
JAKARTA - Perhitungan cepat sejumlah 
lembaga survei, merupakan kejutan besar 
pada Pemilu 2009. Hasil itu berarti lonjakan 
hampir 200 persen dibandingkan Pemilu 
2004, yang hanya memperoleh sekitar 7 
persen. Ini perolehan suara fantastis bagi 
partai yang usianya baru dua pemilu.

Apa di balik sukses melejitnya Partai 
Demokrat? Jawabnya, The Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) Factor, yang merupakan 
kombinasi performa politik sebagai 
presiden dan juga sebagai Ketua Pembina 
Partai Demokrat. 

Rangkaian kebijakan Presiden SBY yang 
banyak meng- undang simpati pemilih 
mulai penggal kedua 2008 adalah kebijakan 
penurunan harga BBM sebanyak dua 
kali akibat merosotnya harga minyak di 
pasaran internasional. 

Walaupun penurunan harga itu karena 
faktor keharusan akibat menurunnya harga 
minyak dunia, sebagian dari masyarakat 
menilai karena “kebaikan hati” SBY. 

Korelasi antara pasang-surut dukungan 
rakyat terhadap SBY dan kebijakan naik-
turun harga BBM, bisa dilihat dari hampir 
semua lembaga survei. Ketika menaikkan 
harga BBM hingga Rp 6.500 per liter, tingkat 
kepuasan rakyat terhadap SBY menyusut 
27 persen. Bahkan pada periode itu, 
mayoritas lembaga survei memperlihatkan 
popularitas SBY mulai dikalahkan Ketua 
DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Tetapi sewaktu menurunkan harga BBM 
menjelang akhir 2008, tingkat kepuasan 
rakyat terhadap kebijakan Pemerintah 
SBY menanjak hingga lebih 68 persen, 
dan popularitasnya kembali mengungguli 

Megawati.
Kebijakan lain yang tampaknya ikut 

mendorong meroketnya suara Partai 
Demokrat adalah pemberantasan Korupsi. 
Walaupun pemberantasan korupsi 
sebenarnya produk keputusan yang 
bersifat sistemik, dan bukan hasil kerja 
personal seorang presiden, tapi lagi-lagi 
rakyat melihatnya sebagai bagian dari niat 
baik (good will) Presiden SBY. Salah satu 
buktinya adalah penahanan besan SBY 
dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke 
DPR. Sepanjang periode pemerintahannya, 
juga banyak anggota DPR yang ditangkap 
karena kasus dugaan korupsi.

Di bidang ekonomi, kebijakan Bantuan 
Langsung Tunai dan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri, ikut mendulang simpati 
masyarakat, terutama kaum miskin. Inilah 
kebijakan yang menjadi faktor utama 
meningkatnya suara Partai Demokrat pada 
Pemilu 2009. 

Kendati SBY kini adalah Ketua Dewan 
Pembina Partai Demokrat, tetapi 
karena sedari awal kelahiran parpol itu, 

1 US$: Rp. 10,975.00 

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

Di Balik Melambungnya 
Suara Partai Demokrat

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.
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Antar Jemput Phila $35, 
JKF/NewArk $200/orang 
(bayar penuh 1 mg dimuka 
disc $20). Hub. Ben 215 500 
3699 (4)

Antar Jemput !!!
telpon saja Bang John
267-505-0703 (2)

Dibutuhkan Waiter
Kerja akhir minggu
Hub: 267 829 1400 (4)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (91)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (422)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (85)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (30)

Sedia Produk dari Amway 
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 (4)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (8)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (11)

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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Sabun Cuci Bisa Mencuci Sendiri
Seorang pembantu baru dari desa tertarik 
pada iklan sabun deterjen merk Solikin 
yang bisa mencuci sendiri.

Ketika dia hendak mencuci pakaian 
majikannya,direndam seluruh pakaian 
kotor semuanya,diberi olehnya sabun merek 
tersebut diatas.

Dari pagi sampai siang hari dan dia cuma 
merendam cucian tersebut,dan majikannya 
heran lalu bertanya padanya sebagai 
berikut:

Majikan : “Netty,kamu bagaimana 
sih...?,Masak cucian cuma kamu diamkan 
dari pagi sampai siang begini,tidak juga 
kamu cuci.”

Pembantu: “Ah Nyonya seperti tidak tahu 
saja sih, sabun merek Solikin itu bisa 

mencuci sendiri iklannya.”

Majikan : “Lalu kenapa memang...?”

Pembantu: “Ya saya cuma menunggu 
sampai dia selesai mencuci.”

Majikan : “...???!!!!##”

Penggemar Fanatik Doraemon
Sepasang calon pengantin mau menikah 

hari ini, mereka berdua penggemar serial 
kartun Doraemon. Saat mereka ijab kabul 
si mempelai laki laki,lalu mengucapkan 
kalimat akad nikah sbb:

Laki laki : “Saya terima nikah-nya Doi 
binti Mak Erot, dengan mas kawin serial 
“Doraemon” dari jilid 1 sampai tamat 
dibayar Tunai.

Penghulu dan hadirin :....ha...ha...ha...
ha...haaaa.....

Jual Tiket Murah
Jual tiket murah untuk 
pulang ke Indonesia 
untuke semua jenis airline. 
Hubungi 
Erna Ersan 512-5354-460 (1*)
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Kurang Darah 
Beda dengan 
Darah Rendah 

Banyak mungkin diantara anda yang 
salah kaprah dengan pengertian kurang 
darah dan darah rendah. Sesungguhnya 
istilah kurang darah itu sangatlah berbeda 
dengan darah rendah. Kurang darah adalah 
istilah awam untuk menyebutkan keadaan 
anemia yaitu kadar hemoglobin (hb) darah 
yang 

rendah atau kurang dari normal. 
Sedangkan darah rendah adalah kekuatan 
pompa jantung yang dibandingkan dengan 
tahanan yang ada di perifir atau pembuluh 
darah tepi.

Hemoglobin tersebut terdapat pada sel 
darah merah (eritrosit) yang berfungsi 
untuk membawa oksigen keseluruh 
organ tubuh. Oleh karena itu apabila 
seseorang kurang darah (anemia) maka 
akan mengeluh lemah (fatique) karena 
oksigen yang ke jaringan dan organ tubuh 
berkurang. 

Secara sederhana mungkin bisa 
dibedakan kalau ‘tekanan darah rendah’ 
yaitu tekanan darah dalam pembuluh 
darah yang berkurang sedangkan ‘darah 
rendah’ yaitu zat dalam darah itu sendiri 
berkurang.

Penyebab paling umum anemia adalah 
kekurangan zat besi. Kebanyakan dari 
wanita tidak menyadari bahwa dirinya 
mengalami anemia sampai ia menjalani tes 
darah seperti pada waktu donor darah atau 
tes darah lengkap. Wanita lebih beresiko 
mengalami anemia daripada pria. Hal 
ini dikarenakan wanita setiap bulannya 
kehilangan darah pada saat menstruasi dan 
harus memproduksi banyak darah. 

Namun, ada cara yang dipercaya cukup 
signifikan dalam mencegah anemia. Yaitu 
diet ketat zat besi. Salah satu makanan 
tinggi zat besi adalah daging dan sayuran 
hijau. Dan perlu anda ingat kalau tannin 
dalam teh dapat menghambat penyerapan 
zat besi diusus. Oleh karena itu, jangan 
meminum teh sehabis makan daging.

Vitamin C juga memiliki efek yang bagus 
untuk penyerapan zat besi. Satu porsi steak 
daging dengan segelas jus jeruk merupakan 
kombinasi yang bagus untuk mencegah 
anemia.

Tetap Sehat Walau 
Sibuk Bekerja

Kesibukan yang tinggi membuat orang 
lebih memilih segala sesuatu yang instan. 
Karena waktu yang terbatas mereka tidak 
sempat memikirkan makanan apa yang 
harus disantap dan berolahraga. Akibatnya 
banyak diantara mereka mengeluhkan 
kesehatan mereka.

Sebenarnya ada cara yang bisa anda ikuti 
agar tetap sehat walaupun sibuk bekerja.

1. Menjaga makanan adalah hal pertama 
yang bisa anda lakukan. Yaitu dengan 
memperhatikan komposisi menu sehat. 
Akan lebih abik lagi jika anda membawa 
bekal sendiri dari rumah, selain anda juga 
bisa mengontrol kandungan gizi apa saja 
yang anda santap, langkah ini juga berguna 
untuk lebih berhemat. Kurangi juga 
camilan dan perbanyak minum air putih.

2. Sesekali beranjaklah dari 
tempat duduk untuk sekedar melihat 
pemandangan diluar atau berkomunikasi 
dengan rekan kerja lain. Jangan hanya 
duduk saja didepan komputer dan jarang 
menggerakkan tubuh anda.

3. Jika letak kantor anda hanya satu atau 
dua tingkat di atas gedung lebih baik jika 
anda menggunakan tangga saja. Anggap 
itu sebagai olahraga kecil yang bisa anda 
lakukan.

4. Saat bekerja dengan komputer 
duduklah dengan tegak, jangan meregang 
untuk menjangkau keyboard atau membaca 
tulisan dilayar. Dan sering-seringlah 
mengubah posisi tubuh atau melakukan 
peregangan pada bagian tangan, leher, kaki 
dan lain-lain agar otot tidak kaku.

Yang paling penting adalah anda harus 
konsisten dan tidak boleh malas melakukan 
hal-hal sederhana tersebut. Pekerjaan 
lancar, tubuh pun juga sehat.
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JAKARTA - Kalangan 
pengusaha berharap, 
kepemimpinan nasional 
yang saat ini di tangan 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dan Jusuf Kalla 
(JK) bisa berlanjut dalam 
pemilihan presiden 
(pilpres) mendatang. Sebab, 
hal itu untuk mengikis 
ketidakpastian yang 
selalu membayangi setiap 
terjadi transisi politik dan 
kekuasaan.

Isyarat tersebut 
disampaikan pengusaha 
nasional yang juga Wakil 
Ketua Umum Bidang Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Koperasi, Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia, 
Sandiaga S Uno, dan Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), Sofjan 
Wanandi, secara terpisah, di 
Jakarta, Minggu (12/4) dan 
Senin (13/4).

“Ada baiknya 
pemerintahan yang 
sedang berjalan bisa 
berlanjut, khususnya 
dari sisi kepemimpinan. 
Dengan berlanjutnya 
kepemimpinan, 
ada kemungkinan 
ketidakpastian dalam 
berbagai hal bisa 
tereleminasi,” ujar Sandiaga.

Namun, dia 
mengingatkan, 
keberlanjutan itu harus 
diimbangi dengan 
perbaikan mendasar, 
terutama dalam 
implementasi kebijakan 
dan sinkronisasi kebijakan 

antara pemerintah pusat 
dan daerah.

“Rakyat sudah 
bersuara dan memilih. Di 
dalamnya ada dua aspek, 
yakni keinginan untuk 
meneruskan pembangunan 
yang sekarang sudah 
berjalan dengan platform 
yang sama. Selain 
itu, diinginkan suatu 
kepemimpinan yang bersih,” 
katanya.

Dengan dilanjutkan dan 
bergabungnya kembali 
kepemimpinan yang sudah 
berjalan, menurut Sandiaga, 
dari segi biaya politik, sosial, 
dan ekonomi, akan lebih 
murah. Sebab, sudah ada 
platform yang stabil dan 
merupakan kontinuitas. 

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)

Pengusaha Ingin Kepemimpinan Nasional Berlanjut Pakistan sahkan hukum 
Syariah

ISLAMABAD - Presiden Pakistan Asif Ali 
Zardari telah menandatangani sebuah 
undang-undang kontroversial yang 
mengatur hukum syariah Islam di wilayah 
Swat.

Sejumlah laporan menyebutkan, 
penandatanganan ini dilakukan setelah 
parlemen meluluskan sebuah resolusi yang 
mendesak Zardari untuk menghormati 
perjanjian dengan kelompok Taliban. 

Pemberlakuan hukum Islam telah 
disetujui di bulan Februari sebagai bagian 
dari kesepakatan untuk mengakhiri 
pemberontakan Taliban. 

Zardari sebelumnya menolak 
menandatangani perjanjian ini, dan 
mendapat kritik dari sejumlah sekutu 
baratnya. 

Ada banyak kekhawatiran undang-undang 
ini akan menyebabkan pelanggaran hak 
asasi manusia dan mendukung milisi di 
wilayah tersebut.

Tapi Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani 
mengatakan, parlemen berkomitmen 
menerapkan sistem syariah ini.

Tidak senang
Undang undang yang memperkenalkan 

pengadilan syariah di daerah konflik divisi 
Malakand yang terdiri dari 6 distrik di barat 
laut termasuk kawasan Swat ini sudah 
dikirim ke parlemen untuk dipertimbangkan 
hari Senin. 

Pengadilan syariah sudah mulai 
beroperasi dikawasan tersebut, setelah 
kembali dibuka pekan lalu.

Gilani mengatakan dihadapan anggota 
parlemen kalau mereka telah ‘’berkomitmen 
untuk melaksanakan sistem ini dan semua 
warga harus mendukungnya.’’ 

‘’Kami menginginkan konsensus dari 
semua warga negara. Kami ingin menjadikan 
parlemen lebih dipercaya. Kami tidak ingin 
memotong parlemen.’’ Kantor berita AFP 
mengutip pernyataannya. 

Parlemen selanjutnya dengan suara bulat 
meluluskan sebuah resolusi mendesak 
Zardari untuk menandatangani undang-
undang tersebut.

Satu Partai yang berbasis di Karachi-
Muttahida Qaumi Movement (MQM) absen 
dalam pemungutan suara itu, dengan 
pernyataan anggotanya yang mengatakan 
mereka ‘’prihatin’’ atas persetujuan tersebut. 

‘’Kami tidak bisa menerima hukum Islam 
diterapkan diwilayah bersenjata,’’ kata 

Farooq Sattar, seorang pimpinan partai 
MQM kepada kantor berita Associated Press. 

Sekolah dihancurkan
Zardari diharapkan akan menandatangani 

rancangan undang-undang itu dan langsung 
diterapkan dalam pelaksanaan hukum.

Partai sekuler ANP, yang menguasai 
provinsi barat laut, NWFP, yang juga 
menegosiasikan rancangan undang-undang 
dengan seorang ulama Sufi Muhammad, 
tidak senang dengan keputusan Zardari 
untuk mengirimkan rancangan undang-
undang itu ke parlemen. 

Menteri Penerangan NWFP Mian Iftikhar 
Hussain mengatakan kepada media kalau 
presiden belum membicarakan perubahan 
taktik ini ke parlemen dengan ANP. 

Juru bicara Taliban, Muslim Khan, 
mengatakan kepada Associated Press kalau 
anggota parlemen yang menolak persetujuan 
dengan parlemen akan dinyatakan sebagai 
orang kafir. 

Kafir di beberapa wilayah bisa berarti 
menghadapi hukuman mati.

Hari Jumat Sufi Muhammad mengatakan 
dia meninggalkan kawasan tersebut 
sebagai bagian protes atas kegagalan untuk 
menyelesaikan perjanjian itu. 

Dia sudah membuat sebuah perkemahan 
perdamaian di kota utama Mingora tapi pada 
hari Jumat dia mengatakan telah kembali ke 
desanya karena situasi yang sudah berbalik. 

Swat adalah wilayah yang paling dikuasai 
oleh Taliban. Ribuan orang telah mengungsi 
dan ratusan sekolah dihancurkan sejak 
mereka mulai menguasai daerah itu di tahun 
2007. 

Hukum Syariah mulai dilaksanakan 
bulan lalu dan diterima oleh banyak orang di 
wilayah itu sebagai cara untuk mendapatkan 
keadilan dengan cepat dan efisien. 

Namun demikian, juga banyak laporan 
mengenai jatuhnya hukuman yang 
kontroversial.

Amerika Serikat mengkhawatirkan hal 
ini menunjukkan ‘’situasi menyerah kalah” 
terhadap milisi.



ditambah iklan Demokrat yang selalu 
mempersonifikasikan dengan diri SBY, 
masyarakat pun selalu menganggap 
mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu 
adalah Partai Demokrat, demikian pula 
sebaliknya. Bahkan sebagian besar 
masyarakat pasti menganggap pimpinan 
Partai Demokrat adalah SBY, bukannya 
Subur Budhisantoso di masa lalu, atau Hadi 
Utomo di masa sekarang.

KARISMA & KEBIJAKAN
Kuatnya faktor SBY untuk 

mempengaruhi pemilih pada Pemilu 2009, 
juga tak lepas dari budaya politik patronase 
dalam arus besar pembentukan perilaku 
memilih di Indonesia.

Di negara kita, penempatan pemimpin 
partai sebagai pertimbangan memilih, 
tampaknya lebih didasarkan pada karisma 
atau popularitas tokoh daripada evaluasi 
rasional terhadap tokoh tersebut. Oleh 
karena itu, pertimbangan emosional lebih 
mengemuka dalam penentuan kesukaan 
atau ketidaksukaan terhadap pemimpin 
parpol, daripada kapasitas pribadi yang 
sesungguhnya. 

Dalam kerangka besar teori perilaku 
memilih, pertimbangan tokoh yang 
ditampilkan --yang oleh Pomper 
disebut sebagai variabel CE (Candidate 
Evaluation)-- termasuk dalam kelompok 
pendekatan rasional. Fenomena ini 
bisa menjelaskan kemenangan Partai 
Demokrat, karena kombinasi antara 
karisma SBY dan penilaian publik terhadap 
kebijakan Presiden SBY. 

PERAN PENCITRAAN
Tetapi, ini saja tidak cukup untuk 

mendongkrak suara Partai Demokrat 
hingga hampir tiga kali lipat. Faktor tak 
kalah pentingnya adalah ketersediaan 
dana untuk kampanye dan penggalangan 
dukungan pemilih. Harus diakui, 
Partai Demokrat berhasil membangun 
komunikasi politik yang efektif melalui 
iklan, yang ditopang iklan terselubung, 
dalam bentuk iklan layanan masyarakat 
dari departemen dan lembaga pemerintah, 
yang mengklaim kemajuan yang dicapai 
pemerintah. 

Efektivitas komunikasi SBY dan Partai 
Demokrat dengan mudah dilihat dari 
gencarnya iklan antikorupsi dan ucapan 
terima kasih masyarakat bawah terhadap 
kebijakan penurunan harga BBM dan 
penyaluran BLT. Inilah pendorong 
kemenangan hampir absolut Partai 
Demokrat.

Kondisi itu ditopang dengan peran 
media, yang memfokuskan perhatian 
masyarakat pada kampanye yang sedang 
berlangsung, serta berbagai informasi 
seputar kandidat dan isu politik lainnya. 
Walaupun mungkin tidak memberi dampak 
langsung untuk mengubah perolehan 
jumlah suara, namun media tetap mampu 
mempengaruhi banyaknya suara yang 
terjaring dalam suatu pemilu. 

Menurut Noelle-Newman (1984,1992, 
dalam Oskamp & Schulz, 1998), secara 
implisit, masyarakat membuat suatu 
penilaian terhadap pihak maupun 
cara yang ditempuh untuk memenangi 
pemilihan, atau isu-isu panas yang 
diperdebatkan. Penilaian personal yang 
dipengaruhi kuat oleh media ini, diam-
diam bisa berdampak pada pengurangan 
jumlah suara bagi pihak yang kalah. 

Ulasan dini seputar pemilu atau laporan 
berdasarkan survei secara random, dapat 
memperkuat penilaian masyarakat, 
terutama tentang siapakah yang akan 
menjadi pemenang, dan sebaliknya 
mendorong terbentuknya spiral silence di 
antara pihak yang merasa kalah.

Faktor komunikasi media itu pula yang 
membuat Partai Demokrat dan Golkar 
bernasib beda, meskipun memiliki 
kesamaan sebagai partai incumbent dan 
sama-sama memiliki keuangan yang 
melimpah. Terbukti, perolehan suara 
Golkar merosot lumayan tajam, sekitar 5 
persen, dibandingkan Pemilu 2004. 

Kegagalan pencitraan melalui 
komunikasi politik Golkar, adalah cermin 
buruknya strategi kampanye partai 
pemenang pemilu lima tahun lalu. Kita 
lihat iklan Golkar di media massa terkesan 
sekenanya dalam mengangkat isu, seperti 
“Maju Bersama Golkar”, keragaman 
rakyat Indonesia, dan sejenisnya. Isu-
isu kampanye itu tidak menggambarkan 
kebutuhan mendasar rakyat banyak saat 
ini. 
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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-

Noriko pilih 
tinggal di 
Jepang   

NEW YORK - Remaja 
Jepang yang orangtuanya 
dideportasi ke Filipina ini, 
memilih untuk tetap tinggal 
di Tokyo bersama dengan 
bibinya.

Setelah upaya 
keluarganya untuk tinggal 
di Jepang selama 3 tahun 
ini gagal, Noriko Calderon, 
13, harus memilih untuk 
tinggal di negara itu atau 
mengikuti orangtuanya.

Warga Filipina Arlan 
dan Sarah Calderon 
menggunakan paspor palsu 
untuk memasuki Jepang 
awal tahun 90an, kemudian 

anak mereka lahir dan 
dibesarkan di negara 
tersebut.

Pejabat imigrasi menahan 
Sarah Calderon tahun 2006, 
setelah itu keluarga tersebut 
berjuang untuk tetap 
tinggal bersama.

Keputusan emosional
Keluarga Calderon 

berupaya menempuh jalur 
hukum selama 3 tahun 
untuk tetap tinggal di 
Jepang, dengan mengatakan 
Arlan mempunyai pekerjaan 
tetap dan anak perempuan 
mereka hanya bisa 
berbahasa Jepang.

Tetapi keluarga tersebut 
kalah di pengadilan tinggi 
Februari lalu, dan Noriko 
harus menghadapi pilihan 
yang sulit.

“Jepang adalah tanah 
airku,” kata Noriko kepada 
CNN ketika ditanya alasan 
untuk tetap tinggal di 
Jepang, ketika orangtuanya 
dideportasi.

Orangtuanya mengatakan 
kehidupannya akan lebih 
baik jika tinggal di Jepang, 
dibandingkan dengan 
ditengah komunitas petani 
miskin, tempat mereka akan 
tinggal di Filipina.

Tetapi Arlan Calderon 
mengatakan kepada 
CNN:”Kami tak akan bisa 
berada disampingnya, 
ketika dia membutuhkan 
kami.... dan dia harus 
melindungi diri sendiri.. 
dan saya menyesalkan 
kondisi itu.”

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
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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

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
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Menerima pelayanan kirim 

Wulan Guritno, 
Kebelet Punya Anak 

Wulan Guritno resmi menjadi 
istri Adilla Dimitri. Tapi, baru saja 
selesai prosesi akad nikah, Wulan 
mengungkapkan sudah tidak sabar 
ingin dihamili suami barunya itu. 
Sudah kebelet ya?

“Pokoknya momongan nggak akan 
kita tunda. Apalagi dia (Adilla) udah 
kepengen banget punya bayi lucu dari 
saya,” tutur Wulan sumringah, saat 
ditemui usai akad nikah di rumahnya, 
Jl. Niaga Hijau Raya, Pondok Indah, 
Jakarta Selatan, kemarin.

Soal 
momongan, 
bukan hanya 
Wulan dan 
Adilla yang 
bersemangat. 
Putri Wulan 
dari hasil 
pernikahannya 
dengan Atilla 
Syach, Shalom, 
juga sudah tidak 
sabar ingin 
memiliki adik.

“Memang 
sekarang Shalom 
lebih senang. 

Sekarang sudah ada dua orang yang bisa 
manjain dia,” ujar Wulan.

Shalom pun kini memanggil Adilla 
dengan sebutan Padil, singkatan 
dari Papa Dilla. Penerimaan Shalom 
terhadap ayah barunya itu sangat baik. 
Ini terlihat dengan kerapnya gadis kecil 
itu menghampiri Adilla.

Ditanya soal rencana bulan madu, 
bekas pacar Ananda Mikola itu 
menjawab, “Setelah ini, aku masih 
ada syuting dan promo film. Mungkin 
nunggu itu semua beres dulu baru 
bulan madu.” Resepsinya sendiri akan 
digelar Minggu (29/3) di JCC Senayan, 
Jakarta Selatan. 

JAKARTA- Ketua Umum 
DPP Partai Golkar, Jusuf 
Kalla (JK) dinilai sebagai 
pasangan terbaik bagi 
Ketua Dewan Pembina 
Partai Demokrat, Susilo 
Bambang Yudhoyono 
(SBY), untuk maju dalam 
pemilihan presiden 
(pilpres) 8 Juli mendatang. 
Pasangan incumbent ini 
memiliki sisi positif yang 
lebih dominan ketimbang 
negatif.

Demikian pandangan 
peneliti senior Lembaga 
Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) 
Syamsuddin Haris dan 
pakar politik Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta, 
Ari Dwipayana, secara 

terpisah, Rabu (15/4). 
Penilaian yang sama 
juga dilontarkan banyak 
elemen dari Partai Golkar, 
di antaranya gubernur se-
Sulawesi (minus Sulawesi 
Utara) dan Gorontalo.

Menurut Syamsuddin, 
nilai positif yang dibawa 
duet SBY-JK, terutama 
keduanya sudah saling 
memahami kelebihan 
dan kekurangan masing-
masing selama memimpin 
pemerintahan lima tahun 
terakhir. “Ada banyak hal 
bisa dilakukan dalam lima 
tahun ke depan, tanpa 
harus ada proses adaptasi 
di antara keduanya,” 
jelasnya.

Kehadiran JK 

sebagai cawapres, juga 
menguntungkan SBY. 
Sebab, hal itu bisa 
memperkuat basis 
dukungan di parlemen. 
Dengan demikian, bisa 
meminimalkan gangguan 
dari Senayan terhadap 
jalannya pemerintahan.

Namun, Syamsuddin 
juga melihat sisi negatif 
dari pasangan tersebut, 
dan tentunya harus dapat 
diatasi. “Selama lima 
tahun, juga kerap muncul 
ketegangan dalam banyak 
hal. Contohnya, JK sebagai 
wapres tampil melampaui 
kewenangannya saat 
menyampaikan pernyataan 
di hadapan publik,” 
ungkapnya.

Demokrat akan putuskan pasangan SBY

Okie ingin jadi 
model lagi 

Perpisahan Pasha dan Okie memang 
sudah berjalan hampir 3 bulan lamanya. 
Kemesraan juga sudah pasti tidak pernah 
terlihat lagi. Tanda-tanda bahwa akan rujuk 
pun semakin menjauh. 

Sosok ibu yang mandiri, itulah yang 
diinginkan oleh Okie. Enggan di cap sebagai 
mantan istri yang memanfaatkan kekayaan 
mantan suaminya Pasha, ia pun berencana 
akan kembali hijrah menjadi seorang 
model.

Okie juga Lantaran tidak ingin 
mengandalkan mantan suaminya, 
Pasha, ibu tiga orang anak ini ingin 
berusaha mencari uang sendiri di bidang 
entertainment.

“Aku balik lagi jadi model. Ya mudah-
mudahan aku jadi model lagi,” ujar Okie 
Agustina, baru-baru ini.

Hal ini dilakukannya lantaran tak 
ingin dicap sebagai mantan istri yang 
hanya ingin uangnya Pasha saja. Okie 
pun mengungkapkan kalau ia sudah 
mendapatkan beberapa tawaran. Untuk 
menjadi model, Okie mengaku harus 
memulainya lagi dari awal.

“Tadi aku casting, agak kaku. Mungkin, 
karena sudah lima tahun tidak melakukan 
hal itu,” kata ibu tiga anak itu. (*/pit)

“Mungkin pak jaksa takut ntar dikira 
ada apa-apa, foto bersama Marcella,” 
begitu celutkan yang terdengar dari mulut 
pengujung sidang. (kck/pit)
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SAN FRANCISCO - Yahoo Inc 
mempersiapkan pemutusan hubungan 
kerja (PHK) beberapa ratus pekerja di 
putaran pertama pemangkasan pekerja 
sejak Carol Bartz menjadi pimpinan 
eksekutif pada Januari

, menurut sumber yang mengetahui 
situasi perusahaan tersebut kepada 
Reuters.

PHK akan diumumkan Selasa depan, 
ketika Yahoo melaporkan kondisi 
keuangannya pada kuartal pertama, 
menurut sumber itu, yang minta tidak 
disebut namanya karena isu itu sensitif.

PHK di Yahoo pada putaran sebelumnya 
terjadi pada Desember, di bawah mantan 
CEO dan salah satu pendirinya Jerry Yang. 
Perusahaan, yang menjadi penyedia mesin 
pencari di internet terbesar kedua di AS, 
sampai 2008 mempekerjakan 13.600 tenaga 
kerja, turun lebih dari 1.600 tenaga kerja 
dari kuartal ketiga 2008.

Yahoo menolak mengomentari rencana 
PHK itu, dalam berita yang dilansir the New 
York Times, Selasa.

Pemangkasan itu dilakukan hampir 
selama dua bulan setelah Bartz 
melaksanakan reorganisasi di internal 
manajemen dan yahoo mengeksplore 
kemitraan untuk membantu mereka 
kembali tumbuh.

Yahoo dan Microsoft Corp., baru-
baru ini bertemu untuk mendiskusikan 
kesepakatan yang melibatkan perusahaan 
bisnis mesin pencarian di internet, 
menurut sumber yang dekat dengan 
persoalan yang meminta namanya tidak 
disebut.

Perusahaan mesin pencari 
memproyeksikan penjualan pada kuartal 
pertama kemungkinan turun sampai 16 
persen menjadi 1,53 miliar dolar AS.

Saham Yahoo naik 3 sen menjadi 14,10 
dolar pada sesi perdagangan. (Ant/Rtr)

Yahoo Kurangi Ratusan Pekerja 
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PKS Tetap ke 
Demokrat?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap 
bersatu dengan koalisi “Jembatan Emas” 
bersama Partai Demokrat, Partai Amanat 
Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB). Kendatipun PKS kini 
bersaing ketat dengan Partai Golkar 
dalam merebut posisi calon wakil presiden 
(cawapres) mendampingi calon presiden 
(capres) dari Partai Demokrat, Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY). 

PKS dan Partai Golkar merasa 
sama-sama layak menempatkan 
figur terbaik sebagai cawapres. Ketua 
Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid 
(HNW) merupakan sosok yang cocok 
mendampingi SBY. Apalagi sumber di PKS 

menyebutkan, sudah ada kesepakatan 
dengan Partai Demokrat. Sebaliknya, 
Partai Golkar sangat percaya diri untuk 
mempertahankan duet SBY-JK (Jusuf 
Kalla). “Prinsipnya SBY-JK melanjutkan 
pembangunan lima tahun ke depan. Jadi, 
kebersamaan dengan Partai Demokrat 
tetap berlanjut, tetapi komunikasi dengan 
sesama partai politik harus harmonis,” 
ujar sumber SP di DPP Partai Golkar, Rabu 
(15/4).

Menurut sumber di PKS, apa pun yang 
terjadi partainya tidak akan meninggalkan 
koalisi “Jembatan Emas” yang menjadi 
rumah bersama Demokrat, PAN, dan PKB.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Demokrat 
Anas Urbaningrum mengungkapkan, 
keputusan siapa figur sebagai cawapres 
yang akan mendampingi kandidat presiden 
dari partainya, sepenuhnya merupakan 
hak prerogatif SBY. Mari kita tunggu saja 
kepada siapa pilihan Demokrat jatuh, JK 
atau HNW? [W-8]

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
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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

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari 
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

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

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim 

Menerima pelayanan kirim 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

SBY Tokoh 
Berpengaruh di 
Dunia

JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dinilai Majalah TIME, sebagai salah 
satu tokoh yang berpengaruh di dunia. Oleh 
karena itulah, dalam edisi Mei mendatang, 
nama SBY masuk dalam 100 Most Influential 
People in The World 2009, versi majalah 
internasional tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti 
Djalal, dalam penjelasan tertulisnya, Senin 
(13/4) menjelaskan, pemberitahuan resmi 
dari TIME telah disampaikan kepada 
SBY. “Presiden SBY menyambut baik dan 
menyatakan penghargaan itu merupakan 
apresiasi dan pengakuan dunia terhadap 
bangsa Indonesia dalam percaturan dunia 
internasional,” kata Dino.

Dalam daftar tersebut, nama SBY akan 
bersanding bersama sejumlah tokoh dunia 
lain dari berbagai bidang, seperti Barack 
Obama, George W Bush, Paus Benediktus 
XVI, Evo Morales, Benjamin Netanyahu, 
Tzipi Livni, John McCain, Hillary Clinton, 
Tim Geithner, Robert Mugabe, Rupert 
Murdoch, Warren Buffet, Dalai Lama, 
Vladimir Putin, Anwar Ibrahim, Ben 
Bernanke, Hu Jintao, Sonia Gandhi, Tony 
Blair, Aung San Suu Kyi, Kevin Rudd, dan 
Michael Bloomberg

Masuknya nama SBY dalam daftar 
tersebut, tak lepas dari kiprahnya di dunia 
politik. Lulusan terbaik Akabri tahun 1973 
itu, selama 27 tahun berkarier di militer, 
dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf 

Teritorial ABRI (1998-1999).
Selama di militer, sempat pula dipercaya 

menjadi Kepala Pengamat Militer PBB 
yang bertugas mengawasi genjatan senjata 
di bekas negara Yugoslavia berdasarkan 
kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, 
Kroasia dan Bosnia Herzegovina.

Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 
September 1949 tersebut memulai karier 
politiknya pada akhir Januari 2000, saat 
memutuskan pensiun lebih dini dari dinas 
militer. SBY pun dipercaya Presiden KH 
Abdurrahman Wahid menjadi Menteri 
Pertambangan dan Energi. Tak lama 
kemudian, dia diminta menjabat Menko 
Polsoskam.

Karier politik suami Kristiani Herawati 
tersebut meroket saat mengundurkan 
diri dari kabinet pada Maret 2004, guna 
mengarungi Pilpres 2004, berpasangan 
dengan Jusuf Kalla. 

Dalam pemilihan presiden secara 
langsung yang digelar untuk pertama 
kalinya itu, SBY meraih dukungan suara 
terbanyak, dan mengantarnya sebagai 
Presiden ke-6 RI pada 20 Oktober 2004. [A-17] 



Obama: Terlihat 
Secercah Harapan

LIMA - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack 
Obama mengatakan, sudah ada sinyal-sinyal 
bahwa kebijakan ekonominya merupakan langkah 
awal yang bagus. Terlihat secercah harapan. Tetapi, 
diingatkannya, AS masih menghadapi perjuangan 

keras untuk menemukan 
jalan keluar kekacauan 
ekonomi dan keuangan 
yang memukul negara 
itu.

Pernyataan Obama 
tersebut, diperkuat 
Gubernur Bank Sentral 
AS, Federal Reserve, 
Ben Bernanke. Seperti 
yang dilansir AP, Rabu 
(15/4), ada tanda-tanda 
bahwa resesi ekonomi 
AS bisa berakhir. 

Akan tetapi, dia juga mengingatkan pemulihan 
ekonomi bergantung pada kesuksesan pemerintah 
menstabilkan pasar finansial dan arus pinjam-
meminjam berjalan normal. Pimpinan The Fed 
menyebutkan sejumlah perkembangan yang bagus 
dalam bidang properti, penjualan, dan belanja 
konsumen.

“Baru-baru ini, kami melihat tanda-tanda 
tentatif yang penurunan aktivitas ekonomi 
kemungkinan melamban,” katanya dalam sebuah 
pidato di Atlanta. 

Sementara itu, Obama menyatakan dia 
menyadari bahwa ia menghadapi kritik dari mereka 
yang mengatakan bahwa apa yang telah dikerjakan 
sangat sedikit. 

“Tidak dapat dimungkiri bahwa hari-hari ini 
sangat berat. Tapi, sejak kami berdiri pertama kali 
sudah mulai terlihat secercah harapan,” katanya. 

Menurutnya, ekonomi baru AS akan dibangun 
di atas krisis ekonomi Amerika. Perekonomian 
AS sama seperti membangun rumah di atas 
batu fondasi yang kuat. “Artinya, rumah di atas 
batu karang. Di atas kebanggaan, kuat dan tak 
tergoyahkan untuk menghadapi badai yang lebih 
besar lagi,” katanya. 
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Wartawati AS 
Diadili dalam 
Sidang Tertutup   

TEHERAN - Seorang wartawati 
Amerika yang dipenjarakan di Iran 
dan dikenakan tuduhan spionase 
diadili secara tertutup dan satu 
vonis diperkirakan dijatuhkan 
dalam waktu beberapa pekan, kata 
jurubicara peradilan negara itu, 
Selasa (14/4).

Roxana Saberi, 31 tahun, seorang 
wanita berkewarganegaraan 
Amerika dan Iran, ditangkap akhir 
Januari dan sebelumnya dituduh 
bekerja tanpa surat izin pers.

Tapi seorang hakim Iran 
menjatuhkan tuduhan jauh lebih 
berat terhadap dirinya pekan lalu, 
dengan menuduhnya melakukan 
mata-mata untuk AS.

“Kemarin sidang pertamanya 
digelar. Dia mengajukan 
pembelaan terakhirnya,” kata 
jurubicara peradilan Ali Reza 
Jamshidi kepada wartawan. Pihak 
pengadilan akan mengeluarkan 
vonisnya dalam waktu dua atau 
tiga pekan.”

Pemerintah AS telah meminta 
pembebasannya dan tuduhan-
tuduhan terhadap dirinya dan 
berita sidangnya yang cepat 
merupakan satu kemunduran 
-- khususnya pada saat ketika 
Presiden Barack Obama 
menyatakan kesediaan untuk 
berbicara dengan Iran setelah 
bertahun-tahun hubungan buruk 
di bawah pemerintahan mantan 
Presiden Bush.

Tidak jelas kenapa sidang itu 
diadakan cepat -- terutama karena 
tuduhan-tuduhan yang diajukan 
terhadap Saberi begitu serius.
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Nafsu Politik dan 
Sakit Jiwa

Baru saja negara kita melaksanakan 
Pemilu Legislatif 2009. Pemilu kali ini 
dilaksanakan untuk ke-10 kalinya sejak 
1955 dengan jumlah 38 partai plus 6 parpol 
lokal. Tentu saja dengan banyaknya parpol 
konsekuensi pertarungan elite politik pun 
semakin seru dan penuh ketidakpastian.

Satu hari setelah pemilu dilaksanakan, 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) maraton 
melakukan penghitungan cepat dan hasil 
survei menunjukkan Partai Demokrat yang 
masih belia ini unggul dengan 20,5%, naik 
tiga kali lipat pada Pemilu 2004 sebesar 
7,54%. Namun, pengumuman secara resmi 
adalah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Pesta demokrasi telah usai, yang begitu 
melelahkan serta menghabiskan dana 
dan energi untuk memilih wakail rakyat 
yang andal. Di balik kemenangan tentu 
saja ada pihak yang kalah. Yang tidak siap 
kalah, diprediksi akan membuat antrean 
di rumah sakit jiwa menjadi korban 
psikopatologi. Sesungguhnya, jika disadari 
pemilu adalah sarana bagi politisi yang 
ingin berburu di ladang politik, tak sekadar 
ajang pertarungan yang tanpa hikmah. 
Namun, di balik itu secara tidak langsung 
juga merupakan seleksi untuk membentuk 
kedewasaan (kematangan) jiwa dan 
mentalitas.

Kegagalan caleg kali ini bisa jadi sebagai 
pembelajaran untuk menyusun strategi 
dan kebaikan kepada para pendukung yang 
masih konsisten pada pemilu mendatang.

Ekspektasi untuk menang secara 
berlebihan sangat tampak setelah pemilu 
usai, sebab hasil penghitungan cepat telah 
tampak di mata publik. Kurang dari 10 partai 
yang lolos parliamentary threshold sebesar 
2,5 persen suara.

Ketidakjujuran tampak dari 
ketidakmampuan untuk menyatakan apa 
adanya dalam diri. Tidak pernah berkata 
jujur dan merenung siapakah aku ini di 
mata publik atau di partai politik. Misalnya, 
seorang caleg tidak memiliki cukup uang 
untuk membeli perlengkapan, namun ia 
paksakan dengan meminjam. Kemudian 
pergi mengobral janji tanpa pernah berbuat 
kebaikan di daerah pemilihan (dapil). 
Tegasnya percaya diri dengan ongkos 
politik yang ia gulirkan tidak tangung-
tanggung yang terkadang di luar batas 

kemampuannya.
Semua ketidakjujuran itu tidak lain 

adalah penyakit psikopatologi, penyakit 
mental, nafsu politik besar tenaga kurang. 
Sesungguhnya, penyakit ini telah lama 
dipopulerkan oleh Sigmund Freud, ketika 
mengobati Anna O, gadis berusia 21 tahun, 
pasien yang terjangkit histeria. Anna 
menceritakan fantasi, pengalaman, dan 
khayalan yang kemudian dipakai Freud 
sebagai bahan penyembuhan.

SIRAMAN ROHANI
Etika politik merupakan ajaran tentang 

tingkah laku untuk membedakan mana yang 
benar dan mana yang salah, yang baik dan 
buruk. Ini perlu dipikirkan sebelum masuk 
ke pentas pemilu. Artinya, yang baik adalah 
yang boleh dilakukan dan yang salah harus 
dihindarkan atau tidak dilakukan. Untuk 
memacu zat ini tentu saja agama yang dianut 
seseorang sangat signifikan melalui siraman 
rohani. Agama mengajarkan ketekunan 
menjalankan perintah agama. Apakah caleg 
telah berbuat baik kepada publik sebelum 
menjadi caleg? Sesungguhnya, apabila 
para caleg tidak mampu mengendalikan 
das es maka ituakan mengakibatkan sakit 
jiwa, hingga tahap yang paling tinggi 
mencapai histeria, yaitu kondisi pasien yang 
memiliki penyakit jiwa disertai dengan 
berteriak-teriak dan tak terkendali. Ia 
sudah merasakan dirinya tak mampu lagi 
membedakan yang benar dan salah, kalah 
dan menang. Tidak heran bila ada caleg 
yang tidak siap menerima kekalahan lalu 
berteriak-teriak di jalanan dan berbicara 
sendirian.

Memberikan bingkai pada makna 
kejujuran bukan sekadar bahasa verbal. 
Demokrasi melalui pemilu resep panjang 
umur sebuah negara. Kejujuran adalah 
resep panjang umur. Agar kita dijauhkan 
dari rumah sakit jiwa maka kita harus 
berjiwa besar menerima kekalahan. 
Pemilu merupakan proses pembelajaran 
terapi kejiwaan. Kalah dan menang 
adalah soal biasa dalam pertarungan 
politik. Bagaimanapun pemilu adalah 
hasil perbuatan kita untuk membangun 
demokrasi.

Penulis adalah dosen tetap Fisipol 
Universitas HKBP Nommensen Medan, 
sedang mengikuti Program Doktor 
Administrasi Publik Unpad
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PYONGYANG - Dunia internasional tegang 
setelah Korea Utara mengusir inspektur 
nuklir PBB dan tetap meneruskan program 
nuklirnya. 

Pemerintah AS mengutuk “ancaman 
provokatif” Pyongyang, dengan mengatakan 
ancaman itu merupakan ‘’satu langkah ke 
arah yang salah”. 

Washington bergabung dengan Cina, 
Rusia, Jepang dan negara lain mendesak 
Pyongyang agar kembali ke meja 
perundingan. 

Sengketa ini terjadi setelah Korea Utara 
meluncurkan sebuah roket jarak jauh 5 April 
lalu, yang menurut kritik sesungguhnya 
merupakan tes uji coba peluru kendali. 

Pyongyang mengatakan roket itu 
membawa sebuah satelit komunikasi ke 
orbit dan dengan marah menanggapi 
pernyataan dari Dewan Keamanan PBB 
Senin lalu yang mengutuk peluncurannya. 

Menurut Korea Utara kritik yang 
dilancarkan merupakan “hinaan tak 
terkira” yang merendahkan martabat warga 
Korea Utara. 

Selasa lalu, Kementerian Luar Negeri 
Korea Utara mengatakan meninggalkan 
meja perundingan 6 pihak untuk selamanya 
yang membahas program nuklir Korea Utara 
dan “tidak mau terikat kesepakatan apapun 
yang didapat dari perundingan itu”. 

Kementerian luar negeri Korea Utara juga 
menyatakan segera akan mengaktifkan 
kembali fasilitas nuklirnya di pembangkit 
Yongbyon yang sebagian sudah dilucuti. 

Lembaga Energi Atom Internasional 
(IAEA) menyatakan sudah diperintahkan 
untuk mencopot kunci dan peralatan 
dari reaktor Yongbyon dan bahwa para 
pemeriksa harus segara meninggalkan 
Korea Utara. 

Mempertimbangkan penahanan
Langkah Pyongyang ini mengundang 

kritik dari enam negara diluar Korea Utara 
-AS, Cina, Rusia, Korea Selatan and Jepang. 

Pengamat mengatakan Korea Selatan 
mungkin akan segera mengumumkan 

penandatanganan perjanjian kontroversial 
Inisiatif Pengamanan Proliferasi (PSI) yang 
dimotori AS sebagai tanggapan balasan. 

Keanggotaan dalam PSI akan 
memungkinkan Korea Selatan menahan 
tiap kapal yang menuju Korea Utara yang 
diduga membawa persenjataan atau barang 
lain yang saat ini masuk daftar sanksi. 

Selasa lalu, Juru bicara Gedung Putih 
Robert Gibbs menyerukan agar Korea Utara 
“menghentikan ancaman provokatifnya 
dan agar menghormati suara masyarakat 
internasional dan memenuhi kewajiban 
serta komitmen internasionalnya”. 

Tanggapan keras Gibb tersebut senada 
dengan pernyataan PBB, dan mengatakan 
mundur dari meja perundingan adalah 
“sebuah langkah serius di jalur yang salah” 
bagi Korea Utara. 

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton 
melukiskan reaksi Korea Utara sebagai 
“reaksi yang tidak perlu menanggapi 
pernyataan sah dari Dewan Keamanan 
PBB”. 

Clinton mengatakan berharap akan 
muncul kesempatan untuk membicarakan 
masalah ini dengan sejawat Washington 
dalam perundingan 6 pihak, termasuk 
dengan Korea Utara sendiri. 

Cina dan Rusia - para tetangga 
Korea Utara dan sekutu terdekatnya 
- juga telah mendesak agar negara 
itu mempertimbangkan kembali 
keputusannya, Beijing meminta agar Korea 
Utara bersikap “tenang dan menahan diri”. 

Jepang, yang wilayahnya masuk dalam 
jangkauan serangan roket Korea Utara, 
mengatakan kembali ke meja runding 
adalah pilihan terbaik Korea Utara. 

Juru bicara pemerintah Takeo 
Kawamura mengatakan pilihan itu akan 
merupakan “sikap cerdas Korea Utara, 
demi kelangsungan perekonomiannyadan 
agar Pyongyang tetap diterima oleh 
dunia internasional, dengan rendah hati 
mendengar opini internasional” dan 
melanjutkan kembali perundingan. 

Ketegangan memuncak di Korut 
Dunia internasional tegang


