
JAKARTA - Kepala Bantuan 
Kemanusiaan PBB mengatakan 
setidaknya 1.100 orang tewas 
dalam gempa bumi yang melanda 
Sumatra. 

John Holmes mengatakan ratu-
san orang lainnya luka-luka dan 
data korban tewas dipastikan akan 
terus naik. 

Tim Penyelamat masih bekerja 
keras hingga malam hari untuk 
mencari korban yang masih hidup 
dibawah puing-puing gedung yang 
runtuh. 

Holmes mengatakan kepada 
para wartawan: “Angka terakhir yang 
kami dapat adalah jumlah korban tewas 
kini sudah mencapai 1.100 orang. 

“Dan tentu saja ratusan orang luka-lu-
ka. Saya perkirakan jumlah itu akan bert-
ambah jika operasi bantuan telah selesai 
dilakukan.”

Tim penilai akan tiba di Padang pada 
hari Jumat, dan para pejabat PBB akan 
menentukan untuk meluncurkan per-
mintaan bantuan darurat atau mem-
pergunakan uang dari Dana Bantuan 
Darurat PBB, tambah Holmes. 

Sebelumnya pemerintah Indonesia 
memperkirakan jumlah korban dalam 
gempa bumi ini akan tinggi. 

“Perkiraan kami ribuan orang ke-
mungkinan meninggal,” kata Rustam 
Pakaya, Kepala Pusat Pengendalian Krisis 
Departemen Kesehatan Depkes. 

Sehari setelah gempa mengguncang 

Sumatera Barat, Kamis pagi gempa 
berkekuatan 7 SR mengguncang Provinsi 
Jambi.

Menurut Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gem-
pa yang terjadi sekitar pukul 8.52 WIB itu 
berlokasi di 2.44 Lintang Selatan-101.59 
Bujur Timur atau sekitar 46 km sebelah 
tenggara Kota Sungaipenuh, Jambi. 

Sejauh ini belum dilaporkan besarnya 
kerusakan dan korban akibat gempa di 
Jambi ini.

 
Listrik Putus
Sementara itu di Sumatera Barat yang di-
guncang gempa 7,6 SR sekitar 200 orang 
dikhawatirkan tewas. Gempa juga men-
gakibatkan longsor di beberapa kawasan 
dan memutuskan aliran listrik. 

Di Padang, ratusan bangunan ter-

1 US$: Rp. 9,645.37 

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

Gempa Sumatera, 1.000 
lebih tewas 

JOB AVAILABLE 
 
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

Must have proper paperwork to work in U.S 
Harus memiliki dokumen kerja di AS 

Please call 215-833-9686 for more information. 
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi

BERSAMBUNG KE HAL 9

edisi ke-207 - 3 Oktober 2009

 

LOWONGAN KERJA
Dibutuhkan tenaga kerja untuk posisi-posisi dibawah ini:

 
- Operator Mesin Insert (Berpengalaman)
- Operator Mesin Folding (Berpengalaman)

 
Dibutuhkan untuk Shift 1, Shift 2, dan Shift 3.

Bekerja setiap hari dengan gaji sangat memuaskan. 
 

Hubungi: 215-253-1029
 

Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and 
Operator Mesin Insert

syarat: usia max. 40 thn, bersedia bekerja setiap hari.



Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner, center 
city. hanya yang berpe-
ngalaman counter lady. 
Telp. 215 543 2905 (8)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (116)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (61)

Dibutuhkan Tenaga Kerja
Housekeeper/nanny  (penjaga 
anak) wanita untuk tinggal 
di NEW JERSEY. Kerja 6 hari /
minggu. Hub: 732 4218322 (4)

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, 215-626-
8317 (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)
215-459-4057
267-231-7695

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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Suara Sirine
Beberapa murid taman kanak-kanak 

ditanya sama gurunya tentang musik favorit 
mereka dan beserta alasannya:

Murid 1: “Saya suka lagu Dangdut bu...” 
karena bisa buat goyang.

Murid 2 : “Kalo saya suka Metal bu, karena 
saya suka lagu yang keras.”

Murid 3 : “Saya suka Dugem, karena bisa 
geleng-geleng bu..”

Murid 4 : “kalo saya suka sekali dengan 
sirine polisi bu, sebab ayah saya selalu lari 
kalau dengar suara sirine mobil polisi, jadi 
saya tidak di hajar lagi sama ayah bu...” 

Percapakan antar pocong
Disebuah area perkuburan yang sepi be-

berapa pocong korban bom sedang terlibat 
percakapan.

Pocong 1 : “waktu aku sedang enak 
makan tiba-tiba hotel tempat aku makan 
di bom orang, wah kurang ajar betul orang 
itu.”

Pocong 2 : “Aku juga, waktu aku tidur 
di hotel waktu aku terbangun aku sudah 
disini.”

Pocong 3 : “Aku terbakar api akibat bom 
itu.”

Pocong 1 : “Kalau ketemu akan aku cin-
cang pelakunya.”

Pocong 5 : (Diam saja dengan wajah agak 
sedikit ketakutan.)

Pocong 1, 2, 3 : “Eh, pocong 5 kenapa 

kamu diam saja?? Emang bagaimana kamu 
matinya?.”

Pocong 5 : Dengan agak sedikit takut dia 
berkata, “Aaannuuu… aku kesini… aku-
lah yang meledakkan hotel dan restoran 
tersebut.”

Penelitian di kampung terpencil
Seorang peneliti sedang melakukan pene-

litian di suatu kampung. Dia berkunjung ke 
salah satu rumah warga yang terletak persis 
ditengah kampung.

 Setelah memperkenalkan diri, peneliti 
pun mengajukan pertanyaan kepada pemi-
lik rumah :

Peneliti : “Pak, bisakah bapak mencerita-
kan pengetehuan bapak tentang kampung 
ini dalam 5 tahun terakhir ?”

Warga : “Kalau dalam 5 tahun terakhir 
saya tidak begitu tahu..!”

Peneliti : “Bukankah bapak adalah pen-
duduk asli kampung ini ?”

Warga : “Ya benar saya warga asli, tapi 
saya baru saja keluar dari penjara setelah di 
tahan 8 tahun.”

Peneliti : “Kenapa bapak masuk penjara ? 
Kalau boleh saya tahu...”

Warga : “Saya dipenjara karena mem-
bunuh....!!!!”

Peneliti : “Kenapa bapak sampai mem-
bunuh orang...?”

Warga : “Karena jengkel, ditanya-tanya 
seperti ini !!!!”
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NEW YORK - Apabila ada orang kehilan-
gan uang mencapai 2,8 triliun dalam satu 
tahun, apakah akan jatuh miskin? Belum 
tentu, itu pasti jawabnya. Orang-orang kaya 
di Amerika Serikat menurut Forbes tak lagi 
bisa membanggakan jumlah pundi-pundi 
hartanya.

Dalam daftar 400 orang terkaya di dunia, 
menurut majalah Forbes, warga terkaya 
Amerika menunjukkan kekayaan mereka 
telah menurun mencapai US$ 300 miliar 
atau sekitar Rp 2,8 trilun, dari jumlah 
kekayaan yang dimiliki sebesar US$ 1.57 
triliun ke US$ 1.27 triliun. Kerugian itu ter-
masuk sejumlah US$ 40 miliar untuk per-
ingkat sepuluh terkaya di Amerika.

Penurunan tersebut dapat disebabkan 
krisis ekonomi global, yang mempengaruhi 
modal dan pasar perumahan, serta pe-
nipuan dan perceraian, menyebabkan 314 
anggota kembali mencatat kerugian.

Warren Buffett tetap menempati posisi 
kedua terkaya, meski mesin uangnya di se-
jumlah saham dan investasi digerus oleh re-
sesi dunia. Buffett kehilangan US$ 10 miliar 
dalam 12 bulan terakhir.

Pembawa acara Oprah Winfrey juga ter-

masuk yang parah tertimpa musibah krisis. 
Dia kehilangan Kekayaannya mencapai US$ 
400 juta. Sedang 32 nama orang kaya tera-
tas, termasuk Sir Allen Stanford, terlempar 
dari daftar orang kaya.

Di antara mereka, juga ada mantan mili-
arder Google Omid Kordestani. Selain kri-
sis, perceraian juga telah memaksanya ke-
luar dari top 400 orang terkaya. Sedangkan, 
Bos Microsoft Bill Gates tetap menduduki 
posisi puncak dari daftar, dengan perkiraan 
kekayaan mencapai US$ 50 miliar. Padahal, 
kekayaan Gatestahun lalu mencapai US$ 
57miliar.

Meskipun Fobers banyak mencatat 
orang-orang kaya itu kehilangan uang ban-
yak, namun telah terbukti ada yang mampu 
mendulang kekayaan pada saat-saat keti-
dakpastian ekonomi. David Tepper con-
tohnya, manajer investasi hedge fund di 
Bank of America saham memiliki nilai ber-
sih kekayaan meningkat sebesar 70 persen. 
Begitu pula dengan pemilik Dallas Cowboys 
Jerry Jones berhasil menjual lisensi kepada 
penggemar, yang membuatnya bisa melu-
nasi utang sebesar US$ 425juta. - Tempo

Orang-orang Tajir Amerika Kehilangan 
Triliunan Rupiah

Delapan Presiden AS 
Lulusan Harvard

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam kunjungannya ke Amerika Serikat 
berkesempatan menyampaikan pidato di 
Universitas Harvard, Boston, Selasa (29/9) 
waktu setempat. Ini bukan kali pertama 
Presiden Yudhoyono alias SBY berbicara di 
forum universitas bergengsi .[baca: Presiden 
Pidato di Harvard].

Maret lalu, di sela-sela agenda pertemuan 
G-20 di London, Inggris, SBY juga berpidato 
di London School of Economics. Biasanya 
kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan 
untuk bertemu dengan para mahasiswa ter-
baik Indonesia yang sedang menimba ilmu 
di negeri orang .

Universitas yang dikunjungi Presiden 

Yudhoyono terbilang istimewa. Harvard 
merupakan salah satu universitas bergengsi 
di Negeri Paman Sam. Sejumlah nama besar 
tercatat sebagai lulusan Harvard. Bahkan, 
delapan Presiden AS adalah lulusan uni-
versitas tersebut. Satu di antaranya Barack 
Obama.

Bagi mahasiswa asal Indonesia, sekalipun 
memiliki nama besar, kuliah di Harvard 
ternyata tak sesulit yang dibayangkan. 
Begitu juga soal biaya kuliah. Tak hanya itu, 
setelah kuliah di Harvard banyak peluang 
untuk mendapatkan beasiswa baik dari ka-
langan kampus maupun pihak luar. Salah 
satu mahasiswa Indonesia yang pernah me-
nerima beasiswa adalah Aryo Danusiri. Di 
Harvard, Aryo menempuh program dokto-
ral antropologi visual. Simak selengkapnya 
dalam video berita ini.(IAN/ANS) - Liputan 
6



Warga AS Ditangkap di 
Jepang karena Culik Anak-
anaknya Sendiri

Seorang ayah berkebang-saan Amerika 
yang melakukan misi untuk memperoleh 
kembali anak-anaknya yang masih remaja 
di Jepang ditangkap karena dituduh 
melakukan penculikan ketika mereka se-
dang berjalan ke sekolah bersama mantan 
istrinya, kata para pejabat hari Rabu (30/9).

Christopher John Savoie merenggut dua 
anaknya -- seorang anak laki-laki berusia 8 
tahun dan seorang anak perempuan berusia 
6 tahun -- secara paksa Senin (28/9) di 
kota Fukuoka, Jepang Selatan, mendorong 
mereka ke dalam mobil dan membawanya 
pergi, kata Akira Naraki, jurubicara kepoli-
sian di kota itu.

Savoie, berusia 38 tahun dari Franklin, 

Tennessee, ditangkap oleh polisi Jepang ke-
tika dia berusaha masuk ke Konsulat AS di 
Fukuoka bersama anak-anak itu, kata Tracy 
Taylor, jurubicara di konsulat tersebut. Dia 
ditangkap setelah mantan istrinya Noriko 
melapor ke polisi.

Pasangan yang bercerai itu dan dua anak 
tersebut tinggal di Tennessee,tapi Noriko 
Savoie pulang ke Jepang bersama dua anak 
itu Agustus lalu tanpa memberitahu man-
tan suaminya, kata Taylor.

Jumlah kasus-kasus semacam itu sema-
kin bertambah di Jepang.  
Jepang belum menandatangani Konvensi 
Den Haag 1980 mengenai Penculikan Anak 
Internasional. Jepang bersikeras bahwa pe-
nolakan untuk menandatangani Konvensi 
Den Haag membantu melindungi wanita-
wanita Jepang dan anak-anak mereka yang 
melarikan diri dari suami-suami asing yang 
kejam.(AP/hr)
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Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kasus Imigrasi
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Credit Repair
- Ubah Visa Status F1, H1 
- Imigrasi ke Kanada

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

Kasus kecelakaan
- Personal Injury 
- Kecelakaan lalu lintas 

 
Lain-Lain 
- Business License, Pajak
- Criminal Defense
- Mortgage, Loan Modification

Polisi pastikan  
DNA Top 

Kepolisian Republik Indonesia memasti-
kan hasil tes DNA salah satu korban tewas 
dalam penggerebekan di Solo adalah Noor-
din M Top.

Hasil tes DNA ini semakin memperkuat 
pencocokan sidik jari sebelumnya seperti 
dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes 
Polri, Irjen Nanan Soekarna. 

“Dokter sudah bisa menyatakan bahwa 
DNAnya match dengan Noordin Top. Para 
keluarga, anaknya di Malaysia, dan anaknya 
di Cilacap, sudah dicocokan dengan 
DNAnya. Jadi sudah tidak ada lagi keraguan 
lagi,” kata Nanan Soekarna. 

Nanan mengatakan pihak kepolisian 
sudah melakukan koordinasi dengan 
kepolisian Malaysia dan keluarga, dan siap 
membantu kapan saja jenazah Top akan 
diambil. 

Namun menurut Nanan, belum dilaku-
kan pemeriksaan DNA terhadap tiga korban 
lain yang tewas dalam penggrebekan di 
Solo.

Hari Jumat, Kapolri Jenderal Bambang 
Hendarso Danuri menyatakan, tes DNA 
tehadap jenazah Noordin M Top, sudah 
lengkap. 

Namun jenazah tersebut belum bisa 
dipulangkan ke keluarganya di Malaysia 
karena masih ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan lebih dulu. 

Kapolri mengatakan hal itu usai bertemu 
dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-
no di Istana Negara. 

Pemerintah Malaysia dan keluarga 
Noordin M Top menginginkan agar jenazah 
Noordin dipulangkan untuk di kuburkan di 
negeri itu.

Noordin Top tewas dalam pperasi penge-
pungan terhadap sebuah rumah di wilayah 
Mojongsono, Jebres, Solo, Jawa Tengah oleh 
Detasemen Khusus 88 yang berlangsung 
mulai sekitar 2300 WIB, Rabu.  - BBC

Jasa Pengiriman ke Indonesia
Hubungi Bpk. Oentoro, sebagai perwakilan resmi Vita Bahari. Inc. 

e-mail: jatikusumaoso@yahoo.com 

Untuk Wilayah:

Florida, Georgia, North/South 
Carolina
Bisa menghubungi Bpk. Hendro
Telp. 770-608-1248 / 917-981-9337

Pennsylvania
Bisa menghubungi 
Bpk. Santoso Kodrat / Ibu Vera 
Telp. 267-315-7142 / 917-981-9337

New York, New Jersey, Connecticut
Bisa menghubungi Bpk. Oentoro

Telephone: 
917-981-9337 
917-628-3703 
716-710-9577
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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-manaje-
men. Kami melayani pasien segala usia 
dan mengatasi masalahnya masing-
masing dari sederhana ke rumit.

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

Melayani:
1. Pernikahan (Resepsi, Gereja atau Potret)
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun

3. dan lain-lain

http://www.enchetjin.com
Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari

Sinyal Kemenangan 
Aburizal Bakrie

JAKARTA - Terpilihnya Priyo Budi 
Santoso sebagai calon Wakil Ketua DPR dari 
Partai Golkar menjadi sinyal kemenangan 
Aburizal Bakrie (Ical) pada Munas Golkar di 
Pekanbaru, Riau, 4-8 Oktober mendatang. 
Priyo yang didukung penuh Ical berhasil 
mengalahkan empat pesaing lainnya, ter-
masuk Enggartiasto Lukita yang didorong 
habis oleh Surya Paloh. 

“Ini menjadi gambaran untuk Munas 
di Pekanbaru karena Priyo didukung Pak 
Ical,” kata penasehat tim sukses Ical, Anton 
Lesiangi kepada SP sesuai Rapat Pleno DPP 
Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Selasa (29/9) 
malam.

Melalui pleno yang agendanya memilih 
calon Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua 
MPR tersebut, Priyo Budi Santoso men-
galahkan pesaing kuatnya, Enggartiasto 
Lukita melalui pemungutan suara dua 
putaran. 

Anggota tim sukses Ical, Firman Subagyo 
menambahkan, kemenangan Priyo memi-
liki dampak psikologis politik bagi pelu-
ang Ical untuk memenangkan perebutan 
kursi ketua umum dalam Munas. “Dampak 
psikologis politik itu cukup besar, dan ini 
bisa menjadi gambaran Munas mendatang. 
Dengan kemenangan Mas Priyo, rasa opti-
misme kami terhadap Pak Ical juga semakin 
besar,” ujar Firman.

Namun pernyataan Anton dan Firman 
tersebut langsung dibantah oleh salah 
seorang tim sukses Surya Paloh, Aryadi 
Ahmad. Menurutnya, hasil pleno tersebut 
bukanlah suara riil untuk Munas men-
datang. “Suara riil tersebut ada di daerah-
daerah. Karena itu kami tetap yakin dan op-
timistis bahwa Surya Paloh bisa memenangi 
kursi ketua umum mendatang,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf 
Kalla yang memimpin langsung pleno terse-
but mengatakan, siapa pun yang menang 
dalam pemilihan tersebut harus mampu 
bekerja baik, sehingga Partai Golkar bisa 
kembali dipercaya rakyat.

Ucapan Syukur dan Terima Kasih

Dari: Teddy & Keluarga 

Puji dan Syukur kami hanya bagi TUHAN YESUS yang telah memberikan 
PertolonganNya dalam Keberhasilan Kasus Imigrasi Kami pada akhir bulan 
Agustus 2009.  

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Law Office of Jack Herzig (222 North Keswick Avenue, Glenside, PA 19038. 
    Telepon: (215)517-5242)). 
2. Pdt. Lukas Kusuma (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia, Bethany 
    Miracle Center, 1709 S. Broad Street, Philadelphia). 
3. Pdt. Yosua Yongky (Gembala Sidang Gereja Bethany New York, 4710 92nd St, 
    Elmhurst, NY) 
4. Professor Jeffrey Winters. 
5. Dr. Emil P. Sfedu, MD (Philadelphia, PA)  
6. Lawrence D. Egbert, MD, MPH (Baltimore, MD)  
7. Keluarga Wibowo. 
8. Markus & Family (Junction Ave, Elmhurst, NY) 
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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 -Polisi menjelaskan sejumlah 
temuan dari laptop milik buronan teroris 
yang sudah meninggal, Noordin M Top.

Sejumlah arsip yang dibeberkan polisi 
antara lain memuat video rencana pembo-
man dua hotel di kawasan Mega Kuningan, 
Jakarta.

Dalam salah satu video kedua pembom, 
Dani Dwi Permana, 18 tahun, dan Nana 
Ikhwan Maulana, 28 tahun, melakukan 
olahraga ringan dekat lapangan kosong di 
depan Hotel JW Marriott dan Ritrz Carlton. 

Dalam rekaman video yang diambil dari 
komputer jinjing itu para pembom dan 
perangkai bunga Ibrohim makan biskuit 
dan apel di lapangan rumput di depan ho-
tel. 

Polisi menjelaskan, Dani dan Nana 
melakukan survei sebelum ledakan bom di 
dua hotel.

Kanit Cyber Crime Mabes Polri Kombes 
Pol Petrus Reinhard Golose menjelaskan, 

“Nana dan Dani melakukan survei sasaran 
ledakan 3 minggu sebelum ledakan,” ujar 

“Pada saat duduk di lapangan tersebut, 
itu ada kata-kata dari Syaifudin Zuhri, 
Amerika Serikat hancur, Australia hancur, 
Indonesia hancur,” katanya. 

Selain mengungkap perencanaan 
pengeboman dua hotel mewah itu, data-
data yang ditemukan polisi juga memasti-
kan Syaifudin Zuhri adalah anggota jarin-
gan Al Qaeda Asia Tenggara. 

Menurut anggota tim anti teror Mabes 
Polri Kombes Tito Karnavian kesimpu-
lan ini diperoleh dari surat-surat pribadi 
Syaifudin Zuhri. 

Dalam organisasi ini Syaifudin Zuhri 
menjadi perekrut para pelaku bom bunuh 
diri.

Noordin M Top sendiri, setelah sembi-
lan tahun menjadi buronan nomor satu 
Indonesia, akhirnya tewas dalam serbuan 
Densus 88 di Solo 17 September lalu. BBC

Polisi jelaskan laptop Noordin Miing Bandingkan 
Miyabi Dengan Lidya 
Kandou

Kontroversi bintang porno Maria Ozawa 
atau dikenal dengan Miyabi terus bergulir.
Kini muncul dari mulut komedian yang 
juga anggota DPR, Tubagus Dedy Suwandi 
Gumelar alias Miing Bagito. Menurut Miing, 
hukum publik atau sosial di negeri ini masih 
tumbuh subur sehingga dapat digunakan 
jika Miyabi bermain film di Indonesia. Ia 
pun mempertanyakan motivasi produser 
yang mempekerjakan Miyabi untuk mengisi 
film MENCULIK MIYABI.

“Film merupakan media PR bangsa dan 
media budaya kesenian bangsa namun ter-
dapat pula moralitas yang harus dititipkan 
untuk masa depan. Misalnya ada artis yang 
melahirkan tanpa bapak dan dianggap legal 
biasa. Mestinya ada hukum publik, di mana 
orang yang merusak moralitas tatanan mo-
ralitas tak layak diperlakukan seperti orang 
biasa. Dalam pengertian bahwa masa sih 
nggak ada bintang film lain selain bintang 
porno itu? Kepada para produser jangan 
hanya mementingkan orientasi keuntungan 
semata tapi bagaimana moral bangsa itu 
ongkosnya jauh lebih mahal dari profit itu,” 
urainya belum lama berselang di Jakarta.

Miing juga mengatakan bila hukum 

publik atau sosial 
di masyarakat 
mesti tetap dijaga 
supaya morali-
tas dapat terus 
dikembangkan 
pada masa men-
datang. Terlebih 
kian menipisnya 
dekadensi moral 
yang terjadi seka-
rang ini. Pun bu-
kan alasan tepat 

jika produser hanya ingin memperlihatkan 
Miyabi dari sisi lain.

“Saya rasa dalam berkesenian siapa pun 
sah. Namun ini kan bangsa ini bukan sep-
erti bangsa lain. Masyarakat kita punya mo-
ralitas publik dan sosial yang mesti dijaga, 
siapa orang ini. Misalnya contoh skandal 
penyanyi dangdut dengan orang DPR dan 
malah masyarakat ingin foto dengan artis 
tersebut. Ini kan sudah aneh. Bukan harus 
dihukum. Masalahnya dekadensi moral su-
dah tipis. Jadi antara terkenal dan tercemar 
sudah samar,” terangnya.

“Kalau soal akting, apa sih hebatnya den-
gan Christine Hakim atau Lydia Kandou? 
Saya takut berdampak masyarakat ikut 
secara psikologis melegalisasi tindakan-
tindakan semacam itu. Kita punya bargain-
ing position terhadap itu bahwa kita ketat 
terhadap perbuatan amoral,” sambungnya 
panjang lebar. - KapanLagi

Rieke Dyah Pitaloka: 
Tidak Mudah 
Patenkan Budaya

Setelah bertubi-tubi dibuat resah oleh 
Malaysia yang gemar melakukan klaim 
terhadap budaya nasional, pemerintah me-
mang sedang getol-getolnya mematenkan 
produk-produk budaya nasional. Namun, 
bagi selebriti sekaligus anggota parlemen 
Rieke Dyah Pitaloka, semua usaha pemer-
intah tersebut tak mudah dan masih perlu 
proses.

“Buat saya masih banyak yang harus 

beradaptasi. Dan kerja keras lagi. Ini kan 
suatu pekerjaan rumah buat pemerintah 
juga,” tegasnya saat ditanya soal batik yang 
dipatenkan.

Ditemui KapanLagi.com di gedung MPR, 
Jakarta Pusat, Kamis (1/10), wanita asal 
Garut tersebut lantas juga mengaku jika 
sebenarnya masalah terkait bukanlah soal 
kebanggaan, namun ia juga berujar untuk 
jangan melupakan proses.

“Kalau dibilang bangga, saya bukan 
bicara bangga atau tidak, tapi ini bicara 
soal tanggung jawab besar. Yang harus 
dipegang teguh, mengingat tidak mudah 
mematenkan budaya kita di mata dunia. 
Dan itu perlu proses,” tegasnya. (kpl/hen/
bar) - sumber: KapanLagi
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Cegah Kanker  
Dengan Brokoli 

Para peneliti yang peduli dengan para 
penderita kanker, kini mencoba 

membudidayakan tumbuhan brokoli 
dengan ukuran super. Hal ini diharapkan 
bisa menurunkan angka kesakitan terhadap 
penyakit tersebut.

Brokoli dipercaya bisa menghindarkan 
seseorang dari penyakit kanker. Hal itu juga 
yang diyakini Institut Penelitian mengenai 
Makanan (IRF) di Inggris.

Menurut mereka, brokoli yang berwarna 
hijau itu, memiliki unsur kimia bernama 
sulforaphane yang dipercaya bisa menahan 
efek berkelanjutan dari kanker.

Karena asumsi itu pula, berarti secara 
logika, bila kita bisa memproduksi 

tumbuhan ini dalam kapasitas super, 
maka unsur kimia yang disebutkan tadi 
juga akan berkapasitas dan berdaya guna 

lebih besar.
“Mengonsumsi 

brokoli dengan porsi 
besar atau brokoli 
dengan level sul-
foraphane tinggi, 
kemungkinan para 
penderita kanker bisa 
lebih minimal men-

galami potensi kesakitan,” ucap Koordina-
tor Penelitian, Profesor Richard Mithen, 
pada situs BBC, baru-baru ini.

Brokoli dikenal sebagai keluarga say-
uran yang sejenis dengan kubis, kol dan 
kangkung. Kebanyakan sayuran tersebut 
mengandung unsur glucosinolates berkadar 
tinggi.

Selain itu, jenis sayuran yang memiliki 
unsur sulforaphane, dipercaya sebagai satu-
satunya obat penekan penyebaran kanker 
dalam tubuh. Super brokoli diperkirakan 
berukuran paling tidak lebih besar tiga 
perempat kali jenis brokoli biasa.

 sumber: Perempuan.com

JAKARTA - Urbanisasi yang tak ter-
bendung setiap tahun, semakin menekan 
Jakarta. Infrastruktur Ibukota ternyata 
hanya mampu menopang 5 juta penduduk, 
bukan 8,5 juta penduduk seperti saat ini. 
Akibatnya, 25 persen warga Jakarta belum 
memiliki rumah, dan baru 45 persen warga 
yang bisa menikmati layanan air bersih.

Demikian rangkuman pandangan pakar 
teknologi lingkungan Universitas Indonesia 
Firdaus Ali. 
Firdaus menilai, daya dukung lingkungan 
dan infrastruktur yang bisa disediakan 
Jakarta, sudah tidak memadai untuk me-
menuhi kebutuhan 8,5 juta penduduk. 
“Dilihat dari luas, Jakarta hanya layak di-
huni sekitar 5 juta jiwa,” ujarnya.

Pertambahan penduduk yang tak ter-
bendung, baik karena kelahiran baru mau-
pun arus urbanisasi, membuat Jakarta ti-
dak lagi nyaman dan layak bagi kehidupan 

warganya. Daya dukung seperti infrastruk-
tur jalan dan sarana transportasi sudah 
tidak memadai lagi. Banyaknya kendaraan 
membuat beban jalan semakin tinggi, yang 
akhirnya menimbulkan kemacetan parah.

Hal lain juga menyangkut penyedi-
aan air bersih. “Jumlah warga yang baru 
mendapatkan air bersih baru sekitar 45 
persen. Sebuah kota dinyatakan layak huni 
jika warga yang sudah terlayani air minum 
paling sedikit 80 persen,” katanya.

Untuk itu, lanjut Firdaus, penataan 
ulang tata ruang Jakarta mendesak untuk 
dilakukan. Misalnya, menjadikan Jakarta 
hanya sebagai pusat pemerintahan dan bis-
nis. Untuk pusat pendidikan dialihkan ke 
Bandung, dan kawasan industri dipindah ke 
Provinsi Banten.

“Ini perlu campur tangan pemerintah pu-
sat,” ujarnya. - Suara Pembaruan.

Penduduk Jakarta Idealnya 5 Juta Orang

Optimisme Pengaruhi 
Penurunan Berat Badan

Manjadi terlalu optimis kemungkinan 
akan menghambat usaha untuk menu-
runkan berat badan, sebuah penelitian 
menyatakan.

Orang yang “bahagia dan gemuk” cen-
derung kurang merespon baik program 
pelangsingan, kata psikologis.

Penemuan tersebut menunjukan bahwa 
sedikit kenegatifan bermanfaat bagi orang 
yang menurunkan berat badan dengan 
membuat mereka lebih mencemaskan kes-
ehatan dan penampilan mereka.

Para peneliti di Jepang mengumpulkan 
profil psikologis dari 101 laki-laki dan 

perempuan obesitas yang menjalani pro-
gram terapi konseling, nutrisi, dan 

olahraga. Para pasien diminta untuk 
mengisi kuisioner kepribadian sebelum dan 
sesudah enam bulan menjalani program.

Penelitian menemukan bahwa optimisme 
dan sifat orientasi pada diri sendiri menin-
gkat di kebanyakan pasien selama program. 
Mereka yang lebih sadar diri melalui konsel-

ing kemungkinan besar akan turun berat 
badannya dibanding mereka yang tidak. 
Tapi penelitian juga menemukan bahwa 
orang yang berpenampilan ceria pada awal 
terapi kemungkinan kecil berhasil menu-
runkan berat badan.

Pasien ini dideskripsikan memiliki 
keadaan ego “free child” yang ditandai oleh 
ketegasan dan optimisme. Penurunan berat 
badan yang sukses dihubungkan dengan 
keadaan ego “adult” atau “A” yang lebih 
bertanggung jawab dan berhati-hati.

Para ilmuwan menulis dalam jurnal 
BioPsychoSocial Medicine: “Aspek positif 
dari keadaan ego FC melibatkan mengen-
dalikan emosi negatif dan berhubungan 
dengan kemampuan untuk melihat sisi baik 
dan melakukan segala sesuatu dengan gaya 
sendiri, sementara aspek negatifnya adalah 
tidak peduli dengan penyakit dan meny-
erah karena optimisme, begitu juga sikap 
naluriah dan impulsif.

“Penurunan berat badan diobservasi bagi 
pasien yang memiliki keadaan ego FC pal-
ing sedikit pada awal program dan pening-
katan keadaan ego A selama enam bulan 
program.”

Dibutuhkan dua orang tenaga 
kerja pria yang bisa  

mengoperasikan FORK LIFT. 

Syarat: 
Punya ID dan SS 

Bersedia kerja malam

Telepon: 267-506-8811
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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 

Menyediakan 
pesanan

 rantangan 
setiap hari

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

JAKARTA - Pemerintah China me-
nyatakan akan mengirimkan ban-
tuan medis dan dana sekitar 550 
ribu dolar AS untuk korban gempa di 
Padang, Sumatra Barat.

“Pemerintah China akan meny-
iapkan bantuan medis dan dana 
bagi korban gempa yang melanda 
Sumatra Barat,” kata Dubes China 
untuk Indonesia, Zhang Qiyue, 
dalam sambutannya saat perayaan 
HUT ke-60 Republik Rakyat China 
(RRC), di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam perayaan tersebut 
antara lain mantan Presiden BJ 
Habibie, mantan Presiden Megawati 
Soekarno Putri, serta Ketua Umum Kadin 
MS Hidayat.

Menurut dia, pemerintah dan rakyat 
China menyatakan rasa simpati dan duka 
cita yang mendalam atas tragedi yang 
melanda Sumatra Barat pada Rabu 30 
September 2009.

Sebagai negara yang memiliki hubun-
gan sangat baik, katanya, pemerintah dan 
rakyat China juga menyatakan keprihatinan 
yang mendalam atas bencana korban yang 
menelan korban luka dan meninggal.

“Kami atas nama pemerintah dan rakyat 
China menyatakan duka cita mendalam ter-
hadap para korban gempa,” kata Qiyue.

Bantuan yang segera dikirim tersebut, 
katanya, merupakan bentuk rasa solidari-
tas pemerintah dan rakyat China terhadap 
pemerintah dan rakyat Indonesia.

“Kedua negara dan masyarakat memiliki 
hubungan bilateral yang sangat baik dan 
kondisi seperti ini diharapkan bisa tetap 
terjaga,” kata Dubes Qiyue.

Korban tewas akibat gempa berkekuatan 
7,6 pada Skala Richter (SR) Sumatra Barat 
hingga Kamis sore menjadi 478 orang.

Dari data Posko Satuan Koordinasi 
Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan 
Bencana Sumbar, korban tewas berasal dari 
Kota Padang, Kabupaten Padangpariaman, 
Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kota 
Bukittinggi.

China Kirim Bantuan Medis Bagi 
Korban Gempa



masuk rumah sakit mengalami kerusakan 
parah. Beberapa diantaranya rata dengan 
tanah.

Tim penyelamat memperkirakan jumlah 
korban kemungkinan besar akan bertam-
bah karena masih banyak warga yang ter-
timbun di bawah reruntuhan bangunan. 

Sebelumnya, juru bicara Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Priyadi 
Kardono, mengatakan korban jiwa di 
Padang saja diperkirakan antara 100-200 
orang dan lebih dari 500 bangunan dan 
rumah hancur. 

“Banyak orang yang tinggal di tempat 
terbuka dan ratusan orang lainnya berada 
di fasilitas-fasilitas umum,” kata Priyadi ke-
pada Reuters. 

Sementara itu, lanjut Kardono, pemerin-
tah sudah mengirim 150 tentara, polisi dan 
tim Departemen Kesehatan ke daerah ben-
cana namun mereka membutuhkan pera-
latan berat untuk membongkar reruntuhan. 

Kepala Pusat Penanggulangan Bencana 
Departemen Kesehatan Rustam Pakaya 
mengatakan masih ribuan orang terperang-
kap di bawah reruntuhan. 

Rustam menambahkan ada rumah sakit 
yang termasuk di antara bangunan yang 
hancur.

Gempa juga memutus jalur telepon yang 
mempersulit komunikasi ke daerah ben-
cana sehingga informasi tentang seberapa 
besar kerusakan akibat gempa sangat ter-
batas. 

Selain minimnya alat berat untuk mem-
bongkar reruntuhan, upaya penyelamatan 
juga terhambat hujan deras.

Listrik Putus
Gempa pertama kali terjadi pada pu-

kul 17.16 WIB, Rabu dengan pusat gempa 
di kedalaman 85 km Barat Laut Padang, 
Sumatera Barat

Gempa kedua terjadi pada pukul 8.52 
WIB hari Kamis sekitar 225 km sebelah 
Tenggara Padang, tepatnya di Sungaipenuh, 
Kabupaten Kerinci sekitar 400 km dari Kota 
Jambi. 

Meski belum ada laporan resmi seputar 
kerusakan dan korban jiwa, namun sumber-
sumber lokal di Jambi menggambarkan di 
Kabupaten Kerinci beberapa lokasi kemung-
kinan mengalami kerusakan cukup parah. 

Beberapa saksi mata gempa di Padang 
mengatakan penduduk kota berlarian kelu-
ar dari berbagai bangunan mencari tempat 
yang aman.

Seorang warga Australia yang tinggal di 
Padang, Jane Liddon, mengatakan banyak 
bangunan besar di kota itu mengalami 
kerusakan parah. 

“Bangunan besar hampir semuanya run-
tuh, rumah sakit, pasar semuanya runtuh 
dan terbakar. Saya kira banyak orang me-
ninggal dunia.” 

Namun, Liddon mengatakan dari pen-
gamatannya justru rumah-rumah warga 
yang berukuran kecil selamat dari keru-
sakan parah.

Tawaran bantuan
Pemerintah Australia menawarkan ban-

tuan darurat kepada Indonesia jika diper-
lukan.

Para pejabat Indonesia mengatakan gem-
pa di Sumatera Barat ini adalah yang terbe-
sar selama beberapa tahun terakhir ini.

Gempa ini bahkan lebih kuat dibanding-
kan gempa di Yogyakarta pada Tahun 2006 
yang menewaskan lebih dari 5.000 orang.

Gempa Padang terjadi di lempeng yang 
sama dengan lempeng yang menyebabkan 
tsunami Asia 2004, yang menyebabkan 
lebih dari 230.000 orang di beberapa negara 
Asia tewas. 

Para ahli geologi sudah lama memperin-
gatkan bahwa Padang kemungkinan besar 
akan menjadi kawasan yang hancur karena 
gempa.

AS Percepat Penarikan 
Pasukan dari Irak 

WASHINGTON -  Amerika Serikat (AS) mem-
percepat penarikan militernya dari Irak, memu-
langkan 4.000 tentara lagi bulan depan, kata 
komandan senior miliyer AS di kawasan tersebut.

Jumlah pasukan yang dikurangi di Irak -- dari 
124.000 menjadi 120.000 akhir Oktober -- menan-
dai langkah terbaru AS mengakhiri perang enam 
tahun.Pengurangan itu diumumkan Rabu (30/9) 
oleh Jenderal Ray Odierno.

“Kami sudah memulai dengan sengaja men-
gurangi pasukan kami -- tanpa mengorbankan 
keamanan,” kata Oderno dalam sebuah per-
nyataan yang sudah disampaikannya kepada 
Komisi Militer DPR.

“Kami memiliki sekitar 124.000 tentara dan 11 
Tim Tempur yang beroperasi di Irak sekarang. 
Pada akhir Oktober, saya kira kami akan memi-
liki 120.000 tentara di Irak,” kata Odierno dalam 
satu kopi laporannya yang diperoleh Reuters.

“Sementara kami bergerak maju, kami akan 
mengurangi pasukan di seluruh Irak untuk 
mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan 
yang berkesinambungan melalui satu peralihan 
tanggungjawab kepada pasukan keamanan 
Irak.”

Odierno mengatakan jumlah kontraktor di 
Irak menurun dari 149.000 pada Januari menjadi 
hanya 115.000, yang menghemat dana 441 juta 
dolar AS. Hampir 100 pangkalan AS juga telah 
ditutup, kata laporan itu. Seorang jurubicara Pen-
tagon mengatakan ia tidak dapat memberikan 
komentar mengenai laporan itu karena laporan 
tersebut belum dikeluarkan.

Jadwal penarikan misi tempur AS di Irak yang 
diimbau Presiden Barack Obama akan rampung 
31 Agustus 2010. Tapi satu pasukan berkekuatan 
30.000 sampai 50.000 personil akan tetap berada 
di negara itu untuk melatih dan membantu 
peralatan pasukan Irak dan melindungi tim 
rekonstruksi provinsi, proyek internasional dan 
staf diplomatik.

Odierno mengatakan kemampuan pasukan 
keamanan Irak meningkat, tetapi masih ada 
beberapa sumber bagi kemungkinan konflik. 
“Saya kira ini adalah sumber ketidakstabilan,” 
katanya. Ia menyatakan di antara hal-hal itu 
adalah pemilu Januari mendatang, ketegangan 
antara kelompok Arab dan Kurdi dan kelompok 
garis keras di Irak. (BBC)
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Gara-gara Video, Israel 
Bebaskan 20 Wanita 
Palestina

GAZA - Israel berencana membebas-
kan 20 wanita Palestina dari penjara 
pada hari Jumat sebagai pertukaran 
bagi sebuah rekaman video dari 
HAMAS yang membuktikan seorang 
tentara Israel yang ditahan di Jalur 
Gaza sejak 2006 masih hidup.

Para penengah Mesir dan Jerman 
akan terus mengusahakan perjanjian 
akhir untuk menukar tentara itu, 
Gilad Shalit, dengan ratusan tawanan 
HAMAS. Pembicaraan tersebut meru-
pakan bagian dari upaya internasi-
onal untuk menghentikan blokade 
Israel atas Jalur Gaza, yang diperintah 
HAMAS.

“Penting bagi seluruh dunia untuk 
mengetahui bahwa Gilad Shalit masih 
hidup dan baik, dan bahwa HAMAS 
bertanggungjawab atas kesehatan dan 
nasibnya,” kata PM Benjamin Netan-
yahu dalam satu pernyataan.

Shalit, sekarang 23 tahun, dibawa 
ke Jalur Gaza oleh gerilyawan HAMAS 
yang masuk melalui terowongan ke Is-
rael tiga tahun lalu. Serangan HAMAS 
kala itu menewaskan tentara Israel dan 
penyerang.

Seorang pejabat Israel menyatakan 
penyerahan 20 perempuan dan reka-
man itu direncanakan berlangsung 
Jumat, pada akhir waktu dua hari bagi 
warga Israel yang ingin naik banding 
di pengadilan terhadap pembebasan 
mereka. Ia menambahkan bahwa 
seorang penengah Jerman telah me-
lihat video itu dan yakin rekaman 
tersebut sungguh-sungguh memper-
lihatkan Shalit dalam beberapa pekan 
belakangan ini.

Video itu berdurasi sekitar satu 
menit, kata seorang jurubicara Komite 
Perlawanan Rakyat, salah satu se-
kutu HAHAS yang mengambil bagian 
dalam serangan yang membuat Shalit 
ditangkap. - Suara Merdeka
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Hair Beauty Service
Menerima: potong rambut, 

kerinting, semir rambut, sang-
gul pesta, make-up foto pengan-

tin/pesta. Hubungi: 215-391-3772, 
215-271-8826



 DUNIA KITA INTERNASIONAL 11

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti: 
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
Tersedia:
Rokok Gudang Garam

BEIJING - Cina merayakan 
60 tahun kekuasaan partai ko-
munis yang hingga kini masih 
kokoh, meski sudah meninggal-
kan banyak paham komunis.

Cina telah berubah secara 
dramatis sejak tahun 1949.

Para pemimpin Cina men-
egaskan mereka masih merang-
kul prinsip-prinsip komunisme. 

Namun dalam kenyataannya 
sekarang perekonomian negara 
itu lebih mendekati sistem yang 
diterapkan Margaret Thatcher 
dibandingkan dengan ide Karl 
Marx. 

Deng Xiaoping
Mendiang pemimpin partai komunis, 

Deng Xiaoping, mulai membawa Cina ke 
arah ekonomi pasar tiga dekade lalu. 

Dibawah kepemimpinannya, sistem 
komunal dibubarkan, para petani mulai 
memiliki lahan sendiri dan perusahaan 
swasta mulai berdiri. 

Tingkat perubahan itu semakin cepat 
dalam beberapa tahun terakhir. 

Pemerintah Cina masih mengendalikan 
sebagian besar sektor perekonomian, dan 
Cina belum sepenuhnya membubarkan 
perencaaan pembangunan oleh negara, 
tetapi negara ini sudah tidak lagi bercita-
cita membangun surga komunis. 

Aspirasi rakyat Cina juga berubah. Mer-
eka kini tampaknya lebih termotivasi oleh 

kepemilikian materi dibanding kegiatan 
politik, sikap yang pasti tidak disetujui 
oleh Ketua Mao. 

Mungkin hanya di satu sektor saja Cina 
masih benar-benar negara komunis. 

Partai komunis tidak mengijinkan 
siapapun mempertanyakan otoritasnya, 
satu tradisi yang tidak berubah selama 60 
tahun terakhir. 

    “Marginalisasi ekonomi  dan kemiski-
nan bisa menyebabkan kerusuhan sosial, 
ketidakstabilan politik, atau rincian dari 
demokrasi. Kita bisa melihat perang. Ini 
apa yang harus kita hindari,” dia bersi-
keras, mendesak untuk “bantuan ber-
kesinambungan” ke negara-negara yang 
membutuhkan.  - Sumber: BBC
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