
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) menegaskan, dalam 
pembangunan periode 2009-2014, 
Indonesia harus menerapkan prinsip 
“Indonesia Bisa”, terutama dalam meng-
hadapi tantangan dunia. Karena itu, 
saat membuka National Summit 2009, 
di Bidakara, Jakarta, Kamis (29/10) pagi, 
Presiden memberi judul “Siapa Bilang 
Indonesia Tidak Bisa”.

Menurutnya, kunci sukses agar pem-
bangunan lima tahun mendatang bisa 
berhasil yaitu semangat pantang me-
nyerah, persatuan dan kebersamaan 
serta jati diri. “Saya mengistilahkan kita 
harus punya semangat bisa, harus bisa! 
Kalau Tiongkok bisa, kita juga bisa! Kalau 
India bisa, kita juga bisa! Kalau Malaysia, 
Singapura bisa, dikira kita tidak bisa,” 
ujarnya.

SBY juga mengkritik sikap sejumlah 
pihak yang suka mencemooh bangsa 
sendiri. “Kita boleh memuji bangsa 
lain tanpa harus merendahkan bangsa 
sendiri. Forum ini untuk mengingatkan 
bahwa Indonesia punya nilai, punya bu-
daya, dan sejarah bangsa yang panjang,” 
katanya.

Presiden mencontohkan, Indonesia 
pernah diramalkan akan terpecah be-
lah, terjadi Balkanisasi. Tetapi, bangsa 
Indonesia tetap utuh sampai saat ini.

“Kita ini sering dicemooh, kita suka 
diramal oleh banyak pihak hal-hal 
yang buruk, mungkin tetangga, mung-
kin negara lain, mungkin organisasi di 
tingkat dunia, mungkin dalam tubuh kita 
sendiri, di negeri kita ini, misalnya 10-
11 tahun kita diramalkan bubar, kolaps, 
terjadi Balkanisasi seperti di Yugoslavia 

yang pecah menjadi negara-negara ke-
cil, lantas dianggap negara gagal,” papar 
Yudhoyono.

Target Ekonomi
Pada kesempatan itu, Presiden juga 

memaparkan target pertumbuhan eko-
nomi 2009-2014 yang diprediksi sebesar 7 
persen. Pengangguran yang saat ini sebe-
sar 8,1 persen dari total angkatan kerja, 
ditargetkan dapat ditekan menjadi 5-6 
persen. Kemiskinan yang saat ini seban-
yak 14 persen, dalam lima tahun ke de-
pan, diturunkan menjadi 8-10 persen.

Kunci pencapaian target itu adalah in-
vestasi, stabilitas politik, keamanan, in-
frastruktur, kepastian hukum, kebijakan 
ekonomi, peraturan daerah, dan periz-
inan yang sinergis.

Untuk itu, SBY mengemukakan, se-
lama 5 tahun Indonesia memerlukan in-
vestasi sebanyak Rp 2.100 triliun untuk 
mencapai target-target pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan pengangguran, 
dan kemiskinan tersebut. “Dari mana in-
vestasi itu? Tentu dari pemerintah saja ti-
dak cukup, juga perlu bantuan dari pihak 
swasta dalam negeri, dan partner dari 
swasta luar negeri,” jelasnya.

Presiden juga mengakui, banyak 
pencapaian yang meleset dari target, 
karena adanya hambatan seperti izin 
yang saling bertabrakan, UU tidak 
klop, dan kurangnya pasokan listrik. 
Untuk itulah, dalam Kabinet Indonesia 
Bersatu II, dibentuk Unit Kerja Presiden 
untuk Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan. 
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Siapa bilang Indonesia Tidak Bisa?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-211 - 31 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 (3)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (120)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (65)

Titip barang dari Indo
Mau titip barang dari Indo ke 
Phila? bulan Oktober datang 
hub: 031-707-888 23 informasi 
267-847-6996 malam (4)

Kamar Kosong
Ada kamar kosong bagi yang 
tidak urus surat dan tidak 
merokok di meray dan 20th 
st. Hub. 215-873-3907 (1)

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 (14)

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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Facebook
Seorang kakek yang sudah renta meng-

hampiri cucunya bernama Ardi yang sedang 
sibuk mengutak-atik handphone.

Kakek: “Di.., dari tadi kakek melihatmu 
ketawa-ketiwi. Kamu kenapa, Di..?

Ardi : “Iya, Kek. Ardi baru saja punya 
facebook. (Sambil tetap sibuk dan tidak me-
medulikan si kakek.)

Kakek: “Memangnya facebook bisa bikin 
ketawa-ketiwi ya, Di..?”

Ardi : “Iya, Kek!”
Kakek: “Wah, kalau begitu kebetulan. Di, 

tolong belikan facebook buat kakek. Kakek 
lagi suntuk nih....”

Cucu : “!!##$$????”

Pensil untuk ujian
Deng Xiaoping, seorang pria Taiwan yang 

sangat kaya tetapi tidak memiliki kemam-
puan berbahasa Inggris tiba di airport 
New York. Setelah mengantri di imigrasi, 
saat mencap paspor, petugas menanyakan 
beberapa pertanyaan untuk mengetahui 
kunjungannya ke USA .

Pertanyaan pertama imigrasi: “Apa nama 
terakhir dari Presiden Pertama kami?”

Karena tidak mengerti bahasa Inggris 
dengan baik, dia menduga bahwa petugas 
menanyakan nama keluarganya (surname). 
Lalu dia menjawab: “Wo xing Deng (dibaca: 

wo sing Teng).” Dalam Mandarin berarti: 
“Marga saya Deng”). Fyi, dalam budaya Chi-
nese, orang Chinese selalu memperkenal-
kan marganya dulu saat kenalan pertama 
kali.

Petugas mendengar “Washington! “ (sama 
bunyinya) lalu dia melanjutkan ke pertan-
yaan ke-2: “Untuk apa kamu mau pergi ke 
US?”

Pikirnya, secara logis tentu sekarang dia 
menanyakan nama saya. Lalu dia menjaw-
ab: “Xiaoping.”

Petugas mendengar : “Shopping!”
Pertanyaan ke-3: “Kendaraan apa yang 

kamu kendarain di Taiwan?”
Turis itu berpikir, dia ditanyakan status-

nya di Taiwan, dan menjawab dalam bahasa 
Hokkien: “Bo bo.” (dalam Hokkien berarti: 
“Belum beristri”).

Dan petugas mendengar: “Volvo!” lalu dia 
tersenyum dengan hormat dan bertanya 
lagi.Pertanyaan ke-4: “Siapa penyanyi pop 
yang paling terkenal di USA?”

Saat ini lelaki Taiwan sudah mulai tidak 
sabar dan mulai berkata dengan keras 
dalam bahasa Hokkien: “Mai Ko Cai Seng.” 
(arti: “Jangan main-main lagi dengan saya”).

Petugas mendengar: “Michael Jackson!”
Kagum akan pengetahuan si turis, petu-

gas mencap paspornya.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, ketika membuka National 
Summit 2009 di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, 
Kamis (29/10), mengatakan, dirinya memi-
liki tiga resep jitu dalam meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi, memperluas lapangan 
kerja, dan menekan angka kemiskinan. 

Ketiga resep jitu tersebut adalah pember-
dayaan masyarakat, kewirausahaan, dan 
inovasi teknologi. “Dalam lima tahun ke de-
pan, kami merencanakan anggaran Rp 20 
triliun per tahun untuk kredit rakyat kecil. 
Bayangkan, dengan dana tersebut, rakyat 
bisa diberdayakan. Mereka dapat memiliki 
penghasilan sendiri sehingga tidak men-
ganggur. Dengan demikian, kemiskinan 
bisa berkurang,” kata SBY. 

Ia juga mengatakan akan mendorong 
sifat wirausaha masyarakat. Salah satu-
nya melalui kurikulum pendidikan. SBY 
berharap masyarakat dapat kreatif dalam 
berusaha dan mampu menciptakan lapan-
gan pekerjaan. 

“Selain itu, dalam lima sampai sepuluh 
tahun mendatang, kita akan membangun 
program atau campaign inovasi teknologi 
nasional. Selama ini kita banyak ketingga-
lan di bidang energi, pangan, dan kesehat-
an karena kurang teknologi,” tambahnya. 

Sebanyak tiga resep sukses ini dapat ter-
wujud dengan didukung lima kunci sukses, 
yaitu stabilitas politik, kerukunan sosial, 
manajemen, hingga ke tingkat kecamatan, 
kepemimpinan, dan kemitraan. - Kompas

Inilah Tiga Resep SBY Atasi 
Kemiskinan Indonesia
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SBY Kritik Metodologi 
Pendidikan

SURABAYA - Kritik pada dunia pen-
didikan datang dari orang nomor satu 
di Indonesia, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY). SBY menilai, sistem pen-
didikan Indonesia selama ini salah metode.

“Saya kritik metodologi pendidikan kita,” 
ujar SBY saat memberikan sambutan dalam 
National Summit 2009 di Hotel Bidakara, Jl 
Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

“Coba kita lihat. Sejak TK, SD, SMP, SMA, 
metodenya jangan guru yang aktif, semen-
tara siswanya pasif, sekadar mengejar nilai 
rapor ujian,” cetus SBY.

Kalau para siswa cuma pasif saja, lanjut 
SBY, para siswa nantinya tidak akan kreatif 
dan berkembang pola pikirnya.

“Kalau cuma itu (tujuannya nilai rapor), 
maka anak-anak kita tidak berkembang kre-
atif,” tambah SBY.

SBY meminta para siswa agar didorong 
untuk banyak mempelajari studi kasus, se-
hingga daya nalar siswa bertambah bagus.

“Agar pendidikan kita tidak menghasilkan 

job seeker (pencari kerja), tapi job creator 
(pencipta lapangan kerja),” ujarnya.

Kritik pada dunia pendidikan datang dari 
orang nomor satu di Indonesia, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY me-
nilai, sistem pendidikan Indonesia selama 
ini salah metode.

“Saya kritik metodologi pendidikan kita,” 
ujar SBY saat memberikan sambutan dalam 
National Summit 2009 di Hotel Bidakara, Jl 
Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

“Coba kita lihat. Sejak TK, SD, SMP, SMA, 
metodenya jangan guru yang aktif, semen-
tara siswanya pasif, sekadar mengejar nilai 
rapor ujian,” cetus SBY.

Kalau para siswa cuma pasif saja, lanjut 
SBY, para siswa nantinya tidak akan kreatif 
dan berkembang pola pikirnya.

“Kalau cuma itu (tujuannya nilai rapor), 
maka anak-anak kita tidak berkembang kre-
atif,” tambah SBY.

SBY meminta para siswa agar didorong 
untuk banyak mempelajari studi kasus, se-
hingga daya nalar siswa bertambah bagus.

“Agar pendidikan kita tidak menghasilkan 
job seeker (pencari kerja), tapi job creator 
(pencipta lapangan kerja),” ujarnya. Yahoo!



“Kalau orangnya yang menyebabkan ti-
dak bergerak, ya minggir saja. Saya tidak 
suka enam bulan masalah tidak bergerak,” 
jelas Presiden.

Kebutuhan Daerah
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga 

mengungkapkan bahwa rekomendasi dari 
National Summit 2009 akan menjadi masu-
kan dalam penyusunan program prioritas 
100 hari pemerintahannya. 

Untuk itulah, pertemuan nasional terse-
but melibatkan tak kurang dari 1.400 peser-
ta, yang merupakan pemangku kepentin-
gan dalam program pembangunan nasi-
onal, yakni segenap menteri, pejabat eselon 
I departemen terkait, gubernur, kalangan 
pengusaha yang tergabung dalam Kadin 
dan Kadin daerah, anggota DPR, dan DPRD, 
lembaga swadaya masyarakat, akademisi, 
bankir, dan sejumlah pakar.

Terkait hal tersebut, Gubernur 
Kalimantan Tengah, Teras Narang meli-
hat National Summit 2009 harus mampu 
menginventarisasi dan mengidentifikasi 
masalah-masalah di daerah, dan dijadikan 
pijakan dalam penyusunan program nasi-
onal. “Seharusnya, program nasional yang 
ada di daerah berangkat dari kebutuhan 
daerah. Jangan terjadi lagi program di dae-
rah merupakan keinginan pemerintah pu-
sat. Kalau ini yang terjadi tidak akan jalan,” 
ujarnya.

Menurut Teras, selama ini muncul kesen-
jangan antara program pusat dan daerah. 
“Kerap program pusat itu bukan merupak-
an kebutuhan daerah,” katanya.

Dia mencontohkan, dalam pembangu-
nan infrastruktur jalan, pemerintah daerah 
yang paling memahami mana ruas jalan 
yang harus diprioritaskan. “Karena infra-
struktur ini terkait dengan pertumbuhan 
wilayah,” katanya.

Demikian halnya soal tata ruang, kebi-
jakan pemerintah pusat dan daerah kerap 
menimbulkan ketidakpastian bagi investor. 
“Penataan ruang seharusnya dilihat dari 
sisi ekonomi, untuk mendorong pertumbu-

han ekonomi, masyarakat, dan wilayah,” 
urainya.

Untuk itu, Teras menyebutkan empat 
prioritas yang harus diakomodasi dalam 
National Summit 2009, yakni koordinasi 
kebijakan tata ruang, akselerasi pemban-
gunan infrastruktur, akselerasi penyediaan 
listrik yang harus tuntas dalam dua tahun, 
serta mengatasi tumpang tindih kebijakan 
dan regulasi antardepartemen.

Soal tumpang tindih regulasi antarde-
partemen, contoh nyata adalah antara sek-
tor kehutanan dan pertambangan. Izin 
investasi pertambangan di kawasan hutan 
bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-
tahun. “Meskipun sudah ada izin pertam-
bangan, investor harus memperoleh izin 
masuk hutan. Kalau sudah ada izin, masih 
perlu izin pinjam pakai kawasan. Ini sangat 
memakan waktu, sehingga memberi ketida-
kpastian bagi pemerintah daerah dan inves-
tor,” jelasnya.

Hilangkan Hambatan
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta 

Rajasa mengungkapkan, dalam National 
Summit 2009 yang berlangsung 29-31 
Oktober, juga dimaksudkan untuk meng-
hilangkan hambatan dan sumbatan pem-
bangunan. Hambatan dimaksud di anta-
ranya terkait dengan regulasi.

“Beberapa peraturan yang akan dikaji, 
antara lain soal pembebasan lahan khusus-
nya untuk jalan tol, tata ruang, kehutanan, 
dan perikanan,” ujar Hatta.

Dia menegaskan, sudah saatnya perlu ak-
selerasi serta harmonisasi antara kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah. “Tidak ada 
lagi business as usual,” tandasnya.

“Sebelum menetapkan prioritas program 
kerja kabinet lima tahun serta 100 hari kerja 
kepada publik, Presiden menghendaki ada 
dialog dan pembahasan. National Summit 
akan dimanfaatkan untuk itu,” kata Hatta. 
[L-10/A-21/H-15/D-12/A-17]

     Sumber: Suara Pembaruan
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sambungan dari hal awal..



112 tahun  
nikahi gadis  
17 tahun   
 Ratusan orang menghadiri pernikahan 

di Somalia antara kakek berusia 112 tahun 
dengan istrinya yang baru berusia 17 tahun. 

Ahmed Muhamed Dore yang telah memi-
liki 18 anak dari 5 istri mengatakan dia akan 
mendapatkan banyak anak lagi dari istri 
barunya, Safia Abdulleh yang baru berusia 
17 tahun. 

‘’Hari ini Tuhan menolong saya mereal-
isasikan mimpi saya’’ kata Dore, setelah re-
sepsi pernikahan di kawasan Galduduud.

Keluarga pengantin wanita mengatakan, 
Safia sangat ‘’bahagia dengan suami baru-
nya’’. 

Dore men-
gatakan, dia dan 
pengantin wani-
tanya yang lebih 
cocok untuk 
menjadi buyut-
nya itu berasal 
dari desa yang 
sam di Somalia 
dan dia sudah 
menunggu cu-
kup lama hingga 
dia remaja agar 

bisa dilamar. 
‘’Saya tidak memaksanya, tapi menggu-

nakan pengalaman saya untuk meyakinkan 
dia tentang cinta saya dan akhirnya kami 
setuju untuk menikah’’ kata sang pengantin 
pria. 

Wartawan BBC di Mogadishu melapor-
kan kalau pernikahan di kota Guriceel ini 
digambarkan sejarawan Somalia sebagai 
yang pertama bagi bangsa Afrika dalam 
satu abad terakhir.  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

Ical Datang, 
Karyawan Senang

JAKARTA - Kemenangan Aburizal Bakrie 
(Ical) merebut kursi Ketua Umum DPP Par-
tai Golkar 2009-2014, tidak hanya disambut 
gembira oleh para pendukungnya. Para 
karyawan di markas DPP Partai Golkar, 
Slipi, Jakarta Barat, yang jumlahnya menca-
pai 89 orang, juga tak kalah girangnya. 

Kegembiraan itu sangatlah beralasan 
karena ada kabar gaji mereka segera di-
naikkan hingga melebihi upah minimum 
provinsi (UMP) DKI Jakarta sekitar Rp 1 
juta. Sebelumnya mereka rata-rata meneri-
ma gaji jauh di bawah UMP.

Menurut sumber SP di lingkungan DPP 
Partai Golkar, Rabu (28/10), saat ini Sekjen 
Idrus Marham dan Bendahara Umum Setya 
Novanto sedang menggodok formula ke-
naikan gaji tersebut. “Gaji mereka akan kita 

naikkan lebih dari 
UMP. Ini merupak-
an kebijakan Pak 
Ical,” kata sumber 
itu.

Seorang kary-
awan mengung-
kapkan kegembi-
raannya setelah 

mendengar kabar tersebut. Menurut dia, ini 
merupakan mimpi yang jadi kenyataan.

Pasalnya sejak lima tahun lalu, mereka 
hanya mendapat gaji berkisar Rp 300.000 
hingga Rp 600.000. Padahal Jusuf Kalla 
yang menjabat ketua umum saat itu sudah 
memberikan disposisi agar gaji disesuaikan 
UMP. Namun hingga akhir kepemimpinan-
nya hal itu tidak juga terlaksana. “Mudah-
mudahan kepemimpinan Pak Ical benar-
benar membawa berkah bagi kami orang 
kecil. Semoga ke depan tak ada lagi berita 
yang mengibaratkan kami mati di lumbung 
Golkar,” ujarnya.[M-16] - Suara Pembaruan



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 kon-
tak, operasi refraktif co-manajemen. 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
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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 

BANDA ACEH - Aturan baru akan diber-
lakukan di Kabupaten Aceh Barat oleh 
Bupati Aceh Barat Ramli MS. Mulai Januari 
2010, perempuan muslim di Aceh Barat 
dilarang keras memakai celana ketat dan 
celana jins. 

Penggunaan celana dibolehkan dengan 
syarat ketat, yakni harus lebar dan me-
nutupi mata kaki. Celana juga bisa digu-
nakan sebagai dalaman rok panjang yang 
lebar. 

Jika melanggar, maka pelaku harus 
mengganti celana yang dipakainya den-
gan rok yang disediakan khusus oleh 
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 
Sementara, celana yang mereka pakai 
akan digunting. 

Menurut informasi, Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan 
7.000 rok pengganti dalam berbagai uku-
ran. Operasi anticelana akan dipusatkan 

di Meulaboh. 
Sanksi tegas juga akan diberlakukan 

pada kaum lelaki yang mengenakan celana 
pendek, yang memperlihatkan auratnya. 
Namun, aturan tersebut tak berlaku bagi 
pemeluk agama lain. Kebijakan baru yang 
dikeluarkan Bupati jadi isu kontroversial 
di Aceh Barat.

Cut Mariana (32), warga Meulaboh, me-
nilai aneh larangan memakai celana itu. 
“Mengatur boleh tidaknya memakai cel-
ana bukan urusan bupati, masih banyak 
masalah-masalah yang harus diatur, mis-
alnya dana yang tidak beres penggunaan-
nya. Ngapain mikir masalah perempuan 
memakai rok,” kata Mariana. 

Mariana juga mempertanyakan dana 
pengadaan 7.000 rok. “Dari mana danan-
ya? APBD? Daripada untuk menyediakan 
rok, lebih baik untuk fakir miskin,” tam-
bah dia. - Kompas  

Wanita Dilarang Bercelana Jins di Aceh Karenina Mengincar 
Mahkota Miss World

JAKARTA - Satu lagi kontes kecantikan 
yang diikuti oleh perempuan Indonesia, 
yaitu Miss World 2009. Pada ajang tersebut, 
tahun ini akan diwakili oleh Miss Indonesia 
2009 Karenina Sunny Halim. Perempuan 
yang akrab disapa Nina ini menargetkan 
menang pada kompetisi yang diikuti para 
perempuan cantik dari 120 negara itu. Kare-
nanya, dia telah berlatih fisik dan mental 
serta mengatur sejumlah strategi.

“Target saya adalah menang. Saya bisa 
menjamin Miss Indonesia menang 100 
persen,” kata Nina dalam jumpa pers Rabu 
(28/10) di Hard Rock Cafe Jakarta. “Saya 
harap semua di Indonesia mendukung. 
Karena, kemenangan saya bukan untuk 
saya sendiri, tapi untuk Indonesia,” tam-
bahnya. 

Nina telah melakukan berbagai per-
siapan untuk tampil di Malam Final Miss 
World 2009 yang akan berlangsung pada 12 
Desember di Johannesburg, Afrika Selatan. 
Persiapan itu mulai dari latihan fisik, men-
tal hingga motivasi dan wawasan. “Saya 
banyak mengikuti training, terutama untuk 
inner beauty, seperti kursus tentang char-
acter building, motivasi, kepribadian, etika, 

komunikasi, dan bahasa tubuh,” ungkap 
gadis yang memiliki enam gelar diploma, 
yakni di bidang Public Relations, Sales and 
Marketing, Primary Teaching, Economics, 
Performing Arts, dan Music and Arts.

Selain itu, gadis kelahiran Jakarta 13 Juni 
1986 ini juga belajar bagaimana berjalan 
dan berpose di atas catwalk, serta tata 
rias wajah dan rambut. Pasalnya, di ajang 
tersebut, dia harus berdandan sendiri tanpa 
bantuan orang lain. “Itu akan menjadi bekal 
saya karena pada saat karantina, semuanya 
harus saya lakukan sendiri,” kata adik dari 
pesinetron Steve Emanuel itu lagi. 

Busana yang akan dikenakan Nina sela-
ma mengikuti kontes adalah rancangan per-
ancang Indonesia yaitu Marga Alam, Adjie 
Notonegoro, Stephanus Hamy, Billy Tjong, 
Rusly Tjohnardi, Rudy Chandra, Raizal Rais 
dan Mel Ahyar.  - Suara Pembaruan

Lisa: Kanker “Tak 
Kalahkan” Patrick 
Swayze

Janda bintang “Dirty Dancing” Patrick 
Swayze, Lisa Niemi, mengatakan, sekali-
pun perjuangan suaminya melawan kanker 
berlangsung selama hampir dua tahun, itu 
tak membuat dia siap menghadapi kema-
tian suaminya pada September.

“Ini adalah baru bagi saya, dan saya kira 
selama 22 bulan penyakit suami saya se-
hingga memberi saya waktu untuk terbiasa 
dengan pendapat kehilangan dia,” kata Lisa 
Niemi, Selasa, dalam penampilan publik 
pertamanya sejak kematian Swayze.

“Saya menghadapi itu ketika saya benar-
benar sampai ke tahap itu, kata saya, 

`Tidak, tidak, tidak .̀ Itu tidak sama sama-
sekali ...,” kata Lisa dalam satu diskusi 
panel mengenai kesedihan pada Womeǹ s 
Conference di Long Beach, California.

Lisa ditemani oleh ibu negara bagian 
California Maria Shriver, aktris dan pegiat 
Susan Saint James dan Elizabeth Edwards, 
istri mantan calon presiden John Edwards, 
yang juga berjuang melawan kanker.

“Kanker mungkin telah merenggut 
Patrick, tapi itu tak mengalahkan dia,” kata 
Lisa. Bintang “Dirty Dancing” tersebut 
meninggal pada 14 September pada usia 57 
tahun.

Lisa dijadwalkan berbicara lagi menge-
nai cinta dan kehilangan suaminya selama 
23 tahun akibat kanker pankreas, dalam 
satu wawancara yang dituan-rumahi 
Oprah Winfrey dan dijadwalkan menguda-
ra Jumat. - Antara
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Sadari Pentingnya 
Kesehatan Jiwa

Setidaknya 30% penduduk Indonesia per-
nah mengalami masalah kejiwaan dan 2-3% 
menderita gangguan kejiwaan serius yang 
membutuhkan pengobatan.

Masalah gangguan saraf dan jiwa men-
jadi penyumbang terbesar beban penyakit 
secara global. Hal ini seharusnya mendo-
rong kesadaran masyarakat untuk lebih 
peduli terhadap kesehatan kejiwaan.

Masalah sosial ekonomi, bencana, dan 
tindak terorisme disebut sebagai faktor pe-
micu timbulnya gangguan kesehatan jiwa. 
Seperti yang dikatakan Dr. Suryo Dhar-
mono, SpKJ(K) dalam diskusi mengenai 
penyakit jiwa di Jakarta, 26 Oktober 2009 
lalu, “Mereka yang mengalami gangguan 
kejiwaan ringan hingga parah jumlahnya 
jauh lebih banyak daripada angka statistik 
dalam data, apalagi dengan kondisi Indone-
sia yang saat ini rawan terhadap bencana, 
tindak terorisme dan masalah sosial eko-
nomi yang tak kunjung surut menjadi faktor 
pemicu terjadinya gangguan jiwa.”

Ada hubungan yang tidak terpisahkan 
antara penyakit gangguan jiwa dengan ma-

salah penyakit lainnya. Penderita depresi 
lebih mudah terkena diabetes dan penderita 
HIV AIDS lebih mudah terkena gangguan 
kejiwaan. Penyakit yang diderita seseorang 
bisa menjadi pemicu timbulnya gangguan 
jiwa.

Pada kenyataanya pelayanan terhadap 
kesehatan kejiwaan menghadapi beberapa 
kendala seperti masalah kesehatan jiwa 
yang tidak menjadi agenda utama dalam ke-
bijakan pemerintah, pemusatan layanan di 
institusi mental yang besar saja, kesehatan 
jiwa bukan menjadi prioritas, kurangnya 
organisasi, kesetaraan dan jumlah sumber 
daya, stigma, diskriminasi kebijakan, serta 
pelanggaran hak asasi, dll.

Masalah gangguan jiwa tidak hanya 
menjadi penderitaan bagi pasien tetapi juga 
dapat berpengaruh pada keluarga pasien. 

Masih banyak pasien penyakit jiwa 
yang tidak tersentuh oleh spesialis. Sistem 
kesehatan yang tidak adil seperti pemsun-
gan, penelantaran, dan perilaku kekerasan 
membuat penderita penyakit gangguan jiwa 
jauh dari pengobatan yang layak.

Masyarakat harus menyadari bahwa 
penyakit jiwa bisa diobati dan perlu 

penanganan dengan segera. “Lebih cepat 
gangguan jiwa terdeteksi semakin cepat 
pula pengobatannya.” Tambah Dr. Suryo.

JAKARTA - Hati-hati  mengendarai kenda-
raan bermotor jika tidak mengantongi Surat 
Izin Mengemudi (SIM). Anda bisa didenda 
hingga Rp 1 juta.

Penetapan denda itu berdasarkan UU 
No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Umum Pasal 281 yang berisi 
“Setiap pengendara kendaraan bermotor 
yang tidak memiliki SIM dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 4 (empat) bu-
lan atau denda paling banyak Rp 1 juta”.

“Itu denda maksimal. Ketentuan berapa 
pelanggar harus membayar denda itu kan 
nanti sesuai dengan sidangnya. Sebagai 
warga negara yang sadar hukum, sudah se-
harusnya mematuhi hukum. SIM diberikan 
kepada pengendara bukan hanya sebagai 
sertifikat dia bisa mengemudi. SIM dibuat 
agar pengendara punya pengetahuan ber-
lalu lintas,” kata Kabid Humas Polda Metro 
Jaya, Kombes Pol Chryshnanda Dwilaksana 
kepada detikcom, Rabu (28/10/2009).

Sejumlah pasal lain yang mengatur ke-
tentuan berlalu lintas memberikan denda 
yang tidak sedikit. Dalam UU baru tersebut, 
sanksi denda minimal Rp 250 ribu dikena-
kan kepada setiap pelanggar. Berikut se-
jumlah sanksi denda dalam UU yang baru 
disahkan 22 Juni lalu. Pasal 278, setiap pen-
gendara mobil yang tidak dilengkapi den-
gan perlengkapan berupa ban cadangan, se-
gitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, 
dan peralatan pertolongan pertama pada 
kecelakaan dipidana dengan pidana kurun-
gan paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

Pasal 288, setiap pengendara kenda-
raan bermotor yang tidak dipasangi Tanda 
Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda 
paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 288 ayat (2), setiap pengendara 
kendaraan bermotor yang memiliki SIM na-
mun tidak dapat menunjukkannya saat ra-
zia dipidana dengan pidana kurungan pal-
ing lama 1 bulan atau denda paling banyak 
Rp 250 ribu.

Pasal 285 ayat (1), setiap pengendara 
sepeda motor yang tidak dilengkapi kelay-
akan kendaraan seperti spion, lampu uta-
ma, lampu rem, klakson, pengukur kecepa-
tan, dan knalpot dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 bulan atau denda 
paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 285 ayat (2), setiap pengendara mo-
bil yang tak dilengkapi kelayakan kenda-
raan seperti spion, klakson, lampu utama, 
lampu mundur, lampu rem, kaca depan, 
bumper, penghapus kaca dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 
denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 287 ayat (1), setiap pengendara yang 
melanggar rambu lalu lintas dipidana den-
gan pidana kurungan paling lama 2 bulan 
atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 287 ayat (5), setiap pengendara yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling 
tinggi atau paling rendah dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 
denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 288 ayat (1), setiap pengendara yang 
tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan 
atau STNK dipidana dengan pidana kurun-
gan paling lama 2 bulan atau denda paling 
banyak Rp 500 ribu.

Pasal 289, setiap pengemudi atau penum-
pang yang duduk di samping pengemudi 
mobil tak mengenakan sabuk keselamatan 
dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 
250 ribu.

Pasal 294, setiap orang yang mengemudi-
kan kendaraan bermotor yang akan berbe-
lok atau berbalik arah tanpa memberikan 
isyarat dengan lampu penunjuk arah atau 
isyarat tangan dipidana dengan pidana ku-
rungan paling lama 1 (satu) bulan penjara 
atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Dtc

 - detik.com

Awas, Tidak Kantongi SIM Bisa Didenda 

Kenapa Harus Banyak 
Minum Air Putih? 

Kenapa minum lebih banyak air daripada 
kopi, soda atau bahkan jus? Apapun selain 
air putih memiliki karein, gula dan zat 
aditif lainnya yang harus disaring, dipisah, 
atau disimpan oleh tubuh. Dan dari semua 
itu, tubuh mungkin tidak akan terhidrasi 
seperti yang dibutuhkanya.

Tubuh manusia terdiri dari 70% air. Jika 
anda tidak memenuhi persediaan yang 
hilang melalui fungsi tubuh yang normal 
seperti berkeringat atau urinasi, maka 
tubuh akan menjadi dehidrasi. Dehidrasi 
membuat tubuh anda tidak bekerja semak-
simal kemampuannya.

Alkohol akan membuat anda dehidrasi. 
Melalui dehidrasilah mabuk terjadi, dengan 
mencuri apa yang dibutuhkan otak untuk 
bekerja dengan benar. Kafein juga membuat 

tubuh dehidrasi. Jika itu semua yang anda 
minum maka tubuh anda akan mengalami 
keadaan konstan yang membutuhkan air.

Kita semua bisa melihat apa yang terjadi 
pada tumbuhan yang kekurangan air; pen-
garuh yang sama bisa terjadi pada tubuh 
manusia. Tubuh bisa bertahan sampai 3 
minggu tanpa makanan tapi hanya 3 hari 
tanpa air. Fakta ini seharusnya menyadar-
kan anda seberapa penting air bagi tubuh 
manusia.

Jus baik untuk anda dan jelas lebih baik 
daripada kopi atau soda, tapi jus mengand-
ung gula yang bisa menambah kandungan 
kalori pada tubuh anda. Jus mengandung 
vitamin tapi tidak menghidrasi tubuh anda 
seperti air.

Bukan berarti anda tidak boleh memi-
num minuman lain. Akan tetapi anda harus 
memastikan bahwa anda mendapatkan 
cukup air bagi tubuh anda. Dua sampai tiga 
liter adalah jumlah rata-rata yang harus 
anda minum setiap hari. 
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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 - Anggota Komisi I DPR dari 
Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan 
meluncurkan website pribadi. Mantan 
wartawan ini ingin menginformasikan keg-
iatan sehari-harinya kepada konstituennya.

“Tujuan saya membuat website www.ra-
madhanpohan.com supaya saya bisa 

menyampaikan apa kerja saya sebagai 
anggota parlemen dan bisa dilihat di situ,” 
ujar Ramadhan saat ditemui wartawan usai 
peluncuran websitenya di Gedung DPR, 
Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Melalui website yang didanainya send-
iri itu, Ramadhan menyampaikan segala 
macam agenda kerjanya kepada rakyat yang 
diwakilinya. Ramadhan juga menyertakan 
sikapnya terkait isu terkini di websitenya.

“Kehadiran saya di rapat komisi atau pok-
ja dapat terlihat di website berikut semua 
agenda fraksi, komisi, semua ada di situ,” 
ungkap Ramadhan.

“Bagaimana saya menyikapi isu-isu yang 
berkembang juga ada di situ. Setiap pagi 
di sini ada morning breafing setiap pukul 
08.00 WIB-10.00 WIB,” imbuhnya.

Selain itu, Ramadhan juga sengaja mem-
beri tempat menerima aspirasi rakyat. 
Ramadhan menilai sebagai anggota DPR 
perlu mempermudah rakyat menyaampai-
kan aspirasinya.

Selain itu, Ramadhan juga sengaja mem-
beri tempat menerima aspirasi rakyat. 

Ramadhan menilai sebagai anggota DPR 
perlu mempermudah rakyat menyampai-
kan aspirasinya.

“Ada pengaduan untuk menampung as-
pirasi masyarakat. Saya akan baca langsung 
dan jawab sendiri keluhan masyarakat,” 
kata Ramadhan.

Website ini ditangani orang-orang ter-
latih yang dibayar dari koceknya sendiri. 
“Yang jelas dari 16 orang itu saya masih 
tetap bisa memberikan tabungan untuk ke-
luarga,” pungkasnya.

Ramadan Pohan mengawali karir sebagai 
wartawan selama 15 tahun di Harian Jawa 
Pos. Ramadhan menamatkan pendidikan 
S1 di Jurusan Ilmu Politik FISIP UI, kemu-
dian melanjutkan studi master di bidang 
ilmu sosial politik di American University, 
Washington. Kini Ramadhan menjadi ang-
gota Komisi I DPR merangkap anggota 
BKSAP DPR. - Yahoo!

Ramadhan Pohan Pelopori 
Luncurkan Website Pribadi



Ekonomi AS 
kembali tumbuh  
       

WASHINGTON -  Perekonomian AS tumbuh 
pada tingkat tahun 3.5% antara Juli sampai 
September, dan ini merupakan ekspansi pertama 
selama setahun ini.

Pertumbuhan ini terbantu oleh belanja pemer-
intah yang cukup besar, termasuk skema mobil 
lama ganti mobil baru dengan potongan harga, 
yang bertujuan untuk mendongkrak penjualan 
mobil.

Presiden Obama mengatakan kabar ini me-
mang berita baik, tetapi dia mengatakan AS ma-
sih “jauh” dari pulih dari “penurunan terburuk 
sejak Depresi Besar”. 

“Ini merupakan penegasan bahwa resesi ini 
sudah mulai reda dan langkah-langkah yang 
kita lakukan bisa mengubah keadaan, namun 
saya juga sadar bahwa masih jauh lagi sebelum 
perekonomian pulih sepenuhnya.”

Obama mengatakan, ada patokan lain untuk 
mengukur kemajuan ekonomi, seperti “apakah 
kita berhasil menciptakan lapangan kerja, apak-
ah keluarga-keluarga bisa memenuhi keperluan 
mereka, dan apakah kalangan bisnis merekrut 
tenaga kerja dan berkinerja bagus.

dibandingkan dengan tiga bulan belakangan, 
ekonomi AS tumbuh 0.9%. Pada periode yang 
sama, dan dengan langkah yang serupa, pereko-
nomian Inggris di luar dugaan akan tetap dalam 
resesi setelah menguncup 0 koma 4%.

Jepang, Jerman dan Prancis belakangan ini 
menunjukkan perbaikan ekonomi merka. - BBC
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Internet bantu 
temukan anak

Polisi di Cina menyatakan telah 
menemukan lebih dari 2.000 anak 
dalam masa 6 bulan kampanye un-
tuk menanggulangi perdagangan 
manusia. 

Kementerian keamanan pub-
lik membuka situs internet yang 
memuat foto sebagai korban pencu-
likan, dengan harapan bisa mengem-
balikan mereka kepada keluarga 
masing-masing. 

Wartawan BBC Quentin 
Sommerville melaporkan situs inter-
net kementerian keamanan publik 
memampangkan foto 60 anak, usia 
balita hingga remaja, yang diculik 
dari keluarga mereka. 

Mereka baru deretan pertama, se-
bagian dari mereka memiliki identi-
tas, namun banyak yang tidak. 

Korban berasal dari seluruh Cina, 
dan ditemukan dalam aksi enam 
bulan untuk menanggulangi perda-
gangan manusia. Lebih dari 2000 
anak ditemukan, dan sebagian telah 
dikembalikan ke orang tua mereka. 

Ratusan, bahkan mungkin ribuan, 
anak menghilang di Cina setiap ta-
hun. Kawanan penjahata menculik 
anak dan menjual mereka ke pasan-
gan tak beranak. 

Di kalangan masyarakat yang 
menganut patrialis, bayi laki-laki di-
hargai lebih tinggi, kerap laku hingga 
6 ribu dollar. Sedangkan, bocah 
perempuan sekitar 500 dollar. 

Orang tua anak yang hilang, yang 
sering petani dan buruh pabrik, 
mengeluhkan pejabat tidak peduli di 
masa lalu. Beijing telah berjanji un-
tuk berbuat lebih banyak, dan data-
base dna berskala nasional dibentuk 
tahun ini untuk membantu memper-
satukan kembali keluarga. BBC

 DUNIA KITA INTERNASIONAL 9

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

Militer AS bayar 
Taliban

WASHINGTON - Militer Amerika akan 
diperkenankan membayar pejuang Tal-
iban yang tidak lagi menggunakan tindak 
kekerasan untuk melawan pemerintah 
Afghanistan.

Ketentuan ini dicantumkan dalam legis-
lasi yang akan ditandatangani oleh Presiden 
Barack Obama. 

Pembayaran imbalan ini sudah pernah 
dilakukan oleh para panglima Amerika di 
Irak untuk membujuk pemberontak agar 
membelot ke pihak mereka, tapi ini kali 
pertama taktik ini resmi diberlakukan di 
Afghanistan.

Washington: 
Program Tanggap Darurat Panglima, 

CERP, dibentuk untuk memberi mili-
ter Amerika Serikat sarana untuk untuk 
membuka jalan, menggali sumur, dan 
memberikan bantuan kemanusiaan lain 
yang bersifat mendesak ke warga Irak dan 
Afghanistan. 

Namun, di Irak, dana itu juga bisa dis-
alurkan kepada pemberontak, asal mer-
eka membelot. Pendukung skema CERP 
menyatakan, taktik ini memungkinkan 
sekitar 90 ribu warga Irak yang sebelummya 
bersikap bermusuhan membentuk milisi 
lokal dan melindungi daerah dari militan. 

Skema ini dianggap ikut mengurangi 
tingkat tindak kekerasan di Irak. 

Kini, kewenangan yang sama diberikan 
kepada para panglima Amerika di Afghani-
stan. 

Salah satu Klausul dalam RUU undang-
undang anggara belanja pertahanan 
tahunan menyatakan, mereka boleh meng-
gunakan dana tersebut untuk mendukung 
“reintegrasi ke masyarakat Afghanistan” 
orang-orang yang meninggalkan tindak 
kekerasan untuk melawan pemerintah. 

Total 1 koma 3 miliar dollar telah diang-
garkan untuk belanja tersebut, meski belum 
ada besaran ditetapkan untuk pos program 
reintegrasi.  BBC

AIDS di Rusia tak  
terkendali

Seorang pakar HIV/AIDS internasional 
terkemuka mengatakan kepada BBC epide-
mi di Rusia kini berkembang tak terkendali. 

Ketua komunitas AIDS internasional, 
Robin Gorna juga meminta pemerintah Ru-
sia agar berbuat lebih banyak untuk mence-
gah penyebaran AIDS di kalangan sekitar 2 
juta pecandu narkoba di negara tersebut. 

Seruan ini dikeluarkan menjelang kon-
ferensi internasional mengenai AIDS di 
Moskow. 

Sedikitnya satu juta jiwa warga terjang-
kit HIV di Rusia. Taksiran ini menunjuk-
kan kenaikan tajam terjadi dalam satu 
dasawarsa ini. Sebagian besar orang yang 
tertular adalah warga usia di bawah 30 
tahun. Kebanyakan dari mereka tertular, 
sebab mereka berbagai jarum suntik untuk 
konsumsi narkoba. 

Menurut beberapa taksiran, ada sekitar 
dua juta pengguna narkoba dengan jarum 
suntik, sementara banyak heroin mengalir 
dari Afghanistan ke Rusia. 

Memberi pecandu narkoba obat alternatif 
seperti methado sebagai pengganti heroin 
suntik adalah perbuatan ilegal di Rusia. 
Pemerintah Rusia juga tidak mendanai 
program penukaran jarum suntik untuk 
pecandu. 

Kekhawatiran muncul,sebab kini saat 
ini, donor internasional menanggung biaya 
program pencegahan HIV/Aids di Rusia. 
Namun, mereka harus menghentikan 
pendanaan, sebab Rusia kini di pandang 
termasuk negara dalam kelas pendapatan 
menengah, dan tidak ingin menerima ban-
tuan keuangan dari luar negeri. BBC
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Kurt Westergaard, kartunis Denmark 
yang menggambarkan Nabi Muhammad 
meletakkan bom di sorbannya terpaksa 
kembali menyembunyikan diri setelah 
muncul berita adanya rencana untuk 
membunuh dia dan redaktur budaya surat 
kabarnya. 

Dua orang dari Chicago yang pernah 
ikut pelatihan militer di Pakistan mengha-
dapi dakwaan terorisme di Amerika terkait 
operasi yang mereka sebut sebagai Proyek 
Mickey Mouse, untuk menyerang gedung 
surat kabar Denmark yang menerbitkan 12 
karikatur Nabi Muhammad. 

Kurt Westergaard adalah seorang laki-
laki yang menolak berkompromi mengenai 
hal yang dia anggap sebagai nilai budaya 
barat sangat penting, yaitu kebebasan 
berekspresi. 

Konsekuensi sikap ini adalah, hilangnya 
kebebasan Westergaard sendiri dan 11 kar-
tunis lainnya, yang pernah menyumbang 
karya mereka dalam seri kontroversial 
karikatur Nabi Muhammad yang diterbit-
kan oleh surat kabar Jyllands-Posten. 

Selama 3 tahun dia dilindungi selama 
24 jam oleh anggota polisi dan agen-agen 
rahasia. Tetapi di awal tahun ini Wester-
gaard memutuskan, dia lelah hidup seperti 
seorang tahanan penjara dan memberhen-
tikan pengawalnya, walaupun rumahnya 
masih seperti benteng. 

Dia mengatakan, usianya membantu 
dia tidak lagi takut dan bahwa dia memi-

liki keyakinan tinggi terhadap PET, agen 
rahasia Denmark. 

Para agen rahasia Amerika yang me-
nyelidiki kasus yang diberi nama Mickey 
Mouse Project menemukan bahwa salah 
satu tersangka, David Headley, yang 
mengubah namanya dari Daood Gilani, di 
tahun 2006 mengunjungi gedung harian 
Jyllands-Posten sebagai bagian dari persia-
pan pemantauan bagi operasi itu. 

Sekarang, Westergaard kembali menulis 
pesan di situs surat kabarnya yang men-
gatakan bahwa dia terpaksa dikawal ketat 
kembali. 

Ketika BBC mewawancarainya, dia 
masih tidak menyesal membuat karikatur 
yang menimbulkan kemarahan besar ma-
syarakat Muslim di seluruh dunia. 

Kurt mengatakan, ‘’saya membuat 
karikatur yang menggambarkan, ada 
orang-orang yang terinspirasi oleh se-
bagian ajaran Islam untuk membunuh 
dan melakukan aksi teror. Saya membuat 
karikatur itu, dan dengan sangat menyesal 
saya mengatakan, ternyata saya benar. 
Mereka sekarang mengancam akan mem-
bunuh saya’’. 

Setelah Westergaard dan para kartunis 
lain kembali bersembunyi, rencana teror 
itu dikecam oleh Majelis Muslim Denmark 
yang mengatakan, aksi terorisme berlawa-
nan dengan ajaran, nilai-nilai dan prinsip 
dasar Islam. - BBC

Kartunis kembali diancam dibunuh

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


