
WASHINGTON - Meskipun Presiden 
Obama imigrasi menunda perbaikan 
sampai tahun depan, agen federal yang 
bertugas menyetujui visa melakukan 
perencanaan ke depan untuk menganti-
sipasi kemungkinan memberikan status 
hukum kepada jutaan imigran ilegal, 
kata direktur lembaga tersebut.

  “Kami sedang dilakukan untuk 
mempersiapkan untuk itu,” Alejandro 
Mayorkas, direktur badan imigrasi dan 
kewarganegaraan Amerika Serikat, 
mengatakan dalam sebuah wawancara. 
Presiden Obama telah mengatakan ke-
pada pejabat imigrasi bahwa program 
legalisasi akan menjadi bagian dari per-
aturan perundang-undangan. Gedung 
Putih akan mengusulkan, kata Mr 
Mayorkas, yang menjadi direktur pada 
bulan Agustus. Tujuan lembaga, katanya, 
adalah siap untuk berkembang cepat un-
tuk menangani peningkatan raksasa per-
mohonan visa itu akan menghadapi jika 
undang-undang, yang dikenal sebagai 
reformasi imigrasi komprehensif, lewat 
Kongres.

Agen kewarganegaraan menghadapi 
tindakan penyeimbangan yang sulit, 
mempersiapkan untuk potensi beban 
kerja yang lebih besar daripada yang 
telah dihadapi, berdasarkan undang-
undang dalam tahap awal diskusi yang 
ditentang keras oleh banyak anggota par-
lemen di Kongres. Selain itu, lembaga ha-
rus bekerja untuk mengurangi backlogs 
dan penundaan yang telah menghambat 
kinerjanya.

Tidak ada perkiraan resmi jumlah 

imigran ilegal yang akan berlaku untuk 
dokumen-dokumen hukum. Hispanik 
Pew Center dan Pusat Studi Imigrasi, 
dua kelompok riset di Washington, mem-
perkirakan bahwa setidaknya 10,8 juta 
imigran ilegal tinggal di negeri ini. Tetapi 
sejumlah besar orang-orang tidak akan 
memenuhi syarat untuk status hukum 
karena berbagai alasan, termasuk masa 
lalu pelanggaran keimigrasian.

Saat ini, badan kewarganegaraan 
dapat menangani aplikasi dari sekitar 
enam juta imigran setahun, Mr Mayorkas 
kata, termasuk menyita waktu koleksi 
biometrik sidik jari dan informasi iden-
titas lainnya. Bawah beberapa rencana 
untuk pengesahan, badan mungkin me-
nerima bahwa banyak aplikasi dalam be-
berapa minggu.

Sebagai bagian dari perencanaan, 
Homeland Security Sekretaris Janet 
Napolitano, Mr Mayorkas dan para pe-
jabat lainnya telah mengadakan perte-
muan di seluruh negeri dalam beberapa 
pekan terakhir untuk mengumpulkan 
saran dari masyarakat untuk perbaikan.

Administrasi Obama memiliki per-
encanaan yang berbeda dengan pemer-
intahan Bush, yang juga mendukung 
program legalisasi. Beberapa penentang 
proposal Presiden Bush, yang dikalah-
kan di Kongres pada 2007, kuatir akan 
keamanan dalam negeri dan mengkritik 
bahwa badan imigrasi tidak siap melay-
ani berjuta-juta orang yang akan dilegal-
kan. -

 Julia Preston dari New York Times 
Oktober 2009

1 US$: Rp. 9,339.92

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

Badan Imigrasi AS bersiap menghadapi  
kemungkinan pelegalan imigran gelap

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

edisi ke-209 - 17 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.



Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (1)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (118)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (63)

Titip barang dari Indo
Mau titip barang dari Indo ke 
Phila? bulan Oktober datang 
hub: 031-707-888 23 informasi 
267-847-6996 malam (2)

Antar jemput, 
dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John  
267-505-0703 (2)

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 (12)

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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Kantor Pengacara Smith, Smith & Smith
Telepon berdering di kantor pengacara 

Smith, Smith & Smith.

“Apakah saya boleh berbicara dengan 
Tuan Smith?”

“Maaf, Tuan Smith sedang main golf.”

“Kalau begitu dengan Tuan Smith.”

“Tuan Smith sedang menghadari sidang di 
pengadilan.”

“Kalau begitu dengan Tuan Smith saja.”

“Ya, saya sendiri...”  

Blonde Beli TV
Gadis pirang (blonde) entah mengapa 

memang selalu di kaitkan dengan ketolo-
lan di negeri Paman Sam sana. Nah, Suatu 
hari seorang gadis pirang ingin membeli 
TV di sebuah toko elektronik. Pemilik toko 
tersebut entah mengapa menolak dan men-
gatakan bahwa toko tersebut tidak melayani 
gadis pirang.

Keesokan harinya si gadis datang lagi 
dengan rambut yang telah diwarnai hitam.

Namun, si pemilik tokok tetap menolak 
dan memberinya alasan sama : “Maaf kami 
tidak melayani pelanggan gadis pirang!”

Keesokan harinya si gadis tak habis akal 
dan ia membotaki kepalanya, namun ia 
tetap diberi jawaban sama.

Si gadis pun bertanya bagaimana si pemi-
lik toko tetap mengenalinya.

Jawab si pemilik toko : “Mudah kok, dari 
pertama datang yang kamu sebut TV itu 
sebenarnya microwave.”

Menjodohkan Anak untuk Persahabatan
Baco yang sudah cukup bermodal tidak 

mau ketinggalan dengan orang-orang 
yang sering ke Luar Negeri. Maka Baco pun 
memutuskan untuk berlibur ke Luar Negeri. 
Keputusan Baco jatuh pada Philippines.

Ketika tiba di Bandara Ninoi Aquino, 
Baco segera membereskan segala urusan 
bagasi. Begitu tiba di bagian imigrasi. Baco 
hanya celingak-celinguk disekitarnya.

Tiba-tiba petugas imigrasi berkata pada 
Baco : SANDALI LANG.

Baco yang penuh rasa iba, tiba-tiba 
melakukan sesuatu dan mulai membantu 
mencarikan SANDAL PETUGAS YANG 
HILANG.

Petugas pun mulai curiga pada Baco, “Ada 
apa, Pak “ tanya si petugas,

Jawab si Baco: “Lah katanya SANDAL 
HILANG, jadi saya membantu bapak untuk 
mencarikan SANDAL BAPAK YANG HI-
LANG.”

Petugas imigrasi: “???”
* Sandali Lang = Tunggu sebentar
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BEIJING - Pengadilan Cina 
kembali menjatuhkan hukuman 
mati atas enam orang yang terli-
bat kerusuhan etnis di Xinjiang 
Juli lalu.

Dalam kerusuhan antara etnis 
Uighur dan suku mayoritas Cina, 
Han itu hampir 200 orang tewas.

Keenam orang yang dijatuhi 
hukuman mati ini adalah bagian 
dari kelompok 14 orang yang 
menjalani sidang dengan dak-
waan melakukan tindakan krim-
inal termasuk pembunuhan, per-
ampokan dan pembakaran gedung.

Sejauh ini sudah 12 orang yang diang-
gap terlibat kerusuhan itu dijatuhi huku-
man mati. Menurut laporan kantor berita 
Xinhua, keenam orang itu dijatuhi huku-
man mati oleh Pengadilan Urumqi, ibukota 
Provinsi Xinjiang.

Ketegangan meningkat
Para pegiat hak asasi manusia mengutuk 

proses pengadilan itu sebagai sebuah kebo-
hongan, karena tidak adanya transparansi 
dan keadilan.

Aksi protes yang dilakukan warga Uighur 
di Urumqi meledak menjadi aksi kekerasan 
5 Juli 2009. Akibat kerusuhan ini setidaknya 
197 orang meninggal dunia dan 1.700 orang 
lainnya terluka.

A protest by Uighurs in Urumqi erupted 
into violence on 5 July, leaving at least 197 

people killed and another 1,700 injured.
Pertokoan dihancurkan masa dan ban-

yak kendaraan bermotor dibakar oleh para 
perusuh. Polisi menahan ratusan orang 
usai kerusuhan tersebut dan 21 orang din-
yatakan bersalah.

Ketegangan antara warga Uighur yang 
mayoritas memeluk agama Islam dan suku 
Han terus meningkat beberapa tahun be-
lakangan ini. Selama beberapa dekade tera-
khir, jutaan warga suku Han mengalir ma-
suk ke Provinsi Xinjiang.

Sebagian besar warga Uighur menun-
tut otonomi lebih besar dan hak untuk 
mengembangkan budaya dan agama Islam.

Berdasarkan buku putih pemerintah yang 
dirilis bulan lalu, kerusuhan bulan Juli lalu 
disebabkan oleh aksi kelompok separatis 
yang ingin mendirikan negara Turkestan 
Timur.  - BBC

Pelaku kerusuhan dihukum mati 

Bocah ‘Terbang’ di 
Colorado Ditemukan 
Selamat

Bocah 6 tahun yang terbang bersama ba-
lon udara berbentuk piring akhirnya menda-
rat. Ia ditemukan selamat dan dalam kondisi 
sehat.

Seperti dilansir Reuters, Jumat 
(16/10/2009), pihak kepolisian telah melaku-
kan pencarian terhadap bocah bernama 
Falcon Heene itu di seluruh wilayah Weld 
County.

Balon yang mirip pesawat UFO terse-
but, diketahui terbang bersama sang bocah 
hingga ketinggian 2.100 meter di atas langit 
Colorado. Setelah berjam-jam di udara, akh-
irnya balon mendarat dengan mulus setelah 
tekanan gasnya habis.

Para petugas penyelamat langsung 
mengempiskan balon. Falcon kemudian dik-
etahui berada di dalam sebuah kotak yang 
berada di dalam balon.

Sebelumnya, tayangan televisi setem-
pat sempat merekam adegan kejadian ba-
lon yang terbang selama hampir 2 jam di 
Colorado. Helikopter dari para petugas ter-
lihat mengejar balon yang dibuat oleh ayah 
bocah tersebut.



85.000 Warga 
Irak Tewas 
Selama 5 Tahun  
  Sedikitnya 85.000 orang tewas di Irak 
sepanjang kurun waktu 2004 hingga 2008, 
ungkap Pemerintah Irak dalam sebuah per-
nyataan, Rabu (14/10). Pernyataan tersebut 
tak urung menjawab salah satu dari sejum-
lah pertanyaan besar seputar konflik di 
negara itu, tentang berapa banyak korban 
tewas dalam kekerasan sektarian di Irak 
yang hampir mengarah pada perang sipil. 

Apa yang masih belum terjawab adalah 
berapa banyak korban tewas dalam invasi 
AS ke Irak tahun 2003 dan dalam kekacauan 
selama beberapa bulan yang terjadi menyu-
sul berlangsungnya invasi. Laporan yang 
dikeluarkan oleh Kementerian HAM Irak 
menyebutkan, sebanyak 85.694 orang tewas 
dari awal 2004 hingga 31 Oktober 2008 
sementara 147.195 orang luka-luka. 

Angka itu mencakupi korban tewas di 
pihak warga sipil, polisi dan militer Irak, 
tetapi tidak mencakupi korban tewas di 
pihak militer AS, militan pemberontak, 
ataupun orang-orang asing, termasuk para 
kontraktor yang bekerja di negara itu. Angka 

tersebut juga belum mencakupi korban 
ewas pada bulan-bulan pertama berke-
camuknya perang setelah invasi di bawah 
kepemimpinan AS pada 2003. 

Angka serupa sebelumnya juga pernah 
disampaikan Associated Press (AP) pada 
bulan April mengacu statistik pemerintah. 
Data memperlihatkan, menurut catatan 
pemerintah Irak, sebanyak 87.215 warga 
Irak tewas dari 2005 hingga bulan Februari 
2009. Angka tersebut mencakupi korban 
yang tewas akibat kekerasan, mulai dari 
pengeboman-pengeboman yang merupak-
an bencana besar ketika itu hingga pem-
bantaian-pembantaian bergaya eksekusi. 

Hingga beredarnya laporan AP, angka 
korban tewas warga Irak versi pemerintah 
merupakan salah satu rahasia perang yang 
nyaris ditutup rapat. Baik pendukung mau-
pun penentang perang Irak menuduh satu 
pihak dan lainnya memanipulasi angka kor-
ban tewas untuk menggoyang opini publik. 

Angka 85.694 yang dikeluarkan Kement-
erian HAM menunjukkan sekitar 0,3 persen 
dari sekitar 29 juta penduduk Irak. Laporan 
Kementerian HAM Irak dikeluarkan Selasa 
(13/10) malam sebagai bagian kajian HAM 
lebih meluas yang sedang dilakukan di 
negara itu. Laporan menyebutkan, tahun-
tahun setelah terjadinya invasi, yang berha-
sil menumbangkan rezim Saddam Hussein, 
luar biasa kerasnya. 

“Melalui serangan-serangan teroris 
seperti pengeboman, pembunuhan, pen-
culikan, dan pengusiran paksa, kelompok-
kelompok ilegal telah menciptakan angka-
angka yang mengerikan ini,” demikian 
disebutkan.  - BBC
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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

Demokrat Beri 
Isyarat Negatif 
kepada PDI-P 

JAKARTA - Hingga saat ini, belum ada 
kepastian bagi PDIP terkait jatah kursi 
menteri di kabinet SBY mendatang. Peluang 
untuk memperoleh kursi menteri pun sema-
kin tertutup setelah adanya penandatangan 
kontrak politik Demokrat dan partai koalisi.

“PDIP sampai sekarang belum ada 
permintaan kepada Presiden dan belum 
ada komunikasi yang lebih lanjutlah,” ujar 
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malla-
rangeng usai penandatanganan kontrak 
politik partai koalisi, di Bravo Media Center, 
Jakarta, Kamis (15/10/2009) malam.

Ketika ditanya apakah masih terbuka pel-

uang bagi PDIP 
untuk masuk 
dalam kabinet, 
Andi kembali 
memberi isyarat 
negatif.  Menurut 
Andi, waktu yang 
mepet sepertinya 
akan membuat 
PDIP tertinggal 

‘gerbong’ kabinet.
“Presiden mengatakan malam ini dan be-

sok sudah akan ada nama dan kereta harus 
segera berangkat,” imbuhnya

Sebelumnya, sejumlah nama kader PDIP 
seperti Pramono Anung diprediksi akan 
masuk dalam kabinet SBY. Namun, Ketua 
Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri tidak 
menginginkan untuk berkoalisi dengan 
Partai Demokrat. Sejauh ini kerjasama 
kedua partai itu hanya menghasilkan Ketua 
Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq 
Kiemas yang terpilih menjadi ketua MPR.

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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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

1.155 Pendatang 
di DKI Terjaring 
Operasi Yustis

JAKARTA - Sebanyak 1.155 pendatang ter-
jaring Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) 
yang digelar Pemprov DKI serentak di lima 
wilayah seluruh DKI Jakarta, Kamis (15/10).

Dari jumlah itu, sebanyak 661 orang di-
antaranya harus mengikuti persidangan 
karena diduga melakukan pelanggaran 
administrasi kependudukan, lima orang di-
antaranya merupakan warga negara asing 
(WNA).

“Sebanyak 27 orang dikirim ke Panti 
Sosial Bina Laras karena tidak memiliki 
kartu identitas apapun,” kata Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 
DKI Franky Mangatas Panjaitan.

Dari operasi yang digelar Dinas Dukcapil 
beserta Kepolisian, Kejaksaan dan Satpol 
PP itu, sebanyak 132 warga terjaring di 

Jakarta Pusat diantaranya ada tiga WNA, 
Jakarta Utara 178 orang termasuk satu 
WNA, Jakarta Barat 249 orang termasuk satu 
WNA, Jakarta Selatan 201 orang, dan Jakarta 
Timur 395 orang.

Sedangkan pendatang yang diduga me-
langgar dan disidang di tempat yakni se-
banyak 116 orang di Jakarta Pusat, 67 orang 
di Jakarta Utara, 184 orang di Jakarta Barat, 
147 orang di Jakarta Selatan dan 147 orang 
di Jakarta Timur.

“Selebihnya dibebaskan karena bisa 
membuktikan dirinya sebagai warga DKI 
Jakarta dan memiliki KTP DKI Jakarta,” ujar 
Franky.

Para pendatang yang disidang tersebut 
dikenakan sanksi denda antara Rp15 ribu 
hingga Rp25 ribu sehingga total denda yang 
dikumpulkan Rp11.415.000. “Semua uang 
denda akan dimasukan ke kas daerah,” kata 
Franky.

Pendatang yang disidang adalah mereka 
yang tidak memiliki KTP DKI melainkan 
KTP daerah lain dan tidak melapor ke RT 
setempat.

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 -Dalam pembacaan eksep-
sinya mantan Ketua KPK Antasari Azhar 
menolak semua dakwaan jaksa penuntut 
yang disampaikan pekan lalu.

Antasari Azhar, yang masih berstatus 
jaksa itu, merasa keberatan atas dakwaan 
jaksa yang menggambarkan hubungan 
dirinya dan Rhani Juliani yang mengarah 
ke hubungan intim itu. 

“Surat dakwaan penuh rekayasa. 
Terlihat dari cerita saya dengan Rani yang 
dibuat-buat. Dan tidak etis,” kata Antasari 
yang membacakan sebagian dari eksep-
sinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Sementara itu, kuasa hukum Antasari 
Azhar, Juniver Girsang yang memba-
cakan sebagian eksepsi mantan Kepala 
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu 
menganggap ada skenario besar di balik 
pembunuhan Direktur PT Putra rajawali 
Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. 

Skenario itu dibuat oleh seseorang yang 

dalam eksepsi ini disebut sutradara, untuk 
menjebak Antasari dengan berbagai cara 
antara lain dengan mengumpankan Rhani 
Juliani. 

“Rencana menjatuhkan Antasari dengan 
skenario pelecehan seksual terhadap Rani 
gagal. Nasrudin juga mulai berani dan 
mengejar karir. Dikhawatirkan Nasrudin 
akan bernyanyi maka Nasrudin di-
bunuh agar tidak bernyanyi,” ujar Juniver 
Girsang, ketika membacakan eksepsi kli-
ennya. 

Juniver menambahkan dengan adanya 
skenario cinta segitiga antara Antasari, 
Nasrudin serta Rhani maka dapat di-
lakukan pembunuhan karakter terhadap 
Antasari. 

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar kini 
didakwa sebagai pelakupembunuhan 
Direktur PT Putra Rajawali Banjaran 
Nasruddin Zulkarnaen. Karena itu 
Antasari Azhar terancam hukuman mati. 

Antasari Azhar tolak semua dakwaan Miyabi Boleh Datang 
ke Bali, Asalkan..

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha 
Ardana Sukawati tidak melarang bintang 
porno asal Jepang Maria Ozawa atau Miyabi 
mengunjungi pulau dewata Bali.

Tetapi hanya sebatas sebagai wisatawan 
pada umumnya. “Bila datang sebagai 
wisatawan, silahkan kami tidak melarang 
siapapun yang akan datang ke Bali untuk 
berlibur. Tapi kalau ada tujuan lain, nanti 
dulu,” kata Cok Ace, sapaan akrabnya yang 
juga Bupati Gianyar saat ditemui VIVAnews, 
Rabu, 14 Oktober 2009.

Miyabi direncanakan akan datang ke In-
donesia pada 14 Oktober kemarin. Namun, 
kedatangan Miyabi dibatalkan oleh rumah 
produksi yang akan menjadikan Miyabi 
sebagai bintang dalam filmnya.

Selain itu walaupun batal, ke Indonesia 
bukan berarti Miyabi tak jadi mendukung 
film yang akan disutradarai oleh Rako 
Prijanto tersebut. Ody tetap akan menggu-
nakan Miyabi di film tersebut.

“Film akan 
tetap menggu-
nakan Mi-
yabi. Itu tidak 
berubah,” ucap 
Ody dengan 
yakin.

Skenario 
film ‘Mencu-
lik Miyabi’ 
pada awalnya 
akan ditulis 
oleh Raditya 
Dika. Tetapi, di 
tengah jalan, 

penulis skenarionya diganti dengan Raditya 
Mangunsong.

Tak hanya itu, Raditya Dika yang seha-
rusnya menjadi pemeran utama dalam film 
tersebut mengundurkan diri karena dia 
tak mau satu film dengan artis porno asal 
Jepang tersebut.

Rencananya film ‘Menculik Miyabi akan 
dirilis pada 31 Desember mendatang. Ody 
mengaku dengan banyaknya pro dan kontra 
soal kedatangan Miyabi sedikit menggang-
gu produksi film tersebut.

Laporan: Wima Saraswati | Bali

SBY Dan JK Jadi Saksi 
Pernikahan Yenni 
Wahid

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi 
saksi dalam akad nikah Yenny Wahid. 
Perhelatan bahagia itu digelar di Masjid 
Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, 
Kamis (15/10).

Sementara budayawan KH Mustofa 
Bisri sebagai pemberi khotbah nikah.Putri 
kedua mantan Presiden Abdurrahman 
Wahid itu menikah dengan Dhohir Farisi. 
“Deg-degan, tapi untuk membina keluarga 
kami sudah siap,” ujar wanita bernama asli 
Zannuba Arfifah Chafsoh itu. Pasangan 
ini pertama kali bertemu ketika kampanye 
Partai Gerindra. Farisi saat ini menjabat 
sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra 
setelah lolos dalam pemilu legislatif untuk 

wilayah Lumajang, Jatim IV.
Pada malam sebelum pernikahan, 

dilangsungkan serangkaian acara di 
kediaman mempelai wanita. Di antaranya 
memasang beleketepe atau anyaman daun 
kelapa dan padi, memasang serat janur 
sebagai tanda hajatan, serta sungkeman 
yang disertai dengan nasihat dalam catur 
wedha. Selanjutnya siraman air tujuh 
sumber dan midodareni menutup kegiatan 
tersebut.(lip6/ais)
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Energy Drink 
Vs Diet Soda

Energy drink dan diet soda adalah 
minuman non alkohol yang menjanjikan 
meningkatkan kesehatan anda secara 
keseluruhan. Kedua produk ini memiliki 
manfaat kesehatan yang berbeda. Diet soda 
memngurangi berat badan yang berlebih 
sementara energy drink bisa menambah 
tingkat energi dalam tubuh anda.

Kenapa energy drink lebih baik dari 
minuman diet?

Diet soda adalah minuman yang bebas 
gula dan non alkohol, yang dibuat khusus-
nya untuk mencegah masalah kesehatan 
seperti diabetes, serangan jantung, dan 
kanker. Minuman ini juga menjanjikan 
untuk menstimulasi pengurangan berat 
badan. Akan tetapi, konsumsi diet soda 

yang lama akan menyebabkan penamba-
han berat badan. Diet soda tidak diragukan 
lagi merupakan pilihan menarik bagi pe-
cinta junk food. Mereka cenderung makan 
lebih banyak burger dan kentang goreng 
dengan minuman ini. Konsumsi kafein 
yang berlebih menyebabkan ketergantun-
gan. Juga dapat menyebabkan dehidrasi dan 
tulang lemah dalam tubuh. Selalu disarank-
an untuk melakukan diet seimbang untuk 
mengurangi berat badan secara natural.

Energy drink terutama untuk mening-
katkan energi dengan menyediakan anti 
oksidan pada tubuh anda. Minuman ini 
meningkatkan kesadaran mental anda dan 
kemampuan fisik anda. Beberapa bahan 
utama dari minuman ini adalah acai, quer-
cetin, taurine, creatine dsb. Energy drink 
juga dapat menguatkan sistem kekebalan 
tubuh anda dengan perlahan. Minuman 
ini membuang zat beracun yang mengaki-
batkan pengurangan lemak dalam tubuh. 
Ada baiknya anda mencobanya dulu untuk 
memahami produk dan manfaatnya.

JAKARTA - Pembagian komisi dan badan 
yang merupakan alat kelengkapan di DPR 
masih terkesan saling memperebutkan 
komisi strategis atau basah. Perebutan di 
antara fraksi di DPR menimbulkan citra 
buruk yang menilai para anggota DPR seka-
dar haus kekuasaan, bukan ingin memper-
juangkan hak-hak rakyat, kata Koordinator 
Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia Sebastian Salang. 

Menurut dia, Kamis (15/10), di Jakarta, 
fraksi-fraksi harus melihat seluruh komisi 
di DPR adalah strategis karena semuanya 
terkait dengan kepentingan bangsa. 

“Jadi di komisi manapun suatu fraksi me-
mimpin, orientasinya adalah bagaimana 
memperjuangkan hak-hak rakyat secara 
ideal, dan untuk kepentingan masa depan 
bangsa,” ucapnya.

Pada dasarnya, lanjutnya, setiap partai 
politik melalui fraksinya di DPR berkepent-

ingan memilih komisi-komisi yang dinilai 
strategis untuk memperjuangkan agenda-
agenda politiknya. “Tapi kesan mereka mau 
merebut komisi basah, itu yang lebih me-
nonjol. Bukan karena ingin memperjuang-
kan hak-hak rakyat secara ideal,” tukasnya.

Mengenai Fraksi Partai Demokrat mere-
but Komisi X (pendidikan, pemuda, olah-
raga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan) 
padahal komisi ini sebelum bukan pilihan 
utama, menurut Sebastian, justru komisi 
tersebut termasuk bidang yang strategis 
saat ini. 

Selain karena anggaran pendidikan yang 
semakin besar, komisi ini strategis bagi par-
tai ataupun fraksi untuk membentuk citra 
di pemerintahan akan datang. “Misalnya 
masuk melalui sekolah-sekolah, sangat 
strategis bagi parpol untuk membentuk 
citranya bahwa peduli pada rakyat,” kat-
anya. 

Anggota DPR Haus Kekuasaan

Menikahi Perempuan 
Cerdas Bisa Berumur 
Panjang 

Menurut sebuah penelitian, laki-laki yang 
menikahi perempuan cerdas kemungki-
nan besar akan hidup lebih lama. Sebuah 
penelitian pada 1,5 juta orang menemukan 
bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih 
penting daripada tingkat pendidikan laki-
laki ketika menyangkut peluang laki-laki 
memiliki hidup lebih lama.

Penulis laporan penelitian mengesankan 
bahwa perempuan yang berpendidikan 
baik lebih sadar akan diet sehat dan per-
awatan medis, oleh karenanya mempenga-
ruhi masa hidup pasangannya.

“Perempuan biasanya lebih bertanggung 
jawab pada kebutuhan rumah dibanding la-
ki-laki, dan, sebagai akibatnya, pendidikan 
perempuan lebih penting untuk gaya hidup 
keluarga - misalnya, dalam hal kebiasaan 
makanan - dibanding pendidikan laki-laki.

“Jika perempuan berpendidikan tinggi 
lebih mudah memahami saran mengenai 
gaya hidup sehat, pendidikan perempuan 
memiliki pengaruh substansial pada kes-

ehatan dan mortalitas pasangannya.
“Perempuan yang memiliki pendidikan 

lebih tinggi sebagai tambahan mampu me-
nerima perawatan medis yang lebih baik, 
yang juga benar bagi laki-laki, dan bagi 
pasangan dari perempuan yang berpendi-
dikan tinggi.”

Penelitian tersebut, dari para ahli di 
Stockholm University, menguji data dari 

sensus Swedia tahun 1990 pada 1,5 juta 
orang berusia 30 sampai 59 tahun yang 
masih bekerja.

Informasi penyebab kematian, termasuk 
kanker dan penyakit sirkulatori seperti pe-
nyakit jantung dan stroke, juga diuji untuk 
periode 13 tahun berikutnya.

Penelitian itu, yang diterbitkan dalam 
Journal of Epidemiology and Community 
Health, menemukan bahwa sementara 
pendidikan perempuan merupakan faktor 
penting dari umur panjang pasangan, tapi 
pendapatan laki-lakilah yang penting, bu-
kan pendidikan.

Para peneliti menemukan bahwa 
pendapatan laki-laki mempengaruhi angka 
kematian bagi kedua gender, “Barangkali 
karena laki-laki mewakili sebagian besar 
pendapatan keluarga dan juga standar ma-
teri keluarga.” - perempuan.com

Beredar Selebaran 
Nabi Palsu di 
Lombok

Masyarakat Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dikejutkan dengan 
beredarnya nabi melalui selebaran, yang 
berisi seseorang bernama Bakri Abdullah 
alias amak Junaidi warga Dasan Tinggi 
Daye Sambalie sebagai sosok nabi.

Menurut keterangan dalam selebaran 
tersebut, Lelaki berusia 70 tahun itu disebut 
telah menerima wahyu dari Malaikat Jibril. 
Akibatnya, isu nabi palsu itu menarik per-
hatian pemerintah Lombok Timur.

Camat Sambalie Muhammad Takdir 
mengatakan, pihaknya sudah bertemu den-
gan Bakri yang disebut sebagai nabi. Meski 
demikian Takdir menegaskan isu itu tidak 
menimbulkan reaksi masyarakat, karena 
hal serupa pernah ada beberapa tahun lalu.

“Isu itu memang ada tapi sementara ini 
tidak meresahkan masyarakat sebab isu 
serupa pernah muncul sebelumnya,” kata 
Muhammad Takdir kepada wartawan di 
Lombok Timur.

Takdir menjelaskan mencuatnya isu 
nabi tersebut  dilatar belakangi menye-
barnya selebaran tentang pengakuan Bakri 
Abdullah yang pernah melakukan Mi’raj 
atau perjalanan ke langit seperti yang di-
lakukan Rasulullah Muhammad SAW. 
Namun belakangan isu itu dibantah dengan 
tegas oleh Bakri Abdullah.

Sementara itu Bakri Abdulah yang dite-
mui wartawan mengaku tidak pernah men-
gaku sebagai nabi. Namun Bakri membena-
rkan jika dirinya pernah melakukan Mi’raj 
atau perjalanan ke langit. Mi’raj itu diakuin-
ya dilakukan sebanyak dua kali yakni pada 
tahun 1975 dan 1997 di Lenteng Tedes yang 
berada di hutan Gunung Rinjani.

Namun hal itu dapat dihindari setelah 
berdialog dengan masyarakat. Meski 
demikian hingga saat ini dirinya memimpin 
aliran yang disebut sebagai Istijenar Raksa 
Gunung Rinjani yang beranggotakan 29 
orang. Kelompok ini biasanya melakukan 
ritual setiap malam Jum’at.

Bakri mengaku sadar jika ceritanya itu 
ditentang masyarakat namun dia tetap 
pada pendiriannya. Saat ini Bakri Abdullah 
dibawa ke Rumah Sakit Jiwa NTB untuk di-
periksa kejiwaannya. 

sumber: VivaNews.com
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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  
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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 - Presiden RI terpilih Susilo 
Bambang Yudhoyono mengatakan pemili-
han para menteri untuk Kabinet Indonesia 
Bersatu (KIB) jilid dua akan berjalan secara 
transparan dan akuntabel sehingga rakyat 
bisa mengetahui jalannya penunjukkan 
para menteri itu mulai dari proses awal ter-
masuk alasan penetapannya.

“Saya ingin rakyat mengetahui apa saja 
yang saya lakukan dibantu Wapres terpilih 
Boediono dan tim kecil yang membantu 
saya dalam menyusun KIB jilid dua un-
tuk memastikan dan membuktikan pros-
esnya tetap transparan, dalam arti proses 
kegiatan utamanya bisa diketahui rakyat, 
kredibel dengan berpedoman pada me-
kanisme sistem dan proses yang semestinya 
dan akuntabel dalam arti dapat dipertang-
gungjawabkan, kenapa kabinet mendatang 
strukturnya seperti itu dan sasarannya juga 
seperti itu,” kata Presiden dalam jumpa 
pers di kediaman Puri Cikeas Bogor Rabu 
malam.

Menurutnya, dalam proses penentuan 
stuktur dan menteri KIB II, dirinya bersi-
kap sangat dinamis dengan mengupayakan 
menampung semua usulan dan masukan 
mengenai struktur dan nama yang diajukan 
kepadanya. Namun, sebagai patokan dir-
inya tetap merujuk pada UU nomor 39/2008 
mengenai Kementerian Negara yang antara 
lain menyebutkan bahwa jumlah kement-

erian dan departemen dalam satu pemerin-
tahan paling banyak 34 buah.

Berdasarkan peraturan itu, Presiden 
memastikan jumlah kementerian dan de-
partemen dalam KIB II sebanyak 34 buah, 
dengan penambahan fungsi pada be-
berapa kabinet seperti pada Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan yang ditambah 
dengan fungsi perlindungan anak.

“Sebenarnya tugas kabinet untuk lima 
tahun mendatang bertambah besar, na-
mun dengan peraturan itu maka akan ada 
fungsi-fungsi tambahan tetapi tidak dit-
ambah jumlahnya. Yang saya rancang 34 
menteri dengan beberapa fungsi tambahan, 
sehinggga beban kementrian menjadi lebih 
besar,” katanya.,

Presiden menjelaskan, bahwa dalam 
proses penyusunan kabinet ini peran 
Wapres terpilih Boediono cukup besar 
karena selalu diminta untuk memberikan 
pandangan-pandangan dan mengusulkan 
nama-nama yang layak termasuk dalam pe-
nyusunan struktur kabinet.

Penyusunan KIB II lanjut Presiden dimu-
lai dari pembahasan visi dan misi pemer-
intah seperti yang telah dijabarkan dalam 
kampanye pilpres yang lalu, selanjutnya 
ditentukan sasaran-sasaran capaian dalam 
lima tahun mendatang di berbagai sektor 
dalam program 100 hari dan 5 tahun men-
datang. - Analisa

Presiden: Pembentukan Kabinet 
Baru Transparan dan Akuntabel 



Bank-bank AS 
untung         

NEW YORK -  Dua bank besar di Wall Street 
melaporkan keuntungan yang lebih besar 
daripada perkiraan, antara bulan Juli sampai 
September tahun ini. 

Keuntungan Goldman Sachs untuk periode 
tersebut adalah $3,19 miliar, kenaikan empat kali 
lipat dibandingkan periode yang sama tahun 
2008. 

Goldman Sachs telah menyisihkan dana $5,35 
miliar untuk menutupi gaji dan bonus dalam 
kuartal tersebut, dengan pembayaran rata-rata 
$172.581 per pegawai. 

Keuntungan Citigroup juga meningkat, tetapi 
angka yang jauh lebih rendah, $101 juta, mencer-
minkan dampak resesi terhadap operasinya. 

Bank itu lebih banyak memberi pinjaman ke-
pada nasabah dan memiliki kredit macet dalam 
jumlah lebih besar dibandingkan Goldman, yang 
lebih berkonsentrasi pada perbankan investasi, 
perdagangan saham dan membantu penggabun-
gan perusahaan-perusahaan lain. 

Dalam periode yang sama setahun sebelum-
nya, Citigroup menderita kerugian 42,82 miliar. 
Tetapi angka keuntungan terbaru ini jauh lebih 
rendah daripada satu kuartal sebelumnya, ketika 
Citigroup meraup $4,82 miliar. 

Saham Citigroup sebesar 34% saat ini dimiliki 
oleh pemerintah Amerika. Harga saham kedua 
bank itu jatuh dalam sesi awal perdagangan 
saham hari ini karena walaupun hasil kuartal 
ini lebih baik dari yang diperkirakan, angka itu 
masih belum sebaik JPMorgan Chase sehari sebe-
lumnya, yang mendongkrak indeks Dow Jones 
diatas 10.000. 

12 DUNIA KITA INTERNASIONAL

 Hugo Chavez 
Kecam Nobel  
Perdamaian Obama

Chavez, yang seringkali mengkri-
tisi Obama secara personal perihal 
kebijakan ‘imperialis’-nya ini, ber-
pendapat pemberian Nobel kepada 
pemimpin Amerika Serikat terse-
but merupakan suatu kesalahan. 
Dikatakan dia, tindakan Obama se-
lama ini belum layak mendapatkan 
penghargaan bergengsi tersebut.

“Apakah yang telah dilakukan 
Obama selama ini layak untuk 
mendapatkan penghargaan ini? Juri 
hanya memfokuskan pada harapan-
harapannya tentang penghapusan 
senjata nuklir dunia, namun me-
lupakan peranannya dalam men-
empatkan batalyonnya di Irak dan 
Afghanistan, dan keputusannya un-
tuk mendirikan markas militer baru 
di Kolombia,” tulis Chavez dalam se-
buah kolom.

“Untuk pertama kalinya, kita me-
nyaksikan pemberian penghargaan 
dengan nominator yang sebenarnya 
tindakannya tidak layak mendapat-
kan penghargaan tersebut: mem-
berikan penghargaan kepada ses-
eorang karena memberikan harapan 
sangat jauh dari kenyataan,” tambah 
dia.

Tidak hanya itu, Chavez bahkan 
mengkritik pemberian Nobel kepada 
Obama ini seperti layaknya mem-
berikan hadiah kepada pelempar 
bola dalam baseball hanya karena 
dia berjanji akan memenangkan 50 
pertandingan dan mengalahkan 500 
orang pemukul. Hal ini sangat tidak 
realitis.

Namun, kritikan Chavez ini sangat 
bertolak belakang dengan tanggapan 
yang diberikan oleh seniornya, Fidel 
Castro yang sebetulnya juga sering 
mengkritik AS. Mantan Presiden 
Kuba ini justru mengatakan pembe-
rian Nobel ini merupakan ‘tindakan 
positif’. 
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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

AS tambah pasukan 
di Afghanistan 

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat 
Barack Obama segera mengumumkan pen-
giriman gelombang pasukan tambahan AS 
ke Afghanistan.

Menurut informasi yang diperoleh BBC, 
Presiden Obama akan menyampaikan 
kepastian penambahan pasukan Amerika 
ini pekan depan.

Namun, kabar tersebut dibantah sekre-
taris pers Gedung Putih Robert Gibbs. Dia 
mengatakan Presiden Obama belum memu-
tuskan soal pengiriman tambahan pasukan 
ke Afghanistan. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris 
Gordon Brown mengatakan Inggris akan 
mengirim lagi 500 orang tentara ke Afghani-
stan, untuk memperkuat sekitar 9.000 per-
sonil pasukan Inggris yang sudah bertugas 
di negeri itu. 

Namun pemerintah Inggris mengajukan 
sejumlah persyaratan sebelum pasukan 
baru ini dikirim ke Afghanistan.

Persyaratan utama adalah pemerintah 
Inggris menginginkan agar pasukannya di 
Afghanistan memperoleh peralatan yang 
memadai. 

Hal lain yang menjadi persyaratan adalah 
pengiriman pasukan akan dilakukan jika 
negara NATO lain juga menambah pasukan 
dan jika pasukan Afghanistan mendapat 
pelatihan lebih baik. 

KOORDINASI DENGAN SEKUTU
BBC Newsnight melaporkan pemerintah-

an Obama telah memberitahu pemerintah 
Inggris bahwa Amerika segera menambah 
jumlah pasukannya di Afghanistan. 

Program berita ini juga mengabarkan 
kepastian soal penambahan pasukan AS 
ini akan diumumkan pekan depan, saat 
para menteri pertahanan NATO bertemu di 
Bratislava, Slovakia. 

Dalam program berita itu, Duta Besar 
Afghanistan di Washington Said Jawad 
dimintai konfirmasinya soal kabar penam-
bahan pasukan Amerika itu. 

“Kita harus menunggu pengumuman 
resmi pemerintah AS, namun ada indikasi 

Presiden Obama menerima permintaan 
Jenderal McChrystal.”

Saat ditanya soal jumlah pasukan tam-
bahan yang kabarnya mencapai 40.000 - 
45.000 orang, Said Jawad hanya mengatakan 
jumlah itu memang permintaan yang 
datang dari pasukan koalisi di Afghanistan 

Namun, sekretaris pers Gedung Putih 
Robert Gibbs menampik isu itu dengan 
mengatakan Presiden Obama belum mem-
buat keputusan soal pasukan tambahan ini. 

“Saya kira BBC tidak akan menjadi media 
pertama untuk mengumumkan sebuah 
keputusan penting seperti itu,” tambah 
Gibbs.

Namun, Gibbs dalam satu kesempatan 
pernah mengatakan bahwa pemerintah AS 
telah “mengkordinasikan pandangannya 
dengan negara-negara sekutu” dan bahwa 
Perdana Menteri Gordon Brown telah 
“menyampaikan keputusan Inggris untuk 
menambah pasukan” dalam sebuah pembi-
caraan telepon pekan lalu. 

“Sangat jelas bahwa rakyat Inggris dan 
pasukan yang bertugas di Afghanistan telah 
menanggung korban yang sangat besar. 
Dan kami sangat berterima kasih karena 
Inggris makin memperkuat koalisi,” kata 
Gibbs. 

PM Brown mengatakan pada prinsipnya 
pemerintah Inggris bersiap untuk mengir-
imkan tambahan 500 personil militer ke 
Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan, 
lokasi di mana pasukan NATO mendapat 
perlawanan paling sengit dari Taliban. 

Presiden Obama sendiri telah memper-
timbangkan penambahan pasukan sesuai 
dengan permohonan yang diajukan koman-
dan pasukan koalisi di Afghanistan Jenderal 
McChrystal yang kabarnya meminta tam-
bahan sedikitnya 40.000 personil. 
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JAKARTA - Masyarakat Indonesia di-
perkirakan baru bisa menikmati kualitas 
hidup yang layak pada tahun 2016, atau 
ketika Indonesia berhasil mencapai PDB 
(Produk Domestik Bruto) per kapita sebe-
sar US$ 6.000.

Demikian hasil simulasi terhadap dua 
skenario pertumbuhan PDB per kapita 
yang dibuat Standard Chartered melalui 
laporan khususnya tentang Indonesia, 
yang dikutip detikFinance, Kamis (15/10).

Stanchart membuat dua skenario, Ske-
nario pertama didasarkan pada proyeksi 
kami terhadap pertumbuhan PDB dan 
inflasi. Sementara skenario kedua ber-
dasarkan pada compound annual growth 
rate (CAGR) dari pendapatan per kapita 
nominal selama periode 2000 hingga 2008.

Hasil simulasinya adalah: Setelah tahun 
2020, PDB per kapita nominal Indonesia 
kira-kira akan 11 kali lebih tinggi dari nilai 
di tahun 2000 berdasarkan Skenario 1, atau 
13 kali lebih tinggi berdasarkan skenario 2.

“PDB per kapita Indonesia diperkirakan 
akan melewati US$ 6.000 di tahun 2016 
berdasarkan Skenario 2, atau di tahun 2017 
berdasarkan Skenario 1. US$ 6.000 adalah 
tingkat pendapatan per kapita yang oleh 
beberapa ahli ekonomi pembangunan 
dianggap sebagai ambang batas ‘lepas 
landas’ bagi suatu masyarakat untuk me-
nikmati kualitas hidup yang layak,” urai 

laporan tersebut.
Saat ini PDB per kapita nominal dan 

PDB per kapita berdasarkan PPP penduduk 
Indonesia masih kedua paling rendah di 
ASEAN-5, sedikit lebih tinggi dari Filipina. 
Di tahun 2008, PDB per kapita berdasarkan 
PPP penduduk Indonesia adalah US$ 3.987 
(dalam dolar internasional IMF), atau 
hanya 8% dari ukuran yang sama untuk 
penduduk Singapura.

“Ini berarti bahwa, secara rata-rata, 
daya beli penduduk Singapura adalah 13 
kali lebih besar dari daya beli penduduk 
Indonesia,” urai laporan tersebut.

Dalam laporan tersebut juga dikatakan, 
Indonesia bukanlah satu-satunya negara 
emerging market yang memiliki pendapa-
tan per kapita rendah. Bahkan China dan 
India yang mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang pesat juga memiliki PDB per 
kapita yang relatif rendah.

“Untuk mempercepat peningkatan 
pendapatan per kapita, Indonesia harus 
secara bersamaan meningkatkan laju per-
tumbuhan ekonomi dan mengendalikan 
pertumbuhan populasi. Sementara itu, un-
tuk meningkatkan daya beli penduduknya, 
Indonesia juga harus menurunkan laju in-
flasi ke tingkat yang sama dengan negara-
negara tetangganya,” demikian laporan 
tersebut. (dtc) Analisa
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