edisi ke-208 - 10 Oktober 2009

1 US$: Rp. 9,421.00

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

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.

AS ‘kurangi tahanan imigran’
WASHINGTON - Pejabat AS diperkirakan segera mengumumkan rencana
yang akan membolehkan imigran ilegal
keluar dari penjara karena tidak dianggap sebagai ancaman, kata sejumlah
laporan.
Kebijakan baru ini akan menempatkan imigran sesuai dengan tingkat resiko yang mungkin mereka akibatkan,
demikian tulis koran Wall Street Journal.
Tahanan yang bukan merupakan
pelaku kriminal bisa ditahan di hotel
atau rumah perawatan, kata rencana
yang bocor itu.
Menteri Keamanan Dalam Negeri
Homeland Janet Napolitano diperkirakan
akan merinsi rencana ini segera.
Departemennya berharap mengurangi
besarnya biaya pusat tahanan imigran,
yang berkisar $2 milyar dollar AS tahun
2008.
Rencana itu menyebut lokasi tahanan
alternatif seperti hotel dan rumah jompo
akan makan biaya $14 dollar AS per hari,
dibanding dengan sekitar $100 dollar AS
perhari di pusat tahanan.
Kebutuhan kesehatan
Tiap tahun sekitar 380.000 orang imigran ilegal ditahan di penjara AS bwersama dengan tahanan biasa lain, sebelum
dideportasi.
Mereka yang ditahan 1 September,
51% masuk kategori penjahat, sementara
11% lainnya melakukan kejahatan berat,
lapor koran New York Times.
“Pelanggar hukum berat layak tinggal
di penjara,” kata Napolitano pada koran
itu.
“Tapi ada kelompok lain. Ada perem-

puan. Ada anak-anak.”
Usulan penggunaan tahanan penjara
alternatif diperkirakan akan diajukan ke
Kongres beberapa pekan mendatang.
Wall Street Journal mengutip sejumlah
pejabat menyatakan kalangan pemerintah akan menanyakan pada pihak swasta
untuk gagasan, termasuk bagaimana
model fasilitasnya nanti dikonstruksi.
Koran itu juga menyatakan kajian akan
membahas upaya menangkis kritik terhadap layanan kesehatan yang diberikan
pada tahanan, dan akan memasukkan
usulan agar memperbaiki akses terhadap
layanan dasar termasuk untuk menelepon.
Pemerintah akan mengusulkan sebuah
sistem skrining untuk menyorot keperluan khusus terhadap layanan kesehatan
atau kesehatan jiwa yang dibutuhkan
tahanan, kata koran itu.
Reformasi luas berbagai kebijakan imigrasi adalah satu dari sekian prioritas
Presiden Barack Obama di dalam negeri.
Upaya yangd iambil pendahulunya,
George W Bush, untuk mereformasi UU
imigrasi gagal tahun 2007. BBC

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

Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center
city. hanya yang berpengalaman counter lady.
Telp. 215 543 2905 (9)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (117)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (62)

Titip barang dari Indo

Mau titip barang dari Indo ke

DUNIA KITA

Phila, bulan Oktober hub: 031- Terjangkau & Efektif
707-888 23 siang 081 8579 806 di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
malam (1)

Antar jemput,

dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John
267-505-0703 (1)

Gratis Konsultasi untuk
meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)

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, 215-6268317 (11)

Enam Coklat Diminta Tiga

Ibu Guru : “Topan, kalau kamu punya
enam potong coklat dan ibu meminta tiga
potong, berapa sisanya?”

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.

Menjodohkan Anak untuk Persahabatan

Ada dua sahabat, masing-masing mempunyai seorang anak, yang satu laki-laki
berumur 6 tahun dan lainnya perempuan
berumur 3 tahun.

Topan : “Enam, Bu Guru!”
Ibu Guru : “Salah, Topan. Yang betul tiga!”
Topan : “Tidak, Bu Guru. Tetap enam. Soalnya saya tidak akan memberikannya!”

Persahabatan Lima Sekawan

Ketika akan pergi berkelana 5 sekawan
A, B, C, D dan E berjanji, barang siapa nanti
ada yang mati dimakamnya akan di berikan
uang sejumlah USD 1000.
Pergilah ke 5 orang itu ke suatu hutan
belantara yang berbukit. Malang bagi si A ia
terjatuh dari tebing yang sangat tinggi dan
tewas seketika.
Sesuai perjanjian si B,C dan D menaruh
uang di pusaran temannya sebanyak USD
1000.
Melihat ada USD 3000 dipusaran makam
temannya, si E mengambil buku cek lalu
ditulis USD 4000 dan diletakan di pusara
makam temannya dan diambilnya yang
USD 3000.

Suatu saat mereka bertemu. Ayah si anak
laki tiba-tiba mempunyai ide, lalu berkata
pada sahabatnya.
“Sahabatku..., untuk mempererat tali
persahabatan kita, bagaimana seandainya..., kita jodohkan anak-anak kita setelah
mereka dewasa nanti...?”
Setelah berpikir sejenak..., sang sahabat
menjawab:
“wah... tidak mau, mana boleh??”.
Ayah si laki terkejut mendengar jawaban
sahabatnya :
“Lho...? kok kenapa ???!”
“Kalau begitu rugi anak saya dong! Coba
kamu pikirkan... sekarang usia anakmu 6
tahun dan usia anak saya baru 3 tahun... berarti, usia anakmu DUA KALI lipat usia anak
saya..., bagaimana nanti, jika anak saya
sudah berumur 25 tahun, tentu anakmu
sudah berusia 50 tahun? wah, mana boleh...,
mana boleh!!” ujarnya sambil berlalu..

PBB ajak bantu korban banjir
NEW YORK- Perserikatan
Bangsa bangsa menyerukan
permintaan bantuan sebesar $74 juta dollar AS untuk
menolong korban banjir di
Filipina.
Kepala lembaga kemanusiaan PBB John Holmes mengatakan korban membutuhkan
uang untuk mendapat makanan, air, fasilitasi sanitasi, tempat berlindung dan layanan
kesehatan.
Topan Ketsana mengakibatkan 300 orang tewas sementara
ratusna ribulainnya terlantar.
Topan Parma seminggu kemudian menyebabkan kerusakan
makin parah.
Pemerintah Filipina juga menyatakan akan segera mengimpor beras untuk menutup
kekurangan yang diakibatkan
oleh serangan topan.
Pemerintah biasa mengimpor
sejumlah besar beras - Filipina
adalah negara pengimpor beras
terbesar di dunia - namun akan
mengimpor lebih cepat tahun ini
karena banyak lahan padi tenggelam atau rusak.
Biasanya impor didatangkan dari
Thailand dan Vietnam, meski Vietnam juga
terkena dampak topan Ketsana.
Pasokan beras

Pemerintah Filipina akan mulai mengimpor beras untuk tahun 2010 segera setelah
sebuah panel pemerintah memutuskan
jumlah yang dibutuhkan, kata Otoritas
Makanan Nasional NFA - prosesnya bisa
dimulai pekan ini.
Namun juru bicara NFA Rex Estoperez
memperingatkan kalangan konsumen agar
tidak terpancing belanja besar-besaran
akibat kepanikan karena pasokan makanan
masih mencukupi saat ini.
Presiden Filipina Gloria Arroyo men-

gatakan import
makanan harus diatur
sesegera mungkin.
Total kerusakan
akibat serangan badai
terhadap pertanian
di Filipina, sebagian
besar padi, telah
mencapai 7,63 milyar
peso ($164 juta dollar
AS), kata Departemen
Pertanian setempat.

Seruan bantuan

Saat mengumumkan seruannya untuk
bantuan ke Filipina, PBB mengatakan sekitar 500.000 orang meninggalkan rumahnya
dan tinggal di lokasi penampungan.
Koordinator lembaga kemanusiaan, John
Holmes, mengatakan tantangannya bukanlah pada upaya mengumpulkan uang untuk
Filipina.
“Hingga serangkaian bencana di wilayah
Asia Pasifik ini, termasuk di Samoa, belum
ada bencana alam besar,” kata Holmes.
“Jadi saya berharap donor akan mendermakan uang di kantong mereka akhir tahun
ini untuk Filipina dan juga mungkin untuk
Indonesia, karena kami juga bicara pada
pemerintah disana tentang apa yang bisa
kami bantu,” kata Holmes. BBC
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4.000 KK Transmigran ke

dan Malaysia di Kalimantan,” ujar Erman.
Selain Kalimantan, Depnakertrans juga
telah mengirimkan hampir 500.000 KK
transmigran ke daerah perbatasan di Papua
dengan Papua Nugini. “Di Papua cukup
besar ya, sudah mendekati 500.000 KK”.
Erman menjelaskan bahwa Sistem Transmigrasi Nasional kini telah diganti dengan
Sistem Transmigrasi Paradigma Baru, yang
bertujuan untuk mendukung ketahanan
pangan, membantu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
serta mempercepat proses desentralisasi
investasi.
Ia berharap kota-kota mandiri yang
terbentuk dari pelaksanaan transmigrasi
di daerah perbatasan dapat menjadi pusat
penyangga dengan infrastruktur lengkap,
sehingga industri yang berkembang adalah
mendekati industri pengolahan bahan
baku.
Pendanaan dari pembangunan kota
mandiri, ungkap Erman, berasal dari APBN
dan APBD.

Perbatasan Timor Leste
Jakarta (ANTARA) - Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
akan kembali menjalankan transmigrasi
paradigma baru dengan mengirimkan
hingga 4.000 Kepala Keluarga (KK) ke perbatasan dengan Timor Leste.
“Kita akan canangkan transmigrasi ke
perbatasan dengan Timor Leste tanggal
12 Oktober. Kita siapkan 4.000 KK,” kata
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans), Erman Suparno, di Jakarta,
Kamis.
Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa departemen yang dipimpinnya telah melaksanakan program yang sama di empat
dari sembilan titik perbatasan yang telah
direncanakan di Kalimantan.
“Ada 16.000 KK yang telah mengisi empat
titik kota mandiri di perbatasan Indonesia

Attorney At Law

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

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Shirley

Kasus kecelakaan

- Personal Injury
- Kecelakaan lalu lintas

Lain-Lain

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

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Aksi Anti Malaysia
Berlebihan Dapat
Rusak Citra
Indonesia
Aksi anti Malaysia seperti ancaman akan
mengirim sukarelawan ke Malaysia dan
“sweeping” (penyisiran) terhadap warga
Malaysia dapat merusak citra Indonesia di
mata dunia internasional, kata Sekretaris
Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, “Kesannya kan kita adalah bangsa yang suka
marah-marah”, katanya di Jakarta, Rabu
saat ditanya aksi kelompok yang menamakan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera)
yang mengancam akan mengirim 1.500
orang pasukan bersenjatakan bambu runc-

ing untuk menyerang Malaysia.
Sebelumnya, Bendera juga sempat
melakukan aksi “sweeping” terhadap warga
Malaysia di Jakarta beberapa waktu lalu.
Irgan meminta kelompok Bendera tidak
berinisiatif sendiri terkait masalah yang
terjadi antara Indonesia-Malaysia.
Irgan menyatakan bahwa permasalahanpermasalahan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia sudah dapat ditengahi oleh
Kelompok Pakar (“Eminent Person Group”/
EPG) yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Menurut Irgan, pemerintah Malaysia
pasti mendengarkan pendapat pemerintah
Indonesia terkait masalah yang terjadi antar
dua negara tersebut. “Jadi sebaiknya Bendera berpikir lebih sehat dan rasional dalam
menanggapi masalah Indonesia-Malaysia,
masih banyak masalah lain yang perlu
dipikirkan. Rakyat juga masih banyak yang
menderita di negeri sendiri”, katanya.(Ant)

Dibutuhkan 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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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)

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi
dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata
yang menyeluruh untuk segala
usia
* Menyediakan berbagai macam
lensa kontak, spesialisasi dalam
lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Obama kunjungi
Jakarta 2010
JAKARTA - Presiden AS Barack Obama
dipastikan mengunjungi Jakarta tahun
depan, setelah pemberitaan mengatakan
Obama ke Indonesia tahun ini.
Dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh
AS minggu lalu, Presiden Barack Obama
dan Presiden Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono telah membicarakan perihal
kunjungan ini, kata Juru Bicara Presiden
Yudhoyono, Dino Jalal.
Belum ada tanggal pasti kapan kunjungan dilakukan, namun dua kepala negara
sepakat waktu terbaik untuk mengunjungi
Indonesia adalah 2010m kata Dino.
“Dua kepala negara sepakat bahwa kunjungan tersebut sangat penting untuk memproyeksikan tumbuhnya hubungan yang
makin pesat antara AS dan Indonesia,” katanya pada wartawan.
Kunjungan Obama sebelumnya banyak
diberitakan akan berlangsung November,

setelah berlangsungnya
KTT Kerjasama
Ekonomi Asia
Pasifik APEC di
Singapura.
“Namun
untuk sebuah
kunjungan yang
lebih dari sekedar kunjungan rutin, kunjungan yang terburu-buru, untuk menunjukkan pentingnya hubungan dua negara, disimpulkan lebih baik tahun depan,” tambah
Dino.
Obama menghabiskan sebagain masa
kecilnya di kawasan Menteng Jakarta, sebelum dibesarkan oleh kakek-neneknya di
Hawaii.
Saat itu ibunya yang sudah bercerai dengan ayah biologis Obama, menikah dengan
seorang warga Indonesia.
“Belum pernah menangani bayi lahir seberat ini. Kemungkinan karena berat ibunya
setimpal dengan berat bayinya hingga tidak
bermasalah saat dalam kandungan,” kata
Erwanto. (dtc) - detik.com

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
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 masingmasing dari sederhana ke rumit.

http://www.enchetjin.com

Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari
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Aburizal ketua baru Partai Golkar
JAKARTA -Aburizal Bakrie, pengusaha
terkemuka yang juga menko Kesra, beberapa saat lalu terpilih sebagai ketua umum
partai Golkar, dalam musyawarah nasional di Pekanbaru, Riau.
Aburizal berhasil meraih lebih dari
50 persen plus satu suara dari 536 suara
yang diperebutkan, seperti dilaporkan
Wartawan BBC Sri Lestari dari Pekanbaru.
Dalam pemilihan yang berlangsung
hingga Kamis dini hari, Aburizal menyisihkan tiga calon lain, Surya Paloh, Yuddy
Chrisnandi dan Tommy Suharto.
Dalam pemungutan suara, proses pemilihan sempat beberapa kali diskors
karena terjadi protes berkaitan dengan
masalah pengurus ganda.
Dalam pemilihan yang berlangsung
alot dan diliputi kericuhan, Aburizal
mendapatkan 296 suara, Surya Paloh 240
suara, sementara itu Tommy dan Yuddy tidak mendapatkan satu suarapun.

Dalam pidato kemenangannya, Ical
antara lain berjanji antara lain akan menyedikan waktu sepenuhnya untuk partai
yang akan dipimpinnya selama lima tahun
mendatang itu.
Aburizal Bakrie akan menggantikan
Mohammad Jusuf Kalla yang menjadi
Ketua umum DPP Partai Golkar.
Sebelumnya di Partai Golkar, Aburizal
adalah anggota Dewan Penasehat partai
berlambang beringin tersebut.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi 8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin

Tips Pernikahan
Hangat dan Penuh
Cinta Ala Alyssa
Milano
Sudah sebulan usia perkawinan Alyssa
Milano dengan agensi Hollywood, David
Bugliari. Sejauh ini kehidupan pernikahan,
seperti dikutip situs Usmagazine.com, mereka berjalan sangat bahagia. Karena itu, dia
mengaku sangat heran ketika sebuah tabloid hiburan terbitan New York mengatakan
bahwa si cantik ini doyan bertengkar.
“Bayangkan, siapa yang tidak marah ditulis saya doyan bertengkar. Disebut-sebutlah
hampir tiap hari saya perang mulut dengan
suami. Itu tidak mungkin saya lakukan,
karena saya dan suami saling sayang,” ujar
Alyssa Milano sengit, Senin.
Diakuinya, sebagai pengantin baru,
hubungan mereka memang masih hangat
dan penuh cinta, tidak ada perubahan apa
pun dalam hubungan mereka. “Tidak ada

Manohara Dekat
Dengan Tommy
Soeharto?
Gosip kedekatan dengan artis terus menerpa Hutomo Mandala Putra atau dikenal
Tommy Soeharto. Setelah digosipkan dekat
dengan Catherine Wilson dan Andy Soraya,
kali ini putra mantan Presiden Soeharto itu
dekat dengan Manohara.
Gosip kedekatan itu muncul setelah
Manohara mendatangi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru
bersama dengan Laskar Merah Putih. Plus
Laskar Merah Putih memasang spanduk
mendukung Tommy Soeharto di gerbang
arena Munas di Jalan Datuk Setia Maharajaa, Pekan Baru.
Namun, kabar tersebut dibantah oleh
ibunda Manohara, Daisy Fajarina. “Itu
tidak benar sama sekali. Itu fitnah dari

perubahan apa pun. Tidak ada pertengkaran.
Saya pikir kehidupan
kami akan berubah lebih dinamis bila sudah
ada anak, tapi untuk
saat ini semua berjalan
lancar dan sangat baik,”
kata sang aktris.
Alyssa juga mengatakan, saat ini ia dan
suami belum berencana memiliki momongan. Ia hanya mengatakan, “biarkan saja
kehidupan kami mengalir tanpa rencana
apa pun. Lihat saja apa yang akan terjadi di
kemudian hari.” Tapi, itu tidak sepenuhnya
benar, sebab ia sudah mempunyai kesepakatan dengan sang suami untuk keluar
rumah sekali sebulan demi menghangatkan
hubungan mereka.
“Kita akan mencoba sebuah rencana
untuk berkencan sekali sebulan, seperti
makan malam, nonton film, berjalan-jalan,
nonton bisbol, atau apa sajalah. Pokoknya
pergi berdua dan matikan telepon genggam,” katanya sambil memamerkan senyum memikatnya. (suarakarya/pit)

orang tak
bertanggung
jawab,” kata
Daisy Fajarina,
Rabu (7-10).
Daisy mengungkapkan
anaknya sama
sekali tidak
memiliki kedekatan ataupun kenal dengan Tommy Soeharto. “Kami tidak kenal
dengan Mas Tommy. Tidak ada hubungan
sama sekali,” ujarnya.
Dia menjelaskan kedatangannya ke Munas Golkar murni karena undangan panitia
kepada dirinya, bukan karena undangan
Tommy Soeharto. Setelah dipikir, akhirnya Manohara pun memenuhi undangan
tersebut.
Rencananya Manohara akan berada di
Pekanbaru hingga hari ini (8-10). Pada hari
itu juga Manohara terus bertolak ke Padang
untuk membantu korban bencana alam.
(LMP/Ezz/foto:Ezz)
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Minuman Energi
Berlebih Bisa
Ganggu Ginjal
Jika anda suka minum minuman bernergi, maka anda harus berhati-hati dalam
mengkonsumsinya. Pasalnya konsumsi
minuman benergi yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal dan liver.
Menurut Dr. Samuel Oetoro, pakar kesehatan gizi klinis Fakultas Kedokteran UI,
jika dalam sehari saja meminum sampai
10 kali maka dalam waktu jangka panjang
akan merusak ginjal dan livernya.
Mereka yang gemar meminum minuman
berenergi, kata Samuel, haruslah mengimbanginya dengan berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Meski demikian,
pengkonsumsi minuman energi juga tetap
harus waspada saat mengkonsumsi minuman itu.

Megawati Nilai Penanggulangan Gempa Kurang

“Ada kandungan yang berbahaya yang
tidak boleh dikonsumsi,” imbuh dia.
Kandungan yang mengandung zat pengawet, pewarna, perasa dan pemanis yang
tidak dianjurkan merupakan zat-zat yang
berbahaya bagi pengkonsumsi minuman
bertenaga ini. Dia menambahkan, konsumsi minuman berenergi tetap harus memperhatikan dosis yang tepat.
“Maksimal 3 kali seharilah,” pungkas
pengajar konsulen gizi klinis FKUI ini.
sumber: Perempuan.com

Kesuburan Perempuan
Ada banyak faktor yang mempengaruhi
kesuburan seorang perempuan. Contohnya:
1. Disfungsi hormon.
2. Gangguan pada ovarium.
3. Penyakit metabolisme.
Kesuburan perempuan sangat erat
kaitannya dengan usia. Pada usia 8 hingga
30 tahun, perempuan memiliki tingkat kesuburan paling tinggi. Umumnya tingkat kesuburan ini mulai menurun 5% hingga 10%
pada usia 30 hingga 35 tahun, dan menurun
kurang lebih 30% pada perempuan yang
telah berada di atas 35 tahun.
Ketika perempuan mencapai usai 40
tahun, penurunan ini mencapai angka
lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh
menurunnya kemampuan sel telur untuk
dibuahi, seiring dengan pertambahan usia
perempuan.
Namun, secara teori selama ovarium
masih normal, maka kemungkinan untuk
hamil masih ada. Walaupun kemungkinan

itu tidak terlalu besar.
Kehamilan terjadi ketika ada pertemuan
antara sel telur dengan sperma. Ada banyak
faktor yang mempengaruhi keberhasilan
terjadinya kehamilan. Dari sisi suami, perhatikan juga jumlah dan kualitas spermatozoa dan hal-hal yang dapat mempengaruhi
produksi dan kualitas sperma. Contohnya:
apakah terlalu kurus atau gemuk. Atau,
apakah ada sumbatan saluran sperma,
perokok, peminum alkohol?
Dari sisi istri, perhatikan faktor infeksi
atau penyakit, kelainan pada saluran
reproduksi, tiroid, kencing manis, dan
lain sebagainya.
sumber: Perempuan.com

JAKARTA - Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri menilai penanggulangan gempa Sumatera Barat (Sumbar)
terlalu lamban. Ia menyayangkan lemahnya
koordinasi pemerintah dan lembaga terkait
aksi tanggap penanggulangan gempa.
“Kalau boleh saya katakan, kurangnya
koordinasi menyebabkan terjadi keterlambatan bantuan,” kata Megawati.
Hal itu disampaikan Mega usai melepas
20 truk berisi bantuan bagi korban gempa
Sumbar dan Jambi di kantor DPP PDIP, lenteng Agung, Jaksel, Kamis (8/10/2009).
Megawati juga berkomentar soal Badan
Nasional Penanggulang Bencana (BNPB)
yang terbentuk saat dirinya menjabat wakil
presiden. Dalam melakukan koordinasi,
kata Megawati, BNPB harus melihat bencana dalam konteks ‘darurat’, sehingga
penanganan tidak lagi menunggu instruksi

yang terkadang justru menghambat penyelamatan korban.
“Itu kan force majeur, jadi melihatnya harus emergency,” ujarnya.
20 Truk yang dilepas Megawati dari kantor DPP di Lenteng Agung, langsung meluncur ke lokasi gempa di Sumbar dan Jambi.
Truk-truk tersebut membawa 150 ton bantuan, seperti sembako, selimut, tenda, handuk, makanan bayi dan keperluan wanita.
5 mobil penyuling air dan genset juga dikirimkan lewat ‘Megawati Peduli Gempa’ ini.
“Totalnya hampir Rp 3 M,” kata
Koordinator Megawati Peduli Gempa,
Adang Ruchiatna.
Meski tersiar kabar bantuan korban
gempa sudah menumpuk, namun Megawati
tetap meyakini ada daerah yang belum bisa
terjangkau oleh bantuan. “Kami tidak melihat itu sebagai suatu kesatuan,” kata Mega.
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Empat Cara Aburizal Kuningkan
Indonesia
JAKARTA - Setelah dikukuhkan menjadi
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal
Bakrie bertekad akan menjadikan Golkar
sebagai partai terbesar di Indonesia. Karena
itu, ia akan melakukan empat hal untuk
mewujudkan tekadnya itu.
“Pertama saya akan melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini harus bersifat vertikal
dan horizontal. Kader serta pengurus di pusat dan di daerah harus menyatu. Seluruh
kader partai harus disiplin. Semuanya harus mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan internal partai,” paparnya
dalam pidato politiknya di depan peserta
Munas Golkar, Riau, Kamis 8 Oktober 2009.
Kedua, Aburizal akan melakukan kaderisasi. “Saat ini Golkar memang bukan partai
terbesar. Tapi saya yakin kader terbaik kita
masih banyak di seluruh Indonesia. untuk merebut kejayaan itu kader inilah yang
menjadi andalan partai. Selain kader yang
sudah ada, kita harus mencetak kader baru.
Untuk itu perlu dijalankan kaderisasi,” katanya.
Hal ketiga yang akan dilakukan Aburizal
untuk membesarkan Golkar adalah
melakukan kreatifitas dan ketajaman ide
serta gagasan. Menurutnya, Golkar harus
menjadi partai yang hidup dan dinamis.
“Begitu banyak isu strategis dan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.
Untuk menghadapi hal itu, kita harus cip-

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm
takan solusi yang keratif melalui ide-ide
yang cemerlang,” ujarnya.
Keempat adalah memenangkan Pemilu,
Pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah. “Kita harus menguningkan
Indonesia. Setiap tahun banyak Pilkada.
Kita harus merebutnya satu persatu,” katanya.
Sebagai ketua umum Golkar, Aburizal
mengajak kadernya bekerja keras. Dan ia
berjanji akan bekerja keras untuk membantu kader-kadernya baik itu di tingkat
provinsi, kabupaten/kota hingga yang terbawah. “Saya akan membantu memenangkan kader kita dalam Pilkada,” ujarnya.
Ia menegaskan, perjuangan kader adalah
perjuangan dirinya juga. “Jadi bagi saya kemenangan kader adalah kemenangan saya
juga. Saya akan bertekad menyatukan hati
dengan seluruh kader di Indonesia,” katanya. - VivaNews

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

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

Menyediakan
pesanan
rantangan
setiap hari

Menerima pelayanan kirim

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

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Oxfarm: Kekerasan
Bersenjata Tewaskan
2.000 Orang Setiap
Hari
NEW YORK - Rata-rata lebih 2.000 orang di
seluruh dunia tewas setiap hari akibat aksi kekerasan bersenjata, menurut kelompok advokasi
HAM Internasional, Rabu (7/10) dan mendesak
dunia melakukan perundingan menyangkut
perjanjian mengatur perdagangan senjata.
Laporan itu, yang ditulis kelompok-kelompok
yang dipimpin organisasi Oxfarm mengatakan
perlunya aturan perdagangan senjata global
karena sekitar 2,1 juta orang tewas sebagai akibat
langsung atau tidak langsung aksi kekerasan
bersenjata.
Lebih 2.000 orang tewas setiap hari atau
lebih satu orang setiap menit -- sebagian besar
mereka adalah warga sipil. Dari korban tewas
itu, lebih 700.000 akibat konflik senjata termasuk
di Afghanistan, Somalia, Sudan, Sri Lanka dan
Republik Demokratik Kongo, kata laporan itu.
Jumlah tersebut juga termasuk orang yang tewas
dalam aksi kekerasan non-politik yang melibatkan senjata api.
Direktur Eksekutif Oxfam Jeremy Hobbs
mengatakan delapan dari 10 pemerintah menginginkan adanya perjanjian mengenai perdagangan senjata.
Perjanjian mengikat yang diusulkan itu akan
memperketat pengaturan dan menetapkan standar internasional bagi impor, ekspor dan transfer
senjata-senjata konvensional.
Para pendukung mengatakan hal itu akan
memberikan dunia luas dapat menutup celahcelah dalam sistem pengendalian regional dan
nasional yang ada yang memungkinkan senjatasenjata memasuki pasar gelap.
Negara-negara akan tetap wajib melakukan
pengawasan ekspor senjata mereka tetapi secara
resmi harus mentaati kriteria yang disepakati
berdasarkan perjanjian itu. Pemerintah-pemerintah harus terlebih dulu memberitahu tahu
secara tertulis bagi izin transfer senjata.
Penentang utama perjanjian itu di masa lalu

DUNIA KITA INTERNASIONAL 9

adalah Amerika Serikat. Pemerintah Presiden George W. Bush mengatakan pengawasan nasional adalah
lebih baik. Tahun lalu AS memperoleh
pendapatan lebih dua pertiga dari 55,2
miliar dolar dalam perjanjian transfer
senjata global. Pengekspor senjata
China, Rusia dan Israel abstein dalam
pemungutan suara PBB mengenai
masalah itu tahun lalu.
Perjanjian yang diusulkan itu
ditentang kelompok pemikir konservatif AS seperti Heritage Foundation,
yang bulan lalu mengatakan itu tidak
akan membatasi akses “para diktator
dan teroris” untuk memperoleh senjata tetapi itu akan digunakan untuk
mengurangi kemampuan negaranegara demokrasi seperti Israel untuk
membela rakyat mereka. Kelompok
lobi AS National Rifle Association juga
menentang perjanjian itu.
Para diplomat mengatakan pemerintah Presiden Barack Obama lebih
terbuka ketimbang orang yang digantikannya terhadap perjanjian yang
diusulkan itu, tetapi masih khawatir
tentang keefektifannya dan apakah itu
dapat berdampak pada hak warga AS
untuk memiliki senjata. Para pendukung perjanjian itu mengatakan perjanjian tersebut tidak akan mengatur
penjualan senjata domestik.
Resolusi yang diajukan ke Majelis Umum PBB itu disponsori tujuh
negara termasuk pengekspor senjata
penting Inggris. Resolusi itu menyerukan pertemuan-pertemuan persiapan
tahun 2010 dan 2011 bagi satu konferensi untuk merundingkan satu
perjanjian tahun 2012.
Tawar-menawar mengenai rancangan perjanjian itu akan terus berlangsung sampai satu keputusan dalam
komite pertama Majelis Umum, yang
menangani perlucutan senjata dalam
pekan terakhir Oktober. Resolusi itu
kemudian akan dibawa pada sidang
paripurna Majelis Umum Desember.
(Ant/Rtr) analisa

Obama raih Nobel
Perdamaian 2009
JAKARTA, Presiden Amerika Serikat
Barack Obama dipilih sebagai peraih
Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2009.
Komite Nobel mengatakan, Obama
dianugerahi Nobel Perdamaian atas “upaya
luar biasanya untuk memperkuat diplomasi
internasional dan kerjasama antar bangsa”.
Jumlah nominasi Nobel tahun ini
mencetak rekor dengan 205 nominasi. Mereka termasuk perdana menteri Zimbabwe
dan seorang pembangkang terkemuka Cina.
Pemenang dipilih oleh komite beranggotakan tujuh orang dan pemenang memperoleh medali emas, diploma dan hadiah
10 juta kronor Swedia.
“Jarang sekali orang seperti Obama telah
meraih perhatian dunia dan memberi bangsanya harapan akan masa depan yang lebih
baik,” kata Komite Norwegia saat mengumumkan peraih Hadiah Nobel Perdamaian
tahun ini.
“Diplomasinya disusun dalam konsep
bahwa mereka yang akan memimpin dunia
harus melakukannya atas dasar nilai-nilai
dan sikap-sikap yang juga dipegang oleh
sebagian besar penduduk dunia,” tambah
komite.
Saat ditanya alasan Hadiah Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada Obama
kurang dari satu tahun setelah dia menjabat
presiden, ketua komite Nobel Thorbjoern
Jagland mengatakan: “Itu karena kami ingin
mendukung yang dia coba capai”.
“Ini sinyal jelas bahwa kami ingin mendukung hal yang sama seperti yang dia
lakukan,” kata Jagland.
Dia secara spefisik menyebut upaya
Obama memperkuat lembaga-lembaga
internasional dan upaya ke arah dunia yang
bebas dari senjata nuklir.
‘Iklim baru’

Sejak menjabat awal tahun, Presiden
Obama menggulirkan agenda internasional
yang ambisius, termasuk upaya mendorong
perdamaian di Timur Tengah dan perundingan soal program nuklir Iran.
Namun, para pengkritik menyatakan,

Obama telah gagal membuat terobosan.
Di dalam negeri, Presiden Obama telah
berupaya untuk menangani krisis ekonomi
dan meraih dukungan atas reformasi jasa
perawatan kesehatan.
Pernyataan dari komite juga menyatakan,
presiden Amerika tersebut telah “menciptakan iklim baru di politik internasional”.
Diplomasi multilateral telah kembali
menempati posisi sentral, dengan penekanan mengenai peran yang bisa dimainkan
PBB dan lembaga-lembaga internasional
lain,” kata Komite.
Komite menambahkan, Amerika Serikat
kini memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menghadapi “tantangan
iklim yang sangat besar” yang menghadang
dunia, dan demokrasi serta HAM akan
diperkuat.
Barack Obama adalah presiden pertama
Amerika yang meraih Nobel sejak mantan
Presiden negara itu, Jimmy Carter pada
tahun 2002.
Mantan wakil presiden AS Al Gore menjadi pemenang bersama Hadiah Nobel pada
tahun 2007.
Di jajaran pemimpin Amerika, Theodore
Roosevelt merebut Hadiah Nobel pada tahun 1906 dan Woodrow Wilson pada tahun
1919.

Hair Beauty Service
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215-271-8826
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BI Optimistis Ekonomi Nasional
MANADO - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya mengatakan, optimistis
pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh
4-4,5 persen hingga akhir tahun 2009.
“BI sebelumnya sedikit pesimistis dan
hanya memperkirakan pertumbuhan
nasional di bawah 4 persen, tetapi melihat
perkembangan terakhir ini, maka rapat
Dewan Gubernur mengubah perkiraannya
menjadi antara 4 hingga 4,5 persen,” kata
Budi Mulya di Manado, Kamis (8/10).
Indikator pertumbuhan tersebut, kata
Budi, ditopang pasar domestik yang tetap
kuat dengan didukung jumlah penduduk
yang berkisar 220 juta jiwa.
“Penduduk yang banyak tersebut merupakan suatu kekuatan pasar yang luar
biasa, sebab pasti akan diikuti konsumsi
masyarakat tetap tinggi,” kata Budi. Selain
itu, harga komoditas Indonesia di luar
negeri yang cenderung naik, lanjut Budi,
menjadi salah satu faktor penting lainnya menopang perekonomian mampu
tumbuh.
“Impor memang masih tetap akan ada
meskipun cenderung turun, tetapi karena
ekspor meningkat maka mendorong
terjadinya surplus dalam perdagangan
Indonesia,” kata Budi.
Budi mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh positif tersebut, juga tak lepas dari ketahanan ekonomi
nasional menghadap krisis tahun lalu.
“Kita bersyukur ekonomi nasional tetap

tangguh menghadapi krisis, tidak seperti
banyak negara di dunia yang justru mengalami pertumbuhan negatif,” kata Budi.
Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang masih sanggup mengalami pertumbuhan positif selain China,
India dan Vietnam, kata Bayu.
“Besarnya daya dukung ekonomi domestik dan pondasi makro ekonomi yang
lebih baik pasca krisis 1998, menjadi unsur
penentu daya tahan perekonomian nasional saat ini,” kata Budi.
Tahun 2010, diperkirakan ekonomi nasional dapat tumbuh 5 hingga 5,5 persen,
hal ini tak lepas dari optimisme IMF yang
memperkirakan pertumbuhan ekonomi
global dapat pulih hingga sekitar 3 persen
tahun 2010 setelah terkontraksi -1,3 persen
di tahun 2009.
Sementara itu, pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan ketahanan ekonomi
Indonesia pasca krisis global masih rapuh.
“Kita dapat bertahan dari krisis bukan karena memiliki pondasi yang kuat,
karena keberuntungan karena dalam bidang ekspor daya saing kita masih lemah,”
ujarnya.
Menurut dia ada perubahan mendasar
yang terjadi pasca krisis, yaitu kualitas
pertumbuhan memburuk dan sektor tradable terseok-seok karena minimnya peran
negara dalam krisis serta adanya ketergantungan kepada pasar. - Analisa
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