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1 US$: Rp. 11,406.30

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.

Kasus suap yang melibatkan
agen tenaga kerja terkuak
Orang Indonesia terlibat

JAKARTA - Seorang pemeriksa senior yang
bekerja untuk departement tenaga kerja di
New Jersey mengaku bersalah kemarin hari
Selasa, setelah menerima suap sebesar 1.8
juta dollar dari berbagai agen tenaga kerja
yang seharusnya dia periksa / audit.
Pegawai agen tenaga kerja sementara
yang menyuap Joseph Rivera (pemeriksa)
juga mengaku bersalah. Ada juga
pemeriksa kedua dan dua operator agen
tenaga kerja sementara juga didakwa
kemaren di Camden.
Pemeriksa senior Joseph Rivera,
mengaku bahwa agensi agensi menyuap
dia supaya tidak melakukan pemeriksaan
terhadap pembukuan mereka. Meskipun
tidak memeriksa mereka, Rivera
menyarankan agen-agen tersebut untuk
mengikuti hukum yang berlaku.
Rivera, yang memiliki gaji sebesar
$68,000 menerima suap hampir selama
enam tahun. Dia memiliki dua rumah
di Ocean City, N.J dan satu lagi di Fort
Lauderdale, Florida, sebuah mobil Lexus,
batangan emas adan perak dan koleksi koin
berharga tinggi.
Dia setuju untuk menyerahkan hartahartanya juga termasuk 120,000 dolar uang
tunai.
Rivera, 53, dari Sicklerville, juga
mengaku bersalah atas tuduhan
penyalahgunaan pajak, dan dapat
dihukum sampai 15 tahun bersalah oleh
pengadilan. Pengadilan akan berlangsung

Juli nanti. Dia dibiarkan bebas dengan
jaminan $100,000.
Rivera sebenarnya bertugas untuk
memeriksa apakah agen-agen tenaga
kerja telah mengikuti aturan yang berlaku
seperti upah minmum, pajak, kompensasi
karyawan dan urusan lainnya.
Dia menghitung nilai suap berdasarkan
25 sen di lipatkan dengan total jam
karyawan bekerja, kata Jaksa penuntut.
Jaksa lain, Ralph Marra mengatakan motif
Rivera adalah “murni karena rakus.”
“Aksi Rivera yang korup merugikan
pabrik-pabrik yang mengunakan tenaga
kerja yang sesuai dengan hukum,” kata
Marra.
Kasus ini dimulai dari penangkapan
Ferry Chandra, seorang operator
agen tenaga kerja yang beroperasi di
Philadelphia. Ferry menawarkan sogokan
terhadap agen IRS untuk menyelesaikan
tunggakan pajak di dua agensi yang dia
BERSAMBUNG KE HAL 5
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Antar Jemput Phila $35,

JKF/NewArk $200/orang
(bayar penuh 1 mg dimuka
disc $20). Hub. Ben 215 500
3699 (2)

Lontong Mie Ayam

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (28)

Sedia Produk dari Amway

Kerja akhir minggu
Hub: 267 829 1400 (3)

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 (2)

* 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 (3)

Dibutuhkan Waiter

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (89)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (41)

Pijat Cik Jun - Bagi yang

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (7)
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 (9)

merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (83)

Kisah Napi Di LP Cipinang

Orang Gila Belum Sembuh

Seorang petinggi mengadakan sidak ke
LP Cipinang pada saat jam makan siang.
Saat menginspeksi sel, petinggi tersebut
tersentak melihat dua napi yang sedang
berkelahi mati-matian.
“Sampai beginikah nasib para tahanan
di sini hanya untuk makan siang?,” haru
dalam hati sang petinggi.
“Rupanya makanan LP ini sangatlah
enak, sehingga pantas untuk kalian
perebutkan,” sambil berusaha melerai
kedua napi tersebut.
“Bapak salah!!! Siapa di antara kami yang
kalah wajib menghabiskan jatah makan
siang ini,” sambil tetap berusaha memukul
napi lain yang menjadi lawannya.
Petinggi: ?????

Seorang dokter kaget ketika masuk
halaman belakang sebuah rumah sakit
jiwa , karena dia mendengar ada orang
bernyanyi.
Cuma anehnya, si pasien
menyanyikannya dengan tidur telentang.
Dengan heran sang dokter terus
mengamati pasien tersebut. Dia berpikir,
sepertinya si pasien sudah sembuh.
Lebih kaget lagi, ketemu dian pasien
tersebut tengkurap dan menyanyikan lagu
yang lain.
Karena penasaran, dokter menghampiri
sang pasien dan bertanya, “Hai, mengapa
kamu tadi menyanyi dengan tidur telentang
dan sekarang tengkurap?”
Dengan kalem si pasien menjawab, “Ya
Dok, karena tadi side A , sekarang side B.”
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Perbankan Dituding Pemicu Resesi Global
HELSINKI - Demonstrasi merebak di
seantero London, Inggris di tengah
berlangsungnya pertemuan negara-negara
ekonomi maju dan sedang berkembang
yang tergabung dalam Kelompok 20 (G-20).
Para pengunjuk rasa menghancurkan kacakaca bank dan melempari polisi dengan
telur dan buah-buahan. Ribuan demonstran
membanjiri wilayah finansial di London.
Mereka menerobos garis polisi, melakukan
aksi-aksi perusakan Bank Sentral Inggris,
dan menghancurkan kaca-kaca Royal
Bank of Scotland. Gambar seorang bankir
dibakar yang sontak disambut sorak sorai
para demonstran.
Lebih dari 30 orang ditangkap setelah
sekitar 4.000 orang anarkis, antikapitalis,
pembela lingkungan hidup, dan kelompok-

PM Malaysia
mengundurkan diri
Raja Malaysia menerima pengunduran
diri Perdana Menteri Abdullah Badawi dan
membuka jalan bagi wakilnya Najib Razak
untuk mengambil alih jabatan itu.
Abdullah Badawi sebelumnya mendapat
tekanan untuk mudnur sejak partai Umno
mengalami kekalahan terburuk dalam
pemilu setahun lalu.
Partai, yang berkuasa sejak negara itu
merdeka tahun 1957, dilanda perpecahan
internal dan juga oposisi yang kuat.
Najib Razak sudah mengambil alih
jabatan ketua partai Umno dan akan
menjadi perdana menteri pada hari Jumat
(03/04)
Media melaporkan bahwa Abdullah
Badawi akan diingat sebagai pemimpin
yang mengijinkan kebebasan publik lebih
besari dibanding pendahulunya Mahathir
Mohamad.
Namun dia dipandang gagal memenuhi
janji menghilangkan korupsi, reformasi
badan judisial dan memperkuat jajaran
kepolisian dan pegawai negri.
PERINGATAN UNUK PARTAI

Minggu lalu Abdullah memberi
peringatan keras di depan kongres partai

kelompok lainnya membanjiri kawasan
finansial London untuk merayakan apa
yang disebut para demonstran sebagai
Financial Fool’s Day. Protes digelar
menjelang pertemuan para pemimpin
negara-negara G-20, Kamis (2/4).
Dalam demonstrasi tersebut, para
bankir dikecam serakah dan dituding
bertanggung jawab atas resesi global yang
mengakibatkan angka pengangguran
meningkat. Demonstran meneriakkan
kecaman mereka terhadap para bankir
sembari membentangkan spandukspanduk bertuliskan antara lain, bankbank adalah iblis dan ganyang para bankir.
Gambar seorang bankir dibakar di sebuah
perempatan jalan dekat Bank Sentral
Inggris. [AFP/E-9]

ini. harus dipersatukan kembali, dan jika
perlu dengan kekuatan.
Dia mengatakan Umno akan hancur
kecuali partai itu tidak lagi menekan para
pembangkang, memenjarakan lawan dan
mendiksriminasi warga minoritas Cina dan
India.
Tahun lalu Najib mengatakan kepada
BBC bahwa dia akan berupaya lebih keras
untuk mengatasi keluhan kelompokkelompok minoritas.
Kemarahan semakin besar terhadap
undang-undang yang memihak bisnis
dan pendidikan untuk warga Melayu yang
mayoritas.
Dalam pemilu Maret lalu, pemerintah
koalisi kehilangan dua pertiga kuri
mayoritas di parlemen.
Namun, berhasil merebut 139 kursi dari
222 kursi parlemen, yang membuatnya
menjadi mayoritas kecil.
Najib dilaporkan diduga terlibat dalam
satu kasus pembunuhan.
Dia menggambarkan tuduhan
keterlibatannya dalam pembunuhan
seorang wanita Mongolia, Altantuya
Shaariibuu, sebagai “kebohongan jahat
yang tak berdasar”.
Dua polisi yang merupakan anggota
pasukan penjaga Najib Razak kini diadili
atas tuduhan pembunuhan wanita itu,
sementara seorang penasihat senior Najib
mengaku memiliki hubungan asmara
dengan korban.

4 DUNIA KITA INDONESIA

DUNIA KITA INTERNASIONAL 17

Golput Bisa Capai 50 Juta
JAKARTA - Jumlah pemilih
yang tidak menggunakan
hak pilih (golongan putih/
golput) pada Pemilu 2009
diperkirakan meningkat
hingga 50 juta orang,
sekitar 25-30 persen dari
total jumlah pemilih yang
mencapai 171 juta orang.
Jumlah itu lebih banyak dari
perkiraan perolehan suara
pemenang Pemilu 2009,
yang berdasarkan sejumlah
survei maksimal 20 persen,
atau sekitar 34 juta suara.
Perkiraan tersebut
disampaikan pengamat
politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Lili Romli, Direktur
Eksekutif Indo Barometer M
Qodari, Direktur Eksekutif
Centre for Electoral Reform

(Cetro) Hadar Navis Gumay,
pengamat politik dari
Reform Institute Yudi Latif,
dan pengamat politik dari
Universitas Indonesia, Arbi
Sanit, secara terpisah di
Jakarta, Rabu (1/4).
Lili Romli
memperkirakan, jumlah
golput tahun ini bisa
mencapai 25-30 persen dari
total pemilih. Menurutnya,
pemilu kali ini tak hanya
diwarnai golput yang kecewa
dengan kinerja parpol,
tetapi juga maraknya “golput
administratif”, yakni golput
akibat kertas suara yang
rusak dan tidak sah, serta
banyaknya masyarakat yang
sudah memiliki hak pilih
namun tidak terdata dalam
daftar pemilih tetap (DPT).

“Perpaduan dua faktor itu
makin menguatkan potensi
golput,” ujarnya.
Lili menambahkan,
rendahnya antusiasme
warga dalam kampanye
terbuka saat ini, jika
dibandingkan pemilupemilu sebelumnya, bisa
menjadi isyarat awal
kekecewaan masyarakat,
yang bisa berujung pada
sikap golput. “Maraknya
kampanye saat ini bukan
disebabkan kesadaran
politik tapi karena dibayar,”
ujarnya.
Sementara itu, Arbi Sanit
memperkirakan, akan
banyak pemilih di kotakota besar lebih memilih
berlibur memanfaatkan
libur panjang akhir pekan,
ketimbang menggunakan
hak pilih.

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)

Janda Meninggal 1,5
Tahun Lalu, Tetangga
Tak Ada yang Tahu
SOUTH CAROLINA - Malang benar nasib
nenek 72 tahun ini. Saat meninggal, tidak
ada satu pun tetangganya yang tahu.
Mayatnya tergeletak di rumahnya selama 18
bulan.
Diberitakan Associated Press, Selasa
(31/3/2009) Mayat janda bernama Mary
Sue Merchant itu ditemukan terkunci
di rumahnya di daerah pedesaan South
Carolina Amerika Serikat. Dipastikan dia
meninggal karena penyakit.

Miss Universe: Penjara
Guantanamo Tempat Paling
Menyenangkan
GUANTANAMO merupakan tempat
terburuk di dunia, begitu kesan mantan
tahanan tersangka terorisme yang sempat
mendekam di penjara itu. Tapi untuk
Miss Universe 2008, penjara Guantanamo
merupakan tempat yang sangat
menyenangkan.
Diberitakan Reuters, Rabu (1/4/2009),
kesan menyenangkan justru disampaikan
Dayana Mendoza, Miss Universe yang
berasal dari Venezuela usai mengunjungi
penjara dengan keamanan tingkat tinggi
yang terletak di utara Kuba itu. Mendoza
sendiri mengunjungi Obama akhir Maret
atas undangan United Service Organisation

AS Resmikan Penjara
Senilai Rp316,5 M di Irak
Militer Amerika Serikat memulai
operasional penjara senilai USD27 juta
atau lebih dari Rp316,5 miliar di timur Irak.
Penjara itu mampu menampung 3.000
tahanan.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan
militer AS dan dikutip Press TV, Selasa
(31/3/2009), penjara itu dibangun selama
2 tahun di wilayah Kurdi, sekira 70 km di
selatan Sulaimaniyah.
Pernyataan itu juga menjelaskan penjara
itu merupakan peremajaan dari penjara

Deputi sheriff Calhoun County
mengatakan, para tetangga tidak melihat
Merchant sejak lama.
Penemuan jenazah terjadi setelah rumah
nenek itu terjual sebagai ganti pembayaran
pajak 2008. Agen perumahan yang membeli
rumah nenek itu seharga USD20.000,
meminta kepada deputi Calhoun County
untuk memeriksa rumah. Kecurigaan timbul
setelah mobil yang berada di halam rumah
tidak pernah digunakan.
Semasa pernikahan, Merchant dan
suaminya, David, tidak dikarunia seorang
anak pun.
David sendiri meninggal pada 1985.
Polisi masih mencoba menghubungi kakak
Merchant yang tinggal di Kalifornia.

(USO).
Guantanamo digunakan militer AS untuk
menampung tersangka terorisme global
setelah terjadi tragedi 11 September 2001.
Saat mengunjungi Guantanamo,
wanita 22 tahun itu didampingi Miss USA
Crystle Stewart (27). Mendoza dalam situs
Miss Universe yang dipublish 27 Meret
lalu menyatakan, kunjungan ke penjara
Guantanamo merupakan “pengalaman yang
menakjubkan”.
“Ini benar-benar menyenangkan,” tulis
Mendoza sambil menggambarkan dia dan
Stewart bertemu dengan personel militer
AS dan diajak berjalan-jalan mengelilingi
penjara itu.
Mendoza juga mengunjungi kamp para
tahanan dan melihat penjara, kamar mandi,
tempat menonton film, kelas seni bagi
tahanan, dan buku-buku.
“Saya tidak ingin meninggalkan tempat
ini, sangat tenang, dan indah,” kesannya.
pemerintahan Saddam Hussein.
Namun fasilitasnya dirancang
ulang “lebih modern dan memenuhi
standar internasional dan AS dalam sisi
kemanusiaan”.
Penjara itu akan dilengkapi dengan 1.200
pegawai, termasuk sejumlah pasukan yang
menjaga 2.000 tahanan menengah dan 1.000
tahanan berstatus keamanan tinggi.
Sebuah sumber independen menyatakan,
saat ini ada 30.000 warga Irak yang ditahan
di penjara AS.
Berkaitan dengan hal itu, militer
AS mendapat kecaman dari kelompok
kemanusiaan internasional, karena tak
sedikit dari para tahanan belum jelas status
kesalahan mereka.
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Pasukan Inggris
ditarik dari Irak
BASRA - Angkatan
bersenjata Inggris secara
resmi mulai mundur dari
Irak setelah komandan
Inggris di Irak Selatan
menyerahkan komanda ke
seorang jenderal Amerika.
Mayor Jenderal Andy
Salmon mengalihkan
kewenangan kepada divisi
yang nantinya akan menjadi
divisi multi nasional,
pimpinan komandan
Amerika, Mayor Jenderal
Michael Oates.
Panji-panji kedua jenderal
ini dinaikkan dan kemudian
diturunkan selama upacara
serah terima.

Kebanyakan 4 ribu
pasukan Inggris akan
meninggalkan Irak tanggal
31 Mei nanti, tanggal resmi
berakhirnya tugas mereka.
Sekitar 400 pasukan
masih akan tetap tinggal
setelah tanggal itu, apakah
itu berperan di markas
besar atau bertugas melatih
angkatan laut Irak.
Band marinir Inggris
dari Plymouth memainkan
musik ketika bendera
Angkatan Laut Kerajaan
Inggris diturunkan dalam
upacara di pangkalan
di Basra dan digantikan
dengan bendera standar
milik Divisi Pegunungan
ke-10, Angkatan Bersenjata
Amerika Serikat.
Dalam upacara serah
terima, Marsekal Udara

Sir Jock Stirrup, kepala staf
departemen pertahanan
memberikan hormat
kepada pasukan yang sudah
bertugas di Irak.
“Acara ini adalah untuk
anak muda yang terhitung
jumlahnya dari pelosok
Amerika dan Inggris yang
bersama-sama datang
kesini dengan dedikasi,
komitmen dan keberanian
selama periode yang sangat
panjang,” kata Sir Jock
Stirrup.
“Kami mengingat
dalam acara-acara seperti
ini, orang-orang yang
membayar harga paling
mahal dalam upaya ini,
orang-orang yang cedera
dan menjadi lumpuh untuk
mencapai situasi yang kita
dapatkan saat ini.”

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

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

kelola, kata jaksa. Ferry di jatuhi hukuman
18 bulan penjara tahun lalu.
Jaksa tidak menceritakan secara detail
bagaimana kasus Ferry bisa merambat ke
kasus Rivera.
Rivera mengaku hari Selasa lalu
mengambil sogokan sejak tahun 2002 dari
20 operator dari berbagai agen tenaga
kerja sejak 2002. Penyelidik menemukan
catatan di rumah yang menunjukkan bukti
sogokan yang dia terima dari beberapa
orang.
Channavel “Danny” Kong, seorang pria
asal Philadelphia yang mengoperasikan
Sunrise Labor, telah membayar Rivera
sebesar $47,523 sejak 2006, menurut
catatan pembukuan tersebut.
Lalu, Thuan Nguyen, seorang pria asal
Philadelphia yang mengoperasikan N & T
Staffing Inc. dan juga terlibat dalam dua
perusahaan lainnya, telah membayar
Rivera sebesar $130,100 sejak 2006.
Nguyen dan Kong, sama sama berusia
37 tahun, muncul pertama kalinya dalam
pengadilan kemaren dan di lepaskan
setelah membayar jaminan sebesar
$50,000.
Ada lagi pegawai agen tenaga kerja asal
Indonesia bernama Yohan Wongso, umur
27 tahun asal Philadelphia, mengaku
bersalah kemaren karena kasus serupa.
Jaksa tidak mengatakan dimana dia
bekerja, tapi Wongso mengaku menyuap
Rivera dari berbagai perusahaan tempat
dia bekerja.
Nasib Wongso akan ditentukan di bulan

Utang Pemerintah
Mengkhawatirkan
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-

Pemerintah Indonesia, dalam pertemuan
G-20 menerima komitmen pinjaman dari
Jepang senilai US$ 14,5 miliar (Rp 17 triliun),
untuk membantu mengatasi dampak negatif
krisis keuangan global. Hal itu semakin
menggelembungkan nilai utang pemerintah,
yang kini sudah tercatat Rp 1.600 triliun.
Dengan demikian, setiap penduduk
Indonesia, kini menanggung sekitar Rp 12
juta utang pemerintah. Jumlah itu yang
terbesar dalam sejarah perekonomian

Juli. Saat ini dibebaskan dengan jaminan
sebesar $50,000.
James Peyton, seorang pemeriksa dari
departement tenaga kerja yang bekerja
sama dengan Rivera, juga dikenakan
dakwaan menerima suap.
Dalam wawancara dengan penyelidik,
Peyton mengatakan bahwa sejak tahun
2005, dia telah menerima sekitar $8,000
setiap caturwulan dari agen-agen tenaga
kerja, biasanya untuk menurunkan figur
pajak tiap perempat tahun.
Peyton, 71, dari Salem, ditangkap dalam
rekaman rahasia menerima suap dari
Wongso, kata dokumen tersebut.
Peyton, dilepas dengan jaminan sebesar
$50,000, dan telah menyerahkan dokumen
pengunduran diri bulan mei, kata ofisial.
Departmen tenaga kerja David J. Socolow
mengatakan kemaren bahwa departemen
sedang dalam proses untuk memecat
mereka.
Dia mengatakan bahwa FBI telah
memberitahu departmen tahun lalu, dan
departemen telah bekerja sama dengan
penyelidik. Dia mengatakan, departemen
kini sedang memeriksa kasus Rivera dan
Peyton.
“Kami sangat kecewa dengan aksi
melanggar hukum yang dilakukan pegawai
kami,” katanya.
Troy Graham dari Philadelphia Inquier
Ada komentar untuk dimuat di DK?
tuliskan ke enche@dunia-kita.com
atau sms ke 215 459 4057

nasional.
“Inilah fakta yang sesungguhnya, tertinggi
sepanjang sejarah. Angkanya valid, terlihat
dari data resmi pemerintah,” ujar ekonom
dari Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema,
di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, di tengah kampanye
keberhasilan ekonomi nasional, seperti
didengungkan dalam berbagai kampanye
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Indonesia sedang dilanda penyakit 5K,
yakni, kebergantungan, kesengsaraan,
kesenjangan, kemunduran, dan kerentanan.
Kebergantungan yang sangat parah terlihat
dari beban utang per kapita yang mencapai
Rp 12 juta.
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Prediksi ekspor turun 20%
JAKARTA- Mentri
Perdagangan Mari Pangestu
mengatakan nilai eksport
Indonesia tahun ini
diperkirakan turun 20%
ditengah krisis ekonomi
global.
Mari Pangestu yang
tengah berada di London
mendampingi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
untuk pertemuan G20
hari Kamis mengatakan
pemerintah akan
mengupayakan pasar baru
dan juga promosi.
“Karena prediksi
pertumbuhan ekonomi
dunia dan juga
perdagangan dunia
semakin buruk, kita juga

harus merevisi perkiraan
eksport kita,” kata Mari
Pangestu dalam wawancara
dengan Endang Nurdin.
“Sulit untuk diprediksi
tapi dari segi nilai mungkin
sekitar 20% karena harga
komoditi demikian
besar jatuhnya tahun ini
dibandingkan tahun 2008...
Tapi dari segi volume,
mungkin tidak setinggi
itu sekitar 5% mungkin
kontraksinya. Tapi ini
sesuatu yang dinamis dan
kita akan revisi terus dan
kerja keras agar kontraksi
tidak sebesar itu,” kata
Mari.
Mari Pangestu
mengatakan untuk

mengantisipasi penurunan
ekspor ini pemerintah
antara lain akan
mengurangi hambatan
eksport dan berupaya
mencari pasar non
tradisional yang tidak
terkena dampak krisis.
“Walaupun sulit, hampir
semua negara terkena
dampak krisis, tapi kita
akan berupaya mencari
pasar non tradisional serta
promosi,” tambah Mari.
Mari Pangestu
juga mengatakan
akan meningkatkan
pengawasan oleh bea cukai
dan keamanan untuk
mengurangi dan mencegah
impor tidak resmi.
Dari London, Mari
Pangestu hari Kamis akan
bertolak ke Libya dan Timur
Tengah.

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

Ferry Irawan Gugat
Cerai Karena Perawan
Habis manis
sepah dibuang,
mungkin
ungkapan
seperti itu yang
kini bergelayut
dalam fikiran
Noviana
Shintawaty
saat tahu
Ferry Irawan
suaminya tibatahu menggugat
cerai dirinya.
Novi begitu wanita yang saat dinikahi
Ferry berstatus janda itu biasa disapa,
tak bisa menutupi rasa kecewanya pada
Ferry yang berniat menceraikannya.
Saat ditemui di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, Rabu (01/04) Novi
dengan lantang menyebut tak terima
diperlakukan semena-mena oleh Ferry
Irawan.
”Saya tidak pernah dikasih tahu dulu
ketika dia mau menggugat cerai. Saya
sakit hati, saya tahu digugat cerai justru
dari pemberitaan media,” ujar Novi
geram.
Menurut Novi, gugatan cerai yang
dilakukan tiba-tiba oleh Ferry itu tanpa
alasan yang jelas. Novi malah mengaku
masih tetap menjalin komunikasi
dengan Ferry sepekan sebelum digugat
cerai. Tindakan Ferry tadi terang
membuat Novi naik darah.
“Kita selama ini melewati suka-duka
bersama, nggak punya duit juga dilalui,
dia sakit pun saya jagain, ’ujar Novi
mengupat.
Menurut gosip yang sempat
terdengar, Ferry tega menceraikan Novi
karena kepincut gadis lain yang lebih
cantik dan muda. Benarkah demikian?
Untuk pertanyaan yang satu ini, Novi
tak mau bicara banyak.
“Jujur, saya belum lihat dengan mata
kepala sendiri,” ungkap Novi.
Sejak kasus ini mencuat, Ferry tibatiba saja sulit diminta konfirmasi.
Sidang dengan agenda mediasi itu akan
dilanjutkan Rabu pekan depan.[kck/ais]

Tukul Raih
Presenter Talkshow
Pilihan Pemirsa
Pelawak kelahiran semarang, Tukul
Riyanto, atau lebih dikenal dengan nama
Tukul Arwana, 46, menyabet penghargaan
Panasonic Award ke-12 dalam kategori
presenter talkshow pilihan pemirsa,
(27/03). Tukul yang sukses membawakan
acara Empat Mata dan Bukan Empat
Mata menyatakan kegemiraannya ketika
menerima piala diatas podium. “Terima
kasih untuk Allah SWT, keluarga, team
kreatif Trans 7 dan para tukulers-tukulers”.
Penghargaan itu dianggap sebagai
satu bentuk cermin perilakunya selama
memimpin sebuah acara. Masyarakat yang
menyaksikan guyonannya setiap malam
hari, merupakan sumber inspirasinya untuk
meningkatkan kualitas agar pemirsa tidak
bosan.
Tukul yang datang bersama istri dan
kedua anaknya terlihat bahagia mengikuti
jalannya acara. Saat melintas di red carpet,
Tukul sedikit melawak dihadapan wartawan
yang mengabadikan gambarnya dan sontak
para wartawan bersorak.
Tukul yang mulai hijrah ke Jakarta awal
80an, mengaku dirinya mengalami pasang
surut kehidupan. Sampai akhirnya bertemu
dengan grup lawak Patrio yang mengangkat
harkat martabatnya. (yon/foto:ezz)
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Keyakinan bisnis Jepang anjlok
TOKYO - Keyakinan berusaha di kalangan
produsen manufaktur utama Jepang
mencapai titik terendah, seperti terungkap
dalam survei oleh bank sentral.
Survei 4 bulanan ini, yang dilakukan atas
10.000 perusahaan lebih, diamati dengan
cermat di Jepang sebagai indikator kunci
dari kesehatan ekonomi negara itu.
Dan hasilnya --yang diumumkan oleh
Bank of Japan-- memperlihatkan keyakinan
usaha di kalangan produsen manufaktur
utama anjlok dramatis dan mencapai titik
terendah yang pernah tercatat.
Keyakinan di sektor ekonomi lainnya
juga ikut menurun.
Jepang merupakan negara yang paling
terpukul oleh krisis ekonomi dunia karena
ekspor dunia yang menurun sementara
perekonomian Jepang amat tergantung
pada ekspor.

Menurunnya permintaan produk Jepang
di pasar internasional menyebabkan
produk industri ikut turun dan pada
akhirnya meningkatkan pengangguran,
yang merupakan tingkat tertinggi dalam 3
tahun terakhir.
Saat ini Jepang menghadapi krisis
ekonomi yang terburuk sejak Perang Dunia
II lalu.
Pada Bulan Februari, ekspor Jepang
menurun sampai setengah dibanding
tahun sebelumnya dan banyak industri
yang merupakan ikon Jepang menderita
kerugian.
Para konsumen internasional yang kuatir
akan kehilangan pekerjaan di tengah krisis
global kini membeli lebih sedikit mobil
maupun produk elektronik Jepang.
Dan banyak pekerja di Jepang yang
dikurangi jam kerjanya, berbagi kerja,
maupun mendapat gaji lebih rendah.

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 Ignatius 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

Impor Turun
Lebih Tajam
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan
nilai impor Indonesia di bulan Februari
mengalami penurunan yang lebih tajam dari
Ekspor. Nilai impor Indonesia mengalami
penurunan hingga 11,89% selama Februari
2009, sementara ekspor hanya turun 1,02%.
Hal itu menyebabkan surplus
perdagangan Indonesia selama Februari
mencapai US$1,26 miliar atau lebih besar
dari surplus Januari yang di bawah US$1
miliar.
“Ini kabar baik karena kita masih
mencatat surplus perdagangan di bulan
Februari, kalau ekspor Februari nilainya

US$7,08 miliar, impor nilainya US$5,82
miliar. Sehingga surplusnya lebih dari US$1
miliar,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan
kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4).
Rusman menyatakan, BPS mencatat nilai
impor Februari sebesar US$ 5,81 miliar yang
berarti turun dibandingkan nilai impor
Januari 2009. Impor migas tercatat sebesar
US$ 0,77 miliar atau turun dari impor migas
Januari yang sebesar US$1,04 miliar.
Sementara impor non migas tercatat
sebesar US$ 5,04 miliar atau turun
dibandingkan impor nonmigas Februari
yang sebesar US$5,30 miliar. Secara
kumulatif, dari Januari- Februari 2009, nilai
impor tercatat sebesar US$ 12,42 miliar.
“Kita tidak sendirian, itu dialami semua
negara karena sekarang situasinya semua
negara mengurangi impor. Jadi mereka
melakukan proteksi,” ujar Rusman.
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Stimulus Harus Tepat
Sasaran untuk Picu
Ekspor
JAKARTA--MI: Kepala Badan Pusat
Statistik Rusman Heriawan menilai
target pertumbuhan ekonomi Indonesia
3%-4% bisa dicapai asal stimulus fiskal
tepat sasaran. Yakni dengan merangsang
pengeluaran konsumsi masyarakat.
“Peringatannya pertama, stimulus fiskal
harus cepat untuk mendorong ekspansi.
Sebab kalau investasi dan ekspor masih
sangat moderat karena erat hubungannya
dengan luar negeri,” katanya di sela-sela
konferensi pers di Gedung BPS di Jakarta,
Rabu (1/4).
Menurut data BPS, selama dua bulan
pertama 2009 nilai ekspor Indonesia secara
kumulatif telah terkoreksi 34,53% menjadi
US$14,233 miliar dibandingkan periode yang
sama tahun 2008. Pada periode yang sama,
ekspor non-migas mengalami penurunan
28,34% menjadi US$12,262 miliar.
Untuk itu, kata dia, konsumsi masyarakat
harus dirangsang terus. Sebab yang
menolong ekonomi kita adalah konsumsi
dalam negeri, sekitar 60% ditentukan oleh
konsumsi jika ekspor terus turun.
Menurut Rusman, untuk pertumbuhan
ekonomi pada triwulan I 2009 jika
dibandingkan triwulan IV 2008 mungkin
akan postif karena ada panen. “Tetapi
kalau secara year-on-year, kita akan lihat
banyak faktor, pertama apakah rangsangan
terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat
masih tinggi,” tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Komite Tetap
Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang
Soesatyo menyatakan tindakan mengubahubah usulan proyek stimulus infrastruktur
yang berpotensi menunda jadual realisasi
proyek Stimulus Fiskal 2009 membuktikan
belum semua pejabat pemerintah punya
sense of crisis.
“Karena itu, Presiden atau Wapres
perlu memberi teguran keras kepada
pimpinan Deptan, Dephub, Depdag, serta
Depnakertrans karena mengubah-ubah
usulan proyek dalam rangka Stimulus Fiskal
2009,” katanya.
Sebab akibat perubahan itu, proyekproyek pada empat departemen itu belum
bisa direalisasikan awal April ini, karena
harus dibahas Panitia Anggaran DPR lebih
dulu. Sedangkan panitia anggaran DPR
kini harus menunggu surat Menkeu yang
menjelaskan perubahan usulan proyek itu.
Sehingga otomatis, realisasi proyek
stimulus infrastruktur pada empat
departemen itu mundur dari jadual yg
telah ditetapkan, yakni awal April 2009.
Penundaan yang berlarut-larut akan
mengagalkan target Stimulus Fiskal 2009.
“Untuk menghindari kegagalan Stimulus
Fiskal 2009, presiden perlu mengingatkan
para pejabat di tingkat departemen untuk
membangun sense of crisis mereka.
Para menteri dan pejabat di bawahnya
perlu bergerak dan bekerja cepat dalam
merealisasikan proyek-proyek stimulus
infrastruktur 2009,” tuturnya.
Seperti diketahui, dalam stimulus
infrastruktur 2009, sektor Perhubungan
mendapat jatah Rp2,198 triliun untuk
rehabilitasi dan revitaliasai angkutan kereta
api (KA) dan rel, bandara, pelabuhan serta
dermaga.

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm
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Megawati Gandeng Prabowo?

Orang Amerika-Asia
Paling Minim Jadi Korban
Kejahatan
AMERIKA SERIKAT - Warga Amerika keturunan
Asia tidak seberapa jadi korban kejahatan daripada
kelompok-kelompok ras lain di Amerika Serikat.
Sekira 11 dari 1.000 masyaratkan Amerika-Asia
usia 12 tahun ke atas jadi korban kejahatan tak
fatal setiap tahun, ketimbang 24 dari setiap 1.000
warga Amerika non Asia, ungkap data statistik yang
disiarkan departemen kehakiman belum lama ini.
Dalam 2006 lalu, 360 warga Amerika-Asia
dibunuh. Mereka adalah korban dua persen dari
seluruh kasus pembunuhan di AS, sementara
tercatat hanya sekira empat persen dari populasi.
Dalam satu dari berbagai perbedaan lebih
mencuat di antara kelompok-kelompok ras, orangorang tak dikenal bertanggungjawab atas sebagian
besar kejahatan terhadap orang-orang AmerikaAsia.
Tujuhpuluh tujuh persen dari kejahatan dengan
kekerasan dilakukan orang-orang tak dikenal,
dibanding 59 persen bagi orang non Asia. Separuh
dari kejahatan terhadap wanita Amerika-Asia
dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak
kenal, dibanding 34 persen bagi wanita lain.
Penelitian pemerintah itu tidak melakukan
analisis. Studi tersebut menyebutkan warga
Amerika-Asia sebagai mereka yang etnisitas
mereka berasal dari Timur Jauh atau anak benua
India, serta warga pribumi Hawai dan penduduk
kepulauan Pasifik.
Sejumlah pemimpin Amerika-Asia telah
memperingatkan agar dihindari pembuatan citra
“model minoritas”. Mereka menegaskan, komunitas
itu beragam dan sebagian dari anggotanya kini
mengalami kesulitan dalam kehidupan.
Warga Amerika keturunan Asia cenderung
memiliki level pendidikan dan pendapatan lebih
tinggi daripada rata-rata nasional, papar data
statistik terbaru oleh Asia-American Studies Center
di University of California-Los Angeles (UCLA).
Rata-rata rumahtangga warga Amerika-Asia
berpenghasilan 66.103 dolar setahun, dibanding
angka nasional sebesar 50.233 dolar, papar
penelitian tadi. Namun tidak ada perbedaan besar
dalam komunitas itu, dengan warga Amerika
keturunan India tercatat paling kaya. (afp/bh)

Pakistan Pusat
Terorisme Dunia
LONDON - Perdana Menteri India
Manmohan Singh menyebut
Pakistan sebagai “pusat terorisme
di dunia”.
Dia juga mengatakan bahwa
Pakistan telah gagal melakukan
tindakan efektif terhadap
kelompok gerilyawan. Hal ini dia
katakan dalam suatu wawancara
yang diterbitkan Rabu (1/4).
Berbicara kepada suratkabar
Financial Times, Singh
mengatakan bahwa Islamabad,
“tak mampu” atau “tidak bersedia”
melakukan pengawasan terhadap
Islam Lashkar-e-Taiba yang
bermarkas di Pakistan.
New Delhi menuduh kelompok
tersebutlah yang melakukan
serangan November terhadap
kota keuangan Mumbai, yang
menewaskan 165 orang.
“Buktinya, puding itu telah
dimakan,” katanya mengibaratkan.
Singh mengatakan, meski
Pakistan berjanji pada dasawarsa
lalu bahwa pihaknya tidak akan
menjadi landasan peluncuran
serangan-serangan terhadap India,
“namun dalam prakteknya tidak
ada tindakan yang dilakukan
untuk mengontrol teror.”
Dia menambahkan, “Kami
semua tahu bahwa titik pusat
terorisme dunia saat ini adalah
Pakistan.”
“Masyarakat dunia telah tahu
kenyataan ini,” katanya. (Ant/AFP)

JAKARTA - Pemilihan umum calon anggota
legislatif 9 April tinggal delapan hari. Selain
mempersiapkan pemenangan Pemilu
2009, Ketua Umum Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati
Soekarnoputri terus menjalin silaturahmi
dengan pimpinan partai politik lainnya.
Masih menunggu hasil Pemilu 2009
nanti, kubu capres Megawati terus
melobi kandidat yang bakal menjadi
pendampingnya dalam pemilu presiden 8
Juli mendatang. Sebuah tim internal partai
itu sudah menjaring sejumlah nama, di
antaranya Prabowo Subianto, Sutiyoso,
Sultan Hamengku Buwono X, dan Surya
Paloh.
Menurut sumber SP di DPP PDI-P,
kemungkinan besar Megawati
menggandeng Ketua Dewan Pembina
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Prabowo Subianto sebagai wakilnya.
Seorang petinggi Partai Gerindra

PKS Bidik Kursi
Cawapres SBY?
Calon presiden (capres) Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
kemungkinan besar akan menggandeng
Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sebagai
calon wakil presiden (cawapres).
Menurut sumber SP di Partai Demokrat,
Selasa (31/3) pagi, niat menjadikan
pasangan Yudhoyono dan Hidayar memang
merupakan alternatif terbaik, tetapi tidak
mudah.
Untuk itu dibentuk koalisi Jembatan
Emas (Golden Bridge) yang terdiri dari
Partai Demokrat, PKS, Partai Amanat
Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, serta
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Sebelumnya, terbentuk koalisi Segitiga Emas
(Golden Triangle) antara Partai Golkar,
Partai Demo- krasi Indonesia Perjuangan,
dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam sejumlah kampanye, juru
kampanye PKS meminta rakyat mendukung
Hidayat mendampingi SBY. Sebab PKS
dan Demokrat ibarat sudah berada dalam

menyatakan, sampai saat ini PDI-P belum
secara terang-terangan memilih cawapres
dari partainya, kendati ada komunikasi
intensif di antara kedua partai.
Sumber di PDI-P menambahkan,
“Prabowo dipilih karena dinilai sosok yang
berpengalaman, cerdas, berani, disiplin
dan dekat semua lapisan masyarakat.
Kepribadiannya cocok dengan karakter
capres PDI-P yang gigih, tegas dan sensitif
dengan ketidakadilan.”
Informasi lain menyebutkan,
penggodokan orang nomor satu dan dua
oleh mesin politik partai tersebut bisa
saja berubah. Bahkan tidak menutup
kemungkinan PDI-P didukung Partai
Gerindra akan menyiapkan Prabowo
sebagai capres. Sedangkan cawapres-nya
ditunjuk dari orang terbaik PDI-P saat
ini. Lalu Megawati didaulat sebagai “ibu
bangsa”. [G-5/W-8]

satu bahtera untuk
menuju koalisi
pemilihan presiden
9 Juli nanti, setelah
didahului Pemilihan
Umum Legislatif
pada 9 April
mendatang.
Kendatipun
sudah terbentuk
Koalisi Jembatan
Emas, Ketua Dewan
Pembina Partai
Demokrat SBY dalam
berbagai kesempatan
meminta pimpinan
partai, para kader dan simpatisan harus
konsentrasi untuk memenangi Pemilihan
Umum Legislatif. Setelah memperhatikan
perolehan suara untuk calon anggota
legislatif dan suara kursi sah secara nasional
sesuai target, barulah memikirkan siapa
cawapres.
Namun, seandainya duet SBY-Hidayat
benar terjadi dan dalam pilpres berhasil
menang, bagaimana menciptakan keadilan
dalam pemerintahan dan pembagian kue
kekuasaan antaranggota koalisi Jembatan
Emas? [W-8]
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Pertemuan G-20 Indonesia
Tuntut Peran Lebih Besar
LONDON - Pemerintah Indonesia
menuntut negara- negara maju yang
tergabung dalam kelompok G-20 untuk
memberikan peranan lebih luas kepada
negara-negara berkembang dalam
merumuskan langkah-langkah untuk
memulihkan resesi ekonomi global.
“Negara-negara berkembang harus
dilibatkan. Kita perlu meningkatkan
perdagangan dan investasi. Krisis ini
sungguh menyakitkan negara-negara
berkembang,” kata Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat bersilaturahmi
dengan masyarakat Indonesia di Inggris
dan Irlandia yang digelar di Wisma
Nusantara London, Inggris, Selasa (31/3)
malam atau Rabu (1/4) dini hari WIB.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 500
WNI yang tersebar di wilayah Inggris
Raya dan Irlandia, dimulai sekitar pukul
21.00 waktu setempat atau pukul 03.00
dini hari WIB.
Ia mengatakan, pertemuan G-20
jangan hanya dijadikan sebagai ajang
adu argumentasi, tetapi harus mampu
memulihkan tingkat kepercayaan
masyarakat serta menstabilkan kembali
sistem finansial global. “Kita pulihkan
tingkat kepercayaan masyarakat,”
katanya.
Presiden mengatakan, Indonesia
sebagai wakil negara-negara berkembang
pada G-20 sangat mengharapkan suatu
tindakan terkoordinasi dan tepat yang
dapat menghidupkan kembali sektor
riil, mendorong perbankan memberikan
kredit serta insentif bagi negara
berkembang yang terdampak krisis.
Ia menyebutkan, resesi ekonomi yang
terjadi di negara-negara maju di Eropa
dan Amerika Serikat telah berdampak
signifikan terhadap perekonomian negara
berkembang. Selain itu, sektor perbankan
ambruk dan terjadi pemutusan hubungan
kerja di mana-mana.
“Kita ingin betul tindakan global
terkoordinasi yang diambil G-20
adalah tepat, efektif, dan dapat

diimplementasikan dengan baik,” kata
Presiden seperti dilaporkan wartawan
Suara Pembaruan Wim Tangkilisan.
Ia menegaskan, penyelesaian krisis
jangan hanya dilakukan negara-negara
maju, tetapi diperlukan juga keterlibatan
negara-negara berkembang. “Kita tidak
mau jadi penonton, tetapi harus menjadi
sumber inspirasi bagi negara lain
dalam menciptakan kebijakan strategis
pembangunan ekonomi dan struktur
yang baik untuk memulihkan sistem
finansial global,” katanya.
Presiden secara tegas menyatakan,
langkah-langkah global ini wajib
mengedepankan kepentingan negaranegara berkembang yang mengalami
kesulitan karena resesi global.
Negara-negara anggota G-20 harus
melakukan tindakan nyata dan efektif
untuk memulihkan resesi ekonomi
dunia. Bahkan, lanjutnya, arsitektur
perekonomian global jangan hanya
dikelola negara-negara maju.
Presiden yang datang bersama Ibu
Ani Yudhoyono didampingi Plt Menko
Perekonomian Sri Mulyani Indrawati,
Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari
Elka Pangestu, Dubes RI untuk Kerajaan
Inggris Raya Yury Thamrin, Ketua Umum
Kadin Indonesia MS Hidayat, dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Muhammad Lutf hi.

