
WASHINGTON - Presiden 
Amerika Serikat Barack Obama 
menegaskan kembali rencanan-
ya untuk datang ke Jakarta dan 
menyiratkan bahwa dirinya 
sudah sangat rindu menyan-
tap makanan kesukaannya di 
Indonesia. 

    “Saya pasti akan ke 
Indonesia... Saya akan cari 
makanan kesukaan saya, nasi 
goreng, bakso, mi goreng,” kata 
Presiden Obama seperti di-
kutip Duta Besar RI untuk AS 
Sudjadnan Parnohadiningrat, di 
Washington DC, Kamis (6/8).

    Obama telah beberapa kali 
mengungkapkan niatnya untuk berkunjung 
ke Indonesia, termasuk seperti yang din-
yatakannya langsung kepada Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. 

    Semasa kecil, yaitu pada 1967-1971, 
Obama pernah tinggal di Jakarta, tepatnya 
di kawasan padat penduduk di Menteng 
Dalam. 

    Dalam percakapan melalui telepon 
dengan koresponden ANTARA di New York, 
Sudjadnan mengatakan, penegasan ren-
cana kunjungan ke Indonesia dinyatakan 
Obama pada sebuah resepsi baru-baru ini 
yang diadakan untuk para duta besar asing 
di Washington. 

    “Namun, belum disebutkan kepastian 
tanggal kunjungan. Kita sendiri memang 

masih menunggu kabar dari pihak mereka,” 
kata Sudjadnan. 

   Dalam kesempatan bercakap-cakap 
singkat saat resepsi tersebut, Obama juga 
sempat mempraktikkan kemampuannya 
berbahasa Indonesia ketika ia menyapa 
Dubes Sudjadnan. “Halo, apa kabar? Saya 
malam ini sudah dua kali berbicara bahasa 
Indonesia. Anda orang kedua,” kata Obama 
seperti dikutip Sudjadnan. 

    Tidak hanya kepada Sudjadnan, pada 
malam resepsi tersebut Obama juga berbi-
cara menggunakan bahasa Indonesia ke-
pada Duta Besar Aljazair untuk AS, Abdallah 
Baali.

    Baali pernah menjabat sebagai Duta 
Besar Aljazair di Indonesia pada 1992 hingga 
1996.

1 US$: Rp. 9,756.10

Pemasangan Iklan melalui 215-459-4057 / 267-231-7695  Kunjungi : www.dunia-kita.

Obama Kangen Berat 
sama Nasi Goreng

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.

edisi ke-199 - 8 Agustus 2009



Tinta Printer Habis?
Pesan tinta/toner via kami,  
Tersedia laser maupun
 inkjet. Telp. 215 459 4057 (6)

Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner center 
city. hubungi Matthew 215 
543 2905(2)

Disewakan kamar
Untuk 1 pria, tidak urus 
surat, termasuk TV, laundry, 
AC, nasi, tissue di 1243 Jack-
son, hubungi 215 694 7263(2)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (106)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (54)

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, 
ARTISTRY, Multivitamin NUT-
RILITE, Minuman dan Protein 
Bars XS, Skin Care Kits, segala 
pembersih rumah tangga dan 
GIFT CARD RIBBON. Prod-
uct USA yang terjangkau dan 
populer. Untuk memesan 
produk2, Hub: Erika, 267-901-
1508 (3)

Belajar fotografi?
Ingin belajar fotografi? hub 
215-459-4057 - les privat (3)

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)
215-459-4057
267-231-7695

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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Tidak bisa kencing
Ada seorang kakek-kakek yang sudah 

berumur 79 tahun, pergi ke dokter,

Dokter: “Apa keluhan eyang?”
Kakek: “Selama seminggu ini, saya tidak 

bisa kencing, Dok.”
Dokter: “Umur eyang berapa?”
Kakek: “79 tahun.”
Dokter: “Berarti persediaan kencing 

eyang udah abis.”
Kakek: “????”

Tipe orang di Facebook
Seorang Direktur sedang mengetest 

seorang pelamar pekerjaan.

Direktur : “Berapa usia saudara ?”

Pelamar : “Tiga puluh sembilan tahun.”

Direktur : “Berapa lama saudara bekerja 
di perusahaan yang terakhir ?”

Pelamar : “Lima puluh dua tahun.”

Direktur : “Astaga!! Bagaimana mungkin 
saudara bekerja lima puluh dua tahun, pada 
hal usia saudara baru tiga puluh sembilan 
tahun.”

Pelamar : “Termasuk lembur.” 

Kisah Pembantu Baru
Pembantu baru bujangan itu mengendap-

endap memasuki ruang kerja sang bujan-
gan, dan berkata:

“Tuan, apakah saya harus membersihkan 
kompor dan beranda Anda sekarang ?”

“Margie,” kata sang bujangan, “di rumah 
ini kita adalah semua untuk satu dan satu 
untuk semua. Kamu tidak perlu men-
gatakan ‘kompor Anda’ atau ‘beranda Anda’ 
atau ‘kursi anda’. Tapi kamu harus bilang : 
‘Kompor Kita’ atau ‘Beranda Kita’ atau ‘kursi 
Kita’”.

Suatu malam Margie menyajikan makan 
malam yang luar biasa kepada sang bujan-
gan dan bosnya, serta kepada anak perem-
puan bosnya yang ditaksir sang bujangan.

Setelah telat menyajikan hidangan penu-
tup, Margie bergegas masuk keruang makan 
dan dengan gembiranya memberitahukan 
majikannnya : “Maaf saya telat, tuan, saya 
habis dari lantai atas mengejar tikus di 
bawah ‘tempat tidur kita’”.
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Aborsi di Cina 13 juta 
setahun

BEIJING - Data baru menunjukkan jumlah 
pengguguran kandungan di Cina mencapai 
13 juta setiap tahun dan jumlah kelahiran 
sebanyak 20 juta.

Hasil sebuah survei di Cina ini juga 
menunjukkan banyak dari praktek penggu-
guran kandungan ini dilakukan di berbagai 
klinik pedesaan yang tidak terdaftar. 

Media pemerintah Cina menyoroti ke-
nyataan bahwa banyak orang yang tidak 
tahu mengenai masalah kontrasepsi dan 
tingginya tingkat pengguguran kandungan 
atau aborsi. 

Angka-angka tersebut memperlihatkan 
bahwa aborsi adalah sesuatu yang sudah 
lumrah di Cina. 

Angka kelahiran di negara itu mencapai 
20 juta setiap tahun, sedangkan angka aborsi 
mencapai 13 juta. 

TERPAKSA
Para peneliti percaya angka yang sesung-

guhnya bahkan lebih tinggi lagi, karena ban-
yak aborsi yang dilakukan di berbagai klinik 
yang tidak terdaftar. 

Sejumlah pakar medis Cina mengatakan 
kaum remaja perlu mendapatkan lebih ban-
yak pendidikan seks. 

Angka-angka aborsti tersebut diterbitkan 
dalam laporan halaman depan surat kabar 
Harian Cina. 

Laporan itu mengungkapkan tingginya 
jumlah aborsi ini menimbulkan keprihati-
nan. 

Tetapi peraturan Keluarga Berencana di 
Cina sangat ketat sejak tahun 1970-an, dan 
dalam banyak hal membatasi wanita untuk 
hanya memiliki satu anak saja. 

Aborsi kadang-kadang boleh dilakukan 
pada saat usia kandungan pada tahap lanjut. 

Dalam beberapa hal, sejumlah wani-
ta melaporkan bahwa mereka terpaksa 
melakukan pengguguran kandungan untuk 
memenuhi target populasi.
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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 
- Personal Injury

Ekonomi Indonesia 
Diperkirakan 
Membaik pada 2010  

Staf pengajar program Magister Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) 
Dr.Muslimin Anwar memperkirakan, per-
ekonomian Indonesia akan membaik pada 
awal 2010.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi 
pemicunya, baik berasal dari domestik 
maupun eksternal, kata Muslimin Anwar 
di Jakarta, Rabu (5/8) ketika dimintai 
pendapat seputar pidato Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengenai RAPBN 
2010. 

“Perekonomian Indonesia diperkirakan 
akan mengambil ancang-ancang untuk 
berlari sedikit kencang di awal tahun 2010, 
semenjak terhempas badai krisis keuangan 
global. Setidaknya ada dua faktor yang men-
jadi pemicunya, baik berasal dari domestik 

maupun eksternal,” katanya.
Faktor pemicu dari dalam negeri, kata 

dia, antara lain kepastian pengesahan ke-
menangan pasangan SBY-Boediono satu 
putaran dengan angka yang signifikan.

Ditambah lagi dengan semakin kuatnya 
koalisi dengan partai-partai pendukung 
dalam pemilihan presiden (pilpres) akan 
semakin memperkokoh eksistensi mereka di 
parlemen yang diperkirakan akan terus me-
nyokong gerak langkah pemerintahan yang 
baru nanti.

Hal ini akan mempercepat lahirnya se-
tiap keputusan politik untuk mendukung 
rencana aksi ekonomi pemerintahan SBY-
Boediono, katanya. 

Dengan demikian, program ekonomi 
pemerintahan SBY-Boediono tidak akan 
banyak menuai kritik dan hambatan dari 
parlemen, kata Muslimin Anwar.

Sementara dari faktor eksternal, kata dia, 
beberapa sinyal pemulihan ekonomi global 
dari krisis keuangan sudah mulai terlihat. 
Diperkirakan, sinyal itu akan semakin men-
guat di paruh pertama tahun 2010 nanti. 

JAKARTA - Menyanyi ternyata tidak hanya 
bisa membuat anda merasa senang tapi 
juga memiliki manfaat bagi kesehatan. 
Menyanyi bisa meredakan gangguan 
lambung, mulai dari rasa sakit pada perut, 
kram, mual hingga diare. Hasil studi para 
peneliti dari Swedia menemukan, penderita 
gangguan lambung yang mengikuti satu 
kali sesi menyanyi dalam seminggu selama 
satu tahun, mengalami pengurangan rasa 
sakit dibandingkan mereka yang tidak.

“Menyanyi bisa meningkatkan kadar 
hormon oxytocin yang bisa membuat anda 
merasa nyaman karena mengandung efek 
penghilang rasa sakit,” tutur peneliti seperti 
dikutip situs dailymail.

Gangguan lambung, menurut peneliti, 
lebih umum dialami oleh perempuan. 
Meskipun belum diketahui penyebabnya, 
lanjut peneliti, faktor psikologis seperti 
stres berperan penting memicu gangguan 
lambung.

Dan menurut mereka, tidak ada 
pengobatan yang bisa mengatasi 
sepenuhnya masalah lambung ini. 
Cara yang umum digunakan termasuk 
perubahan diet, obat-obatan untuk 
meredakan kejang, bahkan antidepressant.

 Kumur dengan teh
Hasil studi terbaru dari Mahidol 

University, Thailand, menemukan bahwa 
obat kumur yang mengandung teh 
membantu mengatasi nafas bau akibat 
radang gusi. Radang gusi merupakan suatu 
kondisi dimana gusi menjadi berwarna 
merah dan mengalami peradangan, yang 
akhirnya memicu nafas bau. Kondisi ini, 
disebabkan oleh pembentukan plak.

Teh, menurut peneliti, mengandung 
komponen penghambat pertumbuhan 
bakteri pemicu pembentukan plak. Karena 
itu, berkumur dengan teh ini, dinyatakan 
bisa mengurangi jumlah peradangan. 

Menyanyi dan Kumur Teh

Stroke merupakan serangan otak menda-
dak akibat kurangnya suplai darah ke otak 
sehingga dapat mengakibatkan kematian 
atau kelumpuhan sebelah bagian tubuh. 
Beberapa terapi alternatif bagi penderita 
stroke, yaitu:

Akupuntur
Akupuntur berguna untuk menyeimbang-

kan atau membuka sumbatan aliran chi 
(energi vital) dalam tubuh. Selain itu, aku-
puntur juga dapat mengaktifkan syaraf dan 
merangsang otot.

Aromaterapi
Alternatif terapi ini menggunakan minyak 

esensial yang tepat untuk pijat, berendam, 
dihirup, kumur, kompres, dan dioleskan. 
Pemijatan dilakukan agar minyak esensial 
tersebut dapat menembus kulit dan menuju 
jaringan tubuh yang memerlukan, serta 
mempengaruhi kinerja organ dalam tubuh. 
Terapi ini juga dapat membantu meredakan 
stres pada orang yang terkena stroke.

Hidroterapi
Terapi air panas dapat digunakan untuk 

mengurangi rasa pegal dan kaku pada otot. 

Uap panas bermanfaat untuk melebarkan 
pembuluh darah, merangsang keluarnya 
keringat, dan membuka pori-pori. Gunakan 
air dingin untuk mengurangi memar dan 
pembengkakan.  

Yoga
Bagi penderita stroke, latihan yang disa-

rankan adalah asana dan pranayama. Asana 
merupakan gerakan peregangan untuk se-
luruh tubuh, memijat organ-organ internal, 
kelenjar, sistem sirkulasi, dan sitem eksresi 
tubuh. Sedangkan pranayama  (pernafasan 
yang terkendali) bermanfaat untuk men-
enangkan pikiran, mengistirahatkan fisik, 
merangsang suplai darah ke seluruh tubuh, 
dan meningkatkan sistem sirkulasi.

Terapi nutrisi
Beberapa makanan dapat menurunkan 

kadar kolesterol sehingga berguna untuk 
menurunkan potensi seseorang terkena 
stroke. Contohnya saja, bayam, wortel, daun 
selada, polong-polongan, dan nanas.Suplai 
makanan yang disarankan bagi penderita 
stroke adalah vitamin C, E, B6, asam folat, 
bioflavonoids, dan lechitin. Penderita stroke 
juga sebaiknya mengonsumsi asam lemak 
esensial yang terdapat pada minyak ikan. 
Sedangkan makanan yang harus dihindari 
adalah protein tinggi lemak, produk susu, 
gula, garam, dan goreng-gorengan.

Terapi Alternatif Stroke
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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-

WASHINGTON - Presiden 
Barack Obama,  Rabu (5/8) 
mengungkapkan, bantuan 
pendanaan 2,4 miliar dol-
lar AS untuk meningkatkan 
pengembangan kendaraan 
listrik generasi baru dan 
membanting kritik-kritik 
atas rencana penyelamatan 
ekonominya.

    Presiden pergi ke pusat 
krisis pekerjaan di negara 
bagian Indiana untuk men-
gumumkan sebuah ren-
cana, yang ia katakan akan 
menciptakan puluhan ribu 
pekerjaan baru.  “Karena 
sejauh ini terlalu panjang, 
kami telah gagal untuk ber-
investasi dalam jenis pe-

kerjaan yang inovatif, sama 
seperti negara-negara China 
dan Jepang  yang lomba ke 
depan,” kata Obama.

    “Itulah mengapa peng-
umuman ini begitu penting. 
Ini merupakan investasi ter-
besar dalam  jenis ini dalam 
sejarah teknologi Amerika,” 
ujarnya.  

Obama berbicara di se-
buah pabrik yang sebelum-
nya membuat kendaraan 
rekreasi (RVs) tetapi ditu-
tup akibat tekanan resesi. 
Pabrik telah dibuka kembali 
dan sekarang membuat RVs 
dan kendaraan listrik hib-
rida.

    Inisiatif ini, didanai 

dari dana bailout (talangan) 
krisis ekonomi pemerintah 
sebesar 787 miliar dollar AS, 
datang terhadap latar be-
lakang dari pergeseran poli-
tik keberuntugan dengan 
rating tinggi opini Obama 
mengikis kembali oposisi 
Republikan.

    Hal ini juga datang 
jelang data pekerjaan 
pemerintah yang akan ke-
luar pada hari Jumat, di-
mana beberapa analis per-
caya dapat melihat tingkat 
pengangguran tumbuh 
9,6 persen, hanya  sedikit 
dari tanda risiko politik 10 
persen.

     

Pulihkan Ekonomi Mulai dari Kendaraan 
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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 

JAKARTA – Sudah tiga pekan bom mele-
dak di JW Marriott dan Ritz- Carlton, na-
mun polisi belum juga berhasil mengung-
kap pelakunya. Polisi bahkan terkesan 
makin tertutup setelah beberapa indikasi 
awalnya meleset.

Sumber SP di Mabes Polri mengung-
kapkan, upaya mem-bekuk pelaku kali ini 
tidak mudah. Selain perencanaan mereka 
yang sangat matang, tim antiteror juga ter-
kendala biaya operasional.

Disebutkan, perburuan kelompok tero-
ris, tidak saja memerlukan waktu, konsen-
trasi dan mobilitas tinggi, tapi juga biaya 
yang besar. “Mereka cermat mempelajari 
seluk-beluk kelemahan pengamanan ked-
ua hotel serta kondisi Ibukota yang sibuk 
urusan pilpres. Sehingga, saat mereka be-
raksi sampai melarikan diri, sulit terendus 
petugas,” katanya. 

Tak pelak upaya mengejar pelaku yang 
diduga bagian dari jaringan Noordin M 
Top memerlukan strategi jitu dan harus 
dilakukan ekstra hati-hati. Hal itu karena 
Noordin ditengarai masih bersembunyi 
di komunitas fanatiknya. Kondisi ini juga 
membuat upaya membekuk gembong 
teroris itu menghadapi banyak rintangan, 
sehingga memerlukan keuletan petu-
gas plus dukungan informasi akurat dan 
“mahal”dari warga.

“Kami berharap biaya operasional ti-
dak menjadi kendala agar tidak berdam-
pak pada turunnya semangat anggota di 
lapangan. Kita memerlukan dana cukup 
besar karena gerakan pelaku pengeboman 
kali ini lebih tertutup, beda sekali dengan 
pengungkapan kasus sejenis sebelumnya,” 
ujarnya.[G-5]

Dana Hambat Pengejaran? Mbah Surip 
Dieksploitasi

JAKARTA - Kepergian Mbah Surip yang 
begitu cepat membuat pengajar vokal, 
Bertha  amat sedih sekaligus marah. Sedih 
karena almarhun meninggal saat berada 
dalam kesuksesan.

Marah, 
karena dimata 
penyanyi seka-
ligus pengajar 
vokal itu, Mbah 
Surip diman-
faatkan dalam 
tanda kutip 
oleh industri 
hiburan.

Bertha 
kepada sejumlah wartawan saat ditemui 
di Bengkel Teater Rendra, Citayam. Depok, 
Jawa Barat, pada Selasa, (04/08) mengung-
kapkan isi hatinya.

“ Mbah Surip meninggal dalam kesuk-
sesan dan kesengsaraan. Jujur saya bilang, 
dia diperas habis-habisan, “ ujar Bertha 
dengan nada suara kesal.

Bahkan, wanita bertubuh tambun ini 
menuding  Mbah Surip telah dijadikan me-
sin industri untuk pencetak uang. “Ia sudah 
diperbudak untuk memakmurkan banyak 
orang. Mereka tanpa memikirkan usia dan 
kondisi almarhum yang naik motor kesana 
kemari,” ujar Bertha.[kck/ais]

Segera Dibuat Monumen 
Mbah Surip

LOS ANGELES -- Untuk mengenang Mbah 
Surip, dalam waktu dekat akan dibangun 
monumen penyanyi nyentrik itu di Mo-
jokerto, Jawa Timur.

Rencana itu diungkapkan Wakil Guber-
nur Jawa Timur Saifulloh Yusuf saat men-
datangi rumah Mbah Surip di Gang Buntu, 
Magersari, Mojokerto, Rabu (5/8).

Di mata Gus Ipul--sebutan Saifulloh--
sosok Mbah Surip patut dijadikan teladan 
oleh warga. Karena itu, Mbah Surip layak 

diberikan penghormatan khusus.
Gus Ipul mendatangi rumah Mbah Surip 

didampingi pejabat Kabupaten Mojokerto 
dan sejumlah pengurus Gerakan Pemuda 
Ansor. Kedatangan Gus Ipul khusus untuk 
mengucapkan bela sungkawa dan sekaligus 

membacakan tahlil.[lip6/ais] 

Cici Tetap Tuntut Harta 
Gono-gini

Seri pertikaian rumah tangga pedangdut 
Cici Paramida dengan pengusaha yang juga 
suaminya, Raden Akhmad Suhaebi Hamza-
wi, telah memasuki proses perceraian. Soal 
harta gono-gini, penyanyi Wulan Merindu 
ini akan menuntut haknya.

Menurut kuasa hukum Cici, Riri Pur-
basari, SH, ketika menggelar jumpa pers di 
kantornya, di kawasan Blok M, Jakarta Se-
latan, Kamis (5/8), “Harta gono-gini itu kan 
harta yang diperoleh selama mereka me-
nikah. Kami akan bantu klien kami untuk 
mendapatkan haknya,” tutur Riri. “Mbak 
Cici lebih kuat keinginannya untuk berce-
rai. Dia berasal dari keluarga terhormat, jadi 
tidak mementingkan materi,” sambungnya. 

Namun, lanjut Riri, tak tertutup kemung-
kinan jika kliennya akan menggunakan 
haknya untuk mendapatkan hak sebagai 
istri. “Tapi, sebagai kuasa hukum, kami 
akan bantu klien kami untuk mendapatkan 
haknya sebagai istri,” ujarnya. 

Untuk mendapatkan hak kliennya, Riri 
berpatokan pada pasal 35 (1) UU/thn 1974 
Jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam tentang 
hak-hak sebagai istri. (C7-09)
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JAKARTA - Produsen otomotif India 
optimistis mampu bersaing dengan produk 
otomotif dari Jepang dan Eropa. Salah satu 
kelebihannya adalah mampu mengimple-
mentasi inovasi teknologi pada produk 
secara massal, dengan biaya yang murah. 
Oleh karena itulah, India yakin akan mam-
pu merajai pasar otomotif di Indonesia.

Demikian diungkapkan Presiden Direk-
tur PT Bajaj Auto Indonesia, KS Grihapathy, 
saat bersama Duta Besar India untuk In-
donesia, Biren Nanda, dan lima pengusaha 
asal India, bertemu jajaran Redaksi Suara 
Pembaruan (SP), di Kantor SP, Jakarta, Rabu 
(5/8) malam. Kunjungan tersebut dalam 
rangka pameran perdagangan “Made in In-
dia 2009”, yang akan dilangsungkan di Balai 
Kartini, Jakarta, 7-10 Agustus 2009. 

Grihapathy menjelaskan, jika melihat 
total pemasaran Bajaj secara keseluruhan, 

sekitar 30-40 persen di antaranya merupak-
an pendapatan dari penjualan di negara- 
negara lain. 

“Khusus kontribusi dari Indonesia dalam 
angka yang bagus dan sudah sesuai dengan 
rencana. Kami memulai dari nol persen. 
Walau baru mulai memasarkan di Indone-
sia, sekitar 2-3 tahun, tapi kontribusinya 
sudah cukup baik.” tutur Grihapathy.

Dia yakin, konsumen di Indonesia dapat 
menilai secara objektif kualitas motor Bajaj 
yang telah dipasarkan dalam tiga tahun 
terakhir. “Kualitas produk India sudah bisa 
bersaing dengan produk dari Jepang, Eropa, 
dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Grihapathy mengungkapkan, salah satu 
daya saing dari produk sepeda motor India 
adalah dengan membuat inovasi yang bisa 
diimplementasikan secara massal. 

Jangan Beritakan 
Kami Selalu Jahat 

JAKARTA -Duta Besar Malaysia untuk 
Indonesia Dato Zainal Abidin mengkritik 
pemberitaan di Indonesia yang dinilai ter-
lalu gencar terhadap tindak kekerasan yang 
dialami para TKI di Malaysia. Menurutnya, 
pemberitaan tersebut terlalu menyudutkan 
negara Malaysia.

“Kekerasan bukan hanya terjadi di Ma-
laysia. Indonesia, Arab, dan negara-negara 
lain juga ada,” tegasnya saat memberikan 
santunan kepada empat TKI yang mengala-
mi kekerasan di Kedutaan Besar Malaysia di 
Jakarta, Kamis (6/8).

Zainal menegaskan, Pemerintah Malaysia 
tidak menginginkan adanya tindakan ke-
kerasan terhadap siapa pun, termasuk TKI 
di Malaysia. Setiap orang akan dilindungi 
oleh hukum yang berlaku, dan seluruh tin-
dak kekerasan yang dilakukan oleh majikan 
akan diproses hingga pengadilan.

“Please, jangan selalu diarahkan kepada 
kami seakan kami selalu yang jahat. Lima 

puluh persen penghuni penjara di Malaysia 
adalah orang Indonesia, tapi kenapa tidak 
dipublikasi?” ungkapnya.

Menurutnya, banyak permasalahan 
tenaga kerja Indonesia di Malaysia selama 
ini yang harus dibicarakan antar-kedua 
negara sebelum pintu pengiriman TKI 
kembali dibuka, seperti masalah paspor 
dan kontrak. 

“Dua juta orang Indonesia bekerja di 
Malaysia dan banyak yang tidak mempun-
yai paspor. Sebelum dikirim, banyak tenaga 
kerja yang tidak tahu siapa majikan mereka 
dan apa pekerjaan mereka,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga 
Kerja Indonesia Ibraham Liyanto men-
gatakan, MoU antara Indonesia dan 
Malaysia terkait pengiriman TKI harus 
dibicarakan dengan matang agar tenaga 
kerja Indonesia tidak kembali mengalami 
kekerasan. Selain itu, hal-hal yang me-
nyangkut tindak kekerasan TKI harus 
diusut tuntas.

“Kita sedang upayakan untuk mencegah 
pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Kita juga 
harus perhatikan masih banyaknya tenaga 
kerja yang kurang profesional,” ujarnya.

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

untuk: 
1. Acara Pernikahan
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun

3. Acara sosial lainnya

Hubungi: 215 459 4057
 

contoh hasil karya: 
http://www.enchetjin.com

India Siap Rajai Pasar Otomotif Indonesia
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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
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WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
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1754 Hicks Street Philadelphia 
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Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
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Terima Delivery minimal $10 
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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

Cybercrime terus berevolusi dari tahun 
ke tahun mulai dari tekniknya hingga wu-
judnya. Untuk tahun ini, Cisco, perusahaan 
IT asal Amerika, mengungkapkan bahwa 
cybercrime sekarang sudah bergerak bagai-
kan sektor bisnis.

“Di saat krisis seperti ini, online crime 
menjadi salah satu usaha yang tetap 
mendapatkan keuntungan. Teknik yang 
mereka gunakan sudah seperti bisnis sung-
guhan,” ujar System Engineering Director 
Cisco Indonesia, Prio Utomo dalam acara 
Cisco 2009 Midyear Security Report 

Untuk mengetahui lebih jelas pendeka-
tan bisnis pada cybercrime, Cisco men-
gungkapkan empat hal yang biasanya digu-
nakan penjahat dunia cyber. Yang pertama 
adalah Costumer Acquisition. Costumer 
Acquisition adalah usaha untuk memanc-
ing pengguna komputer mengakses si-
tus berbahaya atau malicious software. 
Terkadang event besar juga dimanfaatkan 
untuk melakukan hal ini.

“Ketika Michael Jackson meninggal, 2 
milyar spam dikirimkan dalam sehari. 
Memang kebanyakan untuk inform, tetapi 
spam tersebut bisa mengandung malicious 
code atau virus,” jelas Prio Utomo

Hal kedua adalah Product. Product yang 
dimaksud adalah bagaimana penjahat du-
nia cyber menawarkan applikasi-applikasi 
berbahaya kepada pengguna komputer. 
Agar terpancing untuk menggunakan ap-
plikasi yang ditawarkan, biasanya penja-

hat dunia cyber melakukan spam indexing 
(memanipulasi tingkat kepercayaan sebuah 
applikasi) dan scareware (memanipulasi 
hasil scan anti-virus).

Hal ketiga adalah Partnership. Tidak 
hanya di dunia bisnis saja, di dalam dunia 
cybercrime pun ada yang namanya joint 
venture, di mana beberapa produsen ber-
gabung untuk menyebarkan malware mer-
eka.

“Salah satu contoh partnership adalah 
Conficker dan Waledac yang bekerja sama 
untuk saling melengkapi. Waledac meng-
gunakan botnet conficker untuk menye-
barkan spam,” jelas Prio Utomo mengenai 
contoh partnership cybercrime.

Yang terakhir adalah Insider Threat atau 
ancaman dari dalam. Selama ini banyak 
perusahaan menganggap cybercrime selalu 
datang dari luar, padahal cybercrime bisa 
saja terjadi dari dalam. Karyawan sebuah 
perusahaan bisa memanfaatkan data ra-
hasia perusahaannya untuk mencari uang 
atau balas dendam.

“Potensi Insider Threat makin besar ter-
jadi karena masalah ekonomi. Info yang 
mereka tahu adalah salah satu jalan cepat 
untuk mendapatkan uang,” tukas Prio 
Utomo.

Untuk menghindari terjebak dalam bis-
nis cybercrime ini, Cisco mengatakan bah-
wa pengguna komputer harus lebih aware 
terhadap apa yang meraka akses atau gu-
nakan melalui komputer mereka.

Cybercrime Sudah Jadi Komoditi Bisnis



                  
Komitmen AS

    Pada kesempatan bertemu dengan 
Dubes RI, Presiden Obama secara langsung 
menyatakan kembali komitmen AS untuk 
membantu Indonesia dalam masa-masa 
sulit, termasuk dalam menghadapi situasi 
pascaserangan teroris ke Hotel JW Marriott 
dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta pada 17 Juli 
yang menewaskan sembilan orang—terma-
suk tujuh warga negara asing. 

    Komitmen serupa telah disampaikan 
Obama melalui pernyataan yang dikeluar-
kan Gedung Putih tak lama setelah peris-

tiwa pengeboman terjadi serta percakapan 
telepon dengan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono.

    Seperti yang ditegaskan Juru Bicara 
Gedung Putih Robert Gibbs baru-baru ini, 
peristiwa bom bunuh diri di dua hotel di 
Jakarta itu memang tidak berpengaruh ter-
hadap rencana Presiden Obama untuk men-
gunjungi Indonesia. 

    Menurut Gibbs, kunjungan Obama ke 
Indonesia akan dilakukan seusai Presiden 
AS itu mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi 
Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) 
yang akan berlangsung di Singapura pada 
November 2009.

Bill Clinton 
Tinggalkan Korut 
Bersama Dua 
Wartawati AS

WASHINGTON - Mantan Presiden Bill Clinton 
pulang ke AS dari Korea Utara (Korut) Rabu (5/8) 
setelah berhasil membebaskan dua wartawati 
AS, usai negara komunis garis keras itu mendapat 
kunjungan pejabat tingkat tertinggi Amerika 
dalam hampir satu dasawarsa. 

Laura Ling dan Euna Lee, yang menghadapi 
hukuman kerja paksa 12 tahun sebelum mereka 
diampuni oleh pemimpin Korut Kim Jong-il, akan 
pulang untuk berkumpul kembali dengan para 
anggota keluarga yang bergembira menyusul misi 
mendadak Clinton.

Pesawat Clinton diperkirakan mencapai Los 
Angeles Rabu dinihari waktu setempat. Seorang 
pejabat senior AS mengatakan dua wartawati itu 
berada dalam “keadaan sangat sehat” setelah 
ditahan selama 140 hari.

Kantor berita Korut KCNA mengatakan pe-
mimpin Korut Kim Jong-il telah mengeluarkan 
pengampunan khusus bagi kedua wartawati itu, 
Euna Lee dan Laura Ling dari oulet media AS 
Current TV, yang didirikan-bersama oleh wakil 
presidennya Clinton, Al Gore.

“Pembicaraan Mendalam”
Ia disambut dengan hangat pada saat kedatan-

gannya dan mengadakan apa yang dilukiskan 
kantor berita KCNA sebagai “pembicaraan men-
dalam” pada makan malam dengan pemimpin 
Korut Kim Jong-il yang sedang sakit dan para 
pembantu pentingnya.

Gedung Putih membantah laporan oleh KCNA 
yang mengatakan Clinton telah membawa pesan 
pada Korut dari Presiden AS Barak Obama.

“Itu tidak benar,” jurubicara Gedung Putih Rob-
ert Gibbs mengatakan pada wartawan di Washing-
ton. Penasehat Obama David Axelrod mengatakan 
pada MSNBC bahwa Clinton dalam “misi kemanu-
siaan pribadi” dan bahwa “saya tidak memikirkan 
itu berkaitan dengan masalah lainnya”.

Kedua wartawan tersebut ditangkap di per-
batasan Korut-China Maret dan dituduh masuk 
negara itu secara tidak sah. Kantor berita Korut 
mengatakan Clinton telah menyampaikan pesan 
lisan dari Obama. (AFP/hr/Ant/Rtr) 
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Lapangan Pekerjaan 
Masih Langka di AS

WASHINGTON, KOMPAS.com 
- Sektor swasta AS memangkas 
371.000 pekerjaan pada bulan Juli, 
turun tajam dari bulan sebelum-
nya. Tetapi, angka ini lebih besar 
daripada yang diperkirakan di ten-
gah resesi panjang dan berat, se-
buah survei oleh perusahaan “pay-
rolls” (daftar gaji) ADP menunjuk-
kan Rabu (5/8).

    Jumlah pekerjaan nonpertani-
an swasta yang hilang pada bulan 
lalu melampaui proyeksi sebagian 
besar analis 350.000.

    Laporan ketenagakerjaan na-
sional ADP mengatakan, sebuah 
revisi 463.000 pekerjaan yang lepas 
pada Juni, memangkas 10.000 pe-
kerjaan dari perkiraan awal.

    Penurunan payrolls nonperta-
nian pada Juli adalah yang terkecil 
sejak Oktober 2008 dan memper-
panjang “perbaikan yang terke-
muka” antara kuartal pertama dan 
kuartal kedua 2009, kata perusa-
haan. Namun, ADP memperin-
gatkan, “meskipun baru-baru ini 
diindikasikan bahwa kegiatan eko-
nomi secara keseluruhan adalah 
stabil, pekerjaan, yang biasanya 
kegiatan keseluruhan kegiatan 
ekonomi, sangat mungkin turun 
untuk setidaknya beberapa bulan 
lagi, walaupun pada tingkat yang 
berkurang.”

  Sebagian besar analis mem-
perkirakan tingkat pengangguran 
naik menjadi 9,6 persen dari 9,5 
persen pada Juni, merupakan ter-
tinggi dalam 26 tahun, di tengah 
resesi yang menyakitkan yang 
dimulai pada Desember 2007.  
Mereka juga memperkirakan bah-
wa perekonomian melepas 328.000 
pekerjaan dari payrolls nonperta-
nian.

    

 DUNIA KITA INDONESIA 9

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Menhub: Maaf Presiden, 
Saya Gagal

Menteri Perhubungan Jusman Syafii 
Djamal minta maaf kepada Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono karena tingginya ang-
ka kecelakaan penerbangan di Indonesia 
selama dirinya menjabat sebagai pembantu. 
“Maaf, saat ini belum berhasil,” ujar Jusman 
saat memberi laporan kepada Presiden 
sebelum peresmian Bandar Udara Sultan 
Iskandar Muda, Banda Aceh, Nanggroe Aceh 
Darussalam, Kamis (6/8).

Meskipun gagal mencapai standar ke-
amanan internasional di bidang penerban-
gan, Jusman mengklaim telah membawa 
kemajuan di penerbangan Indonesia.

Jika lima tahun sebelumnya jumlah ke-
celakaan penerbangan di Indonesia adalah 
3,5 kecelakaan per 1 juta penerbangan, se-
jak 2005-2009 angkanya turun menjadi 2,5 
kecelakaan per 1 juta penerbangan. Target 
yang hendak dicapai sesuai standar inter-
nasional adalah 0,8 kecelakaan per 1 juta 
penerbangan. 

 

Mega: RAPBN 2010 
Pro Rakyat? Jawab Saja 
Sendiri! 

Ketua Umum sekaligus capres PDI 
Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, eng-
gan menyampaikan pandangan secara ter-
buka atas RAPBN 2010 yang disampaikan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal 
pekan lalu. Dalam diskusi “Realistiskah 

RAPBN 2010?”, Mega justru mengeluarkan 
pernyataan retoris. Berbeda dengan sua-
minya, Taufik Kiemas, yang justru lang-
sung menilai bahwa RAPBN 2010 sudah pro 
rakyat.

“APBN pro rakyat apa tidak, jawab saja 
sendiri,” kata Mega di Megawati Institute, 
Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Ia mengatakan, Indonesia saat ini perlu 
melihat ke dalam kondisi ekonominya. 
Perhatian lebih, menurutnya, perlu diberi-
kan terhadap sektor ekonomi mikro. “Pada 
zaman saya (menjadi Presiden), APBN 
hanya 200 sekian triliun, sekarang lebih dari 
1.000 triliun. Tapi, banyak hal yang justru 
saya lakukan,” ujar Mega, yang juga mantan 
Presiden ke-5 RI.

Mega juga mengatakan perlunya pengem-
bangan sektor-sektor alternatif yang bisa 
memajukan ekonomi rakyat.

Direktur Megawati Institute Arif 
Budimanta berpandangan, pro rakyat atau 
tidaknya RAPBN bisa dilihat dari seberapa 
besar subsidi yang diperuntukkan bagi 
rakyat, “Kita bisa lihat pro rakyat atau tidak 
dari subsidi yang semakin tinggi dalam pos-
tur rencana APBN sekarang. Bahwa subsidi 
makin tinggi, ya. Tapi banyak yang harus 
kita kritisi. Untuk menjadi pro rakyat itu 
multiproses,” kata Arif.
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DEPOK - Menteri Keuangan Sri Mulyani 
mengkritik perilaku manajemen ekonomi 
dunia yang berantakan. Perilaku buruk 
itulah yang menjadi sebab ambruknya 
ekonomi dunia tahun 2008. “Betapa be-
rantakannya manajemen ekonomi dunia,” 
kritik Sri Mulyani.

Demikian disampaikan dalam pidato 
pembukaan acara The 4th MRC Doctoral 
Journey in Management dengan tema 
“The New World Order After the Crisis” di 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Depok, Rabu (5/8).

Sri Mulyani mengatakan, salah satu se-
bab ambruknya ekonomi dunia pada ta-
hun 2008 lantaran penerapan manajemen 
ekonomi yang tidak sesuai koridor.

“Secara de facto, AS menguasai ekonomi 
dunia dengan sangat besar. Mesin pertum-
buhan ekonomi dunia tergantung pada be-
lanja (spending) AS,” ujarnya.

Kondisi timpang tersebut, telah mem-
buat banyak negara cenderung menggan-
tungkan diri dengan AS. Sejumlah negara 
berebut menggunakan dananya untuk 
membeli surat berharga AS, termasuk 
Indonesia.

“Surplus devisa sejumlah negara seperti 

India, Singapura, Indonesia dan sebagain-
ya malah digunakan untuk membeli obli-
gasi AS, bukannya digunakan untuk mem-
bangun infrastruktur,” keluh Sri Mulyani.

Kondisi ini, lanjut Sri Mulyani, menye-
babkan sistem ekonomi global menjadi ti-
dak seimbang. “Jumlah kemiskinan masih 
sangat tinggi,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, globalisasi 
ekonomi mengharuskan adanya suatu 
manajemen yang bersifat global pula agar 
tidak terjadi ketimpangan seperti yang ter-
jadi saat ini.

Dan sampai saat ini, ujarnya, dunia be-
lum mampu menerapkan manajemen eko-
nomi yang bersifat global. Ia juga mengkri-
tik besarnya gaji para pejabat manajemen 
ekonomi di dunia.

“Gajinya mahal, tapi kerjanya beran-
takan,” ujar Sri.

Kendati demikian, Sri tidak mau meny-
alahkan siapa-siapa. Menurutnya, langkah 
yang harus didahulukan adalah menyusun 
skema prioritas yang harus dilakukan un-
tuk memperbaikinya.

“Itu harus ditolong dulu. Bukan cari sia-
pa yang salah, tapi ditolong dulu,” ujarnya. 
(dtc)

Sri Mulyani: Manajemen Ekonomi 
Dunia Berantakan 

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit


