakan sarana
tepat untuk memacu kerja otak.
Berkomunikasi yang menggunakan
intelektual dapat memicu efesiensi otak.
Jarang berkomunikasi dapat menyebabkan
intelektual otak jadi kurang terlatih.

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain
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Mobil paling murah di dunia,
mulai dipasarkan di India.
Saat pertama
kali dipamerkan
di pameran mobil
Delhi bulan Januari
lalu, Nano menarik
perhatian tidak hanya
warga India, tetapi juga
dunia.
Ini karena harganya
sekitar 100.000 rupee
atau sekitar dua ribu
dolar Amerika atau di
bawah Rp20 juta.
Nano akan dijual di
seluruh India bulan
depan, dan produk
otomotif ini akan
mulai diserahkan
kepada pembeli bulan
Juli.
Produsennya, Tata berharap mobil
sepanjang 3 meter dengan 5 tempat duduk
ini akan cukup murah untuk mendorong
jutaan warga India beralih dari sepeda
motor.
Bos pemilik Tata Ratan Tata
menggambarkan Nano sebagai “tonggak
sejarah”.
Para analis mengatakan, mobil ini baru
baru akan meraih keuntungan enam
tahun lagi.
Wartawan BBC Karishma Vaswani dari
Mumbai melaporkan, konsumen India
menunggu kedatangan Nano - mobil
paling murah di dunia - yang mulai
dipasarkan mingu ini.
Mereka sudah menunggu lebih dari
satu tahun untuk bisa membeli mobil
yang dibuat oleh Kelompok Tata, salah
satu perusahaan tertua di India.
Tadinya mobil ini akan dipasarkan
bulan Desember lalu, namun produksinya
tertunda karena perselisihan dengan
penduduk desa soal tanah tempat pabrik
Nano di Bengali Barat.
Pabrik Nano pun dipindahkan ke
Gujarat, sehingga Tata hanya bisa

memproduksi seratus ribu unit mobil
Nano.
Di India banyak orang tertarik dengan
Nano, bukan hanya karena kelesuan
ekonomi.
Penjual mobil mengatakan orang
cenderung menunggu Nano untuk bisa
mengurangi pengeluaran pembelian
mobil.
Namun tidak semua orang senang
dengan kehadiran Nano di India, kata
wartawan kami.
Di kota besar seperti Mumbai dan
Delhi, ada lebih dari satu juta mobil
berlalu lalang.
Dan dengan mobil murah seperti Nano
dikhawatirkan jalanan akan semakin
padat.
Infrastruktur di India tidak akan bisa
mendukung pertumbuhan kendaraan,
dan tingkat polusi pun akan tinggi.
Namun kekhawatiran seperti itu tidak
akan didengar. Jutaan orang Indoa tidak
pernah bisa membeli mobil karena
harganya terlalu mahal.
Mobil Nano memberi kesempatan bagi
mereka untuk akhirnya bisa mewujudkan
impian India yang tinggi ini.

