edisi ke-212 - 7 November 2009

1 US$: Rp. 9,505.00

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.

Rusaknya Tatanan Hukum
Sebabkan Keterpurukan Ekonomi
Keterpurukan ekonomi Indonesia salah
satunya disebabkan oleh faktor rusaknya
tatanan hukum, sehingga investor enggan dating ke Indonesia.
Hal itu diungkapkan politisi asal
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Nurdin Tampubolon di Jakarta, Kamis,
menanggapi terkuaknya mafia peradilan
dalam rekaman percakapan sejumlah
pejabat penegak hukum dengan makelar
peradilan dalam rekaman yang didengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, dari rekaman itu secara
jelas dan kasat mata menunjukkan betapa bobroknya mental para oknum penegak hukum di negeri ini.
“Kebobrokan hukum itu jugalah yang
menjadi salah satu faktor penyebab keterpurukan perekonomian, dan sejak krisi
1998 kita tidak bisa bangkit sementara
negara-negara tetangga sudah menatap
masa depan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI
DPR RI itu.
Akibat kebobrokan hukum yang selama ini tidak dibenahi mempengaruhi
investasi dan investor yang ada di dalam
negeri maupun yang datang dari luar
negeri. Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, kata Nurdin tentu,
soal kepastian hukum adalah fakto yang
sangat menentukan akan kelangsungan
investasinya.
“Jika kepastian hukum tidak ada,
maka kita tidak usah berharap adanya
investor yang berani menanam modalnya. Janganjkan investor asing, in vestor
dalam negeri, pun pasti akan berpikir
menjalankan usahanya di tengah-tengah

merajalelanya makelar
kasus,” tandasnya.
Fraksi Hanura katanya, akan mendukung sepenuhnya
komitmen Presiden
Susilo Bambang
Yudhoyono untuk
membersihkan mafia
hukum. Pembersihan
mafia hukum itu, kata
Nurdin, sangat penting untuk legitimasi
kepastian hukum sehingga perekonomian di negeri ini mampu bangkit.
“Ini memang momentum yang paling
tepat bagi Presiden untuk membongkar
sindikat mafia hukum. Kalau tidak sekarang, maka pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum
tidak akan pernah terjadi,” tandasnya.
Dia mengingatkan rekaman Anggodo
itu hanya mengungkapkan sebagian kecil
praktik mafia hukum. Sementara mafiamafia lain yang mungkin lebih besar masih berkeliaran. “Saya yakin mafia hukum
di negeri ini punya sendikat yang rapi dan
ini yang perlu ditumpas hingga ke akarakarnya.”
Terkait pengunduran diri Kabareskrim
Komjen Susno Duadji dan Wakil Jaksa
Agung, AH Ritonga, Nurdin menegaskan pengunduran diri itu merupakan
hak kedua orang itu sebagaimana diatur
UU. Tetapi, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini, meminta agar kasus
“Cicak VS Buaya” ini tidak dipolitisasi
sebagai upaya menutup-nutupi.(try) Harian Analisa

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

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (4)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (122)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (66)

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 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 (15)

Naik Pesawat

Sinta baru pertama kalinya naik pesawat
terbang dan dia duduk dekat jendela di atas
sayap. Ketika pesawat lepas landas menembus kabut tebal dan terus naik, pilot membiarkan lampu jelajahnya tetap menyala.
Selama setengah jam wanita ini memandangi lampu yang berkedip-kedip di ujung
sayap dan kemudian dia membunyikan bel
memanggil pramugari.
Setelah pramugari datang Sinta berkata :
“Maaf, Nona, tolong beri tahu Pilot dia lupa
mematikan lampu sein kanannya.”

Pensil untuk ujian

DUNIA KITA

Kamar Kosong

Seorang misionaris ditangkap di sebuah suku kanibal di pedalaman. Mereka
hendak memasak dan memakan misionaris
tersebut. Sebelum mulai memakannya, ia
dimasukkan ke dalam panci besar.
Tiba-tiba datang kepala suku yang
ternyata cukup fasih berbahasa Inggris.
Kepala suku tersebut menceritakan kepandaian berbahasa Inggrisnya yang didapat
dari kuliahnya di Harvard beberapa tahun
yang lalu.
“Anda sekolah di Harvard?” kata sang
misionaris, “tapi Anda masih memakan
daging sesama manusia?”
“Ya,” jawabnya, “tapi sekarang saya telah
menggunakan pisau dan garpu dan saya

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.

juga telah mengajarkan suku saya untuk
menggunakan pisau dan garpu juga.”

Pembantu Baru

Pembantu baru bujangan itu mengendapendap memasuki ruang kerja sang
bujangan, dan berkata:
“Tuan, apakah saya harus membersihkan
kompor dan beranda Anda sekarang ?”
“Margie,” kata sang bujangan, “di rumah
ini kita adalah semua untuk satu
dan satu untuk semua. Kamu tidak perlu
mengatakan ‘kompor Anda’ atau
‘beranda Anda’ atau ‘kursi anda’. Tapi
kamu harus bilang : ‘Kompor Kita’
atau ‘Beranda Kita’ atau ‘kursi Kita’”.
Suatu malam Margie menyajikan makan
malam yang luar biasa kepada sang
bujangan dan bosnya, serta kepada anak
perempuan bosnya yang ditaksir sang
bujangan.
Setelah telat menyajikan hidangan penutup, Margie bergegas masuk keruang
makan dan dengan gembiranya memberitahukan majikannnya : “Maaf saya telat,
tuan, saya habis dari lantai atas mengejar
tikus di bawah ‘tempat tidur
kita’”.

Wal-Mart jual peti jenazah
Ritel terbesar dunia Wal-Mart sekarang
berencana memperhatikan para pelanggan
bahkan setelah mereka meninggal dengan
menjual peti jenazah.
Harganya berkisar dari peti jenazah baja
“Mom” atau “Dad Remembered” seharga
895 dollar sampai dengan model perunggu
senilai 2.899 dollar.
Wal-Mart akan memberikan kesempatan
kepada pelanggannya untuk merencanakan
lebih awal dengan membayarnya selama 12
bulan tanpa bunga.
Peti jenazah ini bisa dikirimkan dalam
waktu 48 jam.
Dalam melayani semua kebutuhan, WalMart telah menjual apa saja mulai dari pakaian bayi sampai cincin pertunangan.
Juru bicara Wal-Mart Ravi Jariwala men-

gatakan, jenis peti jenazah baru ini “uji
coba terbatas untuk memahami tanggapan
pembeli”.
Menurut wartawan, penjual ritel ini
menawarkan harga murah dibandingkan
kantor jasa pelayanan pemakaman.
Namun seorang juru bicara industri mengatakan, tidak khawatir dengan langkah
Wal-Mart karena dia katakan perusahaan
itu tidak bisa menawarkan sentuhan kemanusiaan kepada keluarga yang berkabung.
Pat Lynch dari National Funeral Home
Directors Association mengatakan kepada
kantor berita AP, “Tidak masalah bagi saya,
sebagai orang yang terlibat pelayanan
pemakaman hampir 40 tahun usur paling penting adalah sentuhan manusia.” .
- Kompas

Rekor baso terbesar
dunia

Empat Juta Orang Kanada
Hidup di Rumah Yang Tak

NEW HAMPSHIRE - Sebuah restoran di

negara bagian New Hampshire, Amerika
Serikat, telah memecahkan rekor dunia
baso daging terbesar di dunia.
Matthew Mitnitsky, pemilik restoran
Nonni’s Italian Eatery di Concord, mengatakan baso daging seberat 101 kilogram
telah diverifikasi oleh Guinness World
Records.
Mitnitsky mengatakan, dia ingin “membawa baso daging kembali ke Pantai
Timur”.
Rekor lama baso adalah 90 kilogram
dibuat dua bulan lalu setelah pembawa
acara ‘talk show’ Jimmi Kimmel bertekad
untuk mengalahkan rekor yang dibuat di
Meksiko bulan Agustus.
Untuk memecahkan rekor, baso daging
harus dalam skala besar dari biasanya dengan bumbu klasik yang sama dibuat satu
hari serta dapat dimakan.
Baso daging Mitnitsky yang mencetak
rekor itu kemudian disumbangkan ke
Friendly Kitchen di Concord untuk memberi makan orang-orang yang lapar.

Layak Huni
OTTAWA - Hampir empat juta orang
Kanada, yang 750.000 di antaranya adalah
anak yang berusia di bawah 15 tahun, hidup di rumah yang tak layak huni, demikian
satu laporan yang disiarkan Kamis.
Jumlah itu merupakan 13 persen dari
semua rumah tangga di Kanada, persentase
yang belum berubah sejak 2001.
Semua keluarga tersebut hidup di tempat
tinggal yang rusak, tak cocok buat jumlah
orang yang tinggal disana dan menghabiskan lebih dari 30 persen penghasilannya
bebas pajak rumah tangga itu.
Laporan tersebut, yang disiapkan buat
Federasi Kerja Sama Perumahan Kanada,
dilandaskan atas analisis mengenai data
paling akhir (2006) yang diberikan oleh Perusahaan Hipotek dan Perumahan Kanada.
Laporan itu mendapati bahwa orang
Kanada yang sudah tua, muda, baru
datang, dari suku asli dan pengangguran
termasuk di antara yang paling mungkin
untuk memiliki tempat tinggal yang tak
layak huni.
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Indonesia Tawarkan Lokasi `Shooting` Film
Bertaraf Dunia
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
(Depbudpar) menawarkan lokasi pengambilan gambar (shooting) film bertaraf dunia
selain Bali yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia.
“Kami menawarkan kepada produser film
kelas dunia beberapa tempat shooting film
skala dunia,” kata Direktur Promosi Luar
Negeri Depbudpar I Gde Pitana di Jakarta,
Rabu.
Pihaknya sempat bertemu dengan produser film `Eat,Pray,and Love (EPL) di Bali
dua hari lalu dan menawarkan hal itu, bahkan Menbudpar Jero Wacik menawarkan
lokasi shooting antara lain Sumbawa yang
sangat cocok untuk film bertema `cowboy.`
“Tidak hanya Subawa, masih banyak tempat lainnya di Indonesia yang sangat layak
untuk dijadikan lokasi shooting film kelas
dunia,” kata Pitana.
Pihaknya bertemu dengan produser film

EPL yakni Stein Wlodkowski dan mendengarkan pendapat mereka tentang Bali.
Pitana mengatakan, Wlodkowski dan
krunya sangat terkesan dengan Indonesia
khususnya Bali yang dinilainya sebagai
tempat paling romantis di dunia.
Pihaknya menyampaikan terima kasih
atas dukungan Wlodkowski dan krunya
untuk mengambil gambar film dengan bintang peraih Oscar, Julia Robert di Bali.
Menurut Pitana, film merupakan sarana
yang sangat efektif untuk memperkenalkan
kebudayaan Bali ke mancanegara, sekaligus
merangsang keinginan orang berkunjung
ke Bali.
“Film merupakan salah satu sarana untuk mengenalkan alam dan budaya ke mancanegara, sehingga meningkatkan apresiasi
dunia terhadap Indonesia, khususnya Bali”,
katanya.

Kursus Penulisan Memoir

“My Life in Philadelphia”
Ayo berbagi cerita. Tuangkan kisah hidup Anda dalam antologi memoir “My Life in Philadelphia.” Anda akan dibimbing
oleh instruktur berpengalaman dalam kursus selama 4 minggu.
Hasil karya Anda akan diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Indonesia dan Inggris. Kursus akan berlangsung di: Tasty
Asia (18th and Washington Avenue, Philadelphia, PA 19146)
setiap hari Minggu pukul 11 AM sampai 1 PM. Tempat terbatas. Kursus ini bebas biaya dan kali ini hanya untuk wanita.
Sertifikat tersedia bagi yang memenuhi syarat.

Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi :
Indah Nuritasari (267-632-1833)
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Nama Baik Presiden
Dipertaruhkan

kata Syamsudin.
Sahetapy juga mengatakan hal senada.
”Fakta hukum dalam rekayasa kasus Bibit
dan Chandra dan pelemahan KPK sudah
merupakan hal yang tak bisa dibantah lagi,”
katanya.
Sahetapy mengatakan, nama Presiden dipertaruhkan dalam kisruh ini. ”Sejak awal
saya sudah menyampaikan Presiden tak
perlu membentuk Tim Independen. Semua
sudah jelas, sekarang tinggal ketegasan
sikap,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono
menetapkan pemberantasan mafia hukum
sebagai salah satu dari 15 program pilihan
dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
”Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum adalah mereka yang
melakukan berbagai kegiatan yang merugikan, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain,
pungutan-pungutan yang tidak semestinya,
dan sebagainya.- Kompas

JAKARTA - Kisruh Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan Kepolisian Negara RI dan
Kejaksaan Agung dinilai bisa mencoreng
nama baik Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Kisruh ini tidak lagi sekadar
masalah hukum, tetapi sudah menjadi
masalah politik.
Hal itu disampaikan profesor politik dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Syamsudin Haris; Ketua Komisi Hukum
Nasional JE Sahetapy; dan guru besar kajian
ilmu kepolisian Universitas Indonesia,
Bambang Widodo Umar.
”Masalah ini tidak lagi masalah hukum
karena fakta-faktanya sudah sangat terang
benderang. Mestinya pada kesempatan
pertama Presiden mencopot Jaksa Agung
dan Kapolri. Ini bukan hanya soal tuntutan
mundurnya Susno, Wisnu, dan Ritonga,”

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)

Saudi Arabia
akan
pancung
paedofil
Pengadilan Saudi memerintahkan
seorang pria yang terbukti memperkosa
lima anak-anak, akan dipancung dan disalib, lapor koran Arab Saudi.
Pria berusia 22 tahun yang namanya
tidak diumumkan ditangkap ketika dia
menawari tumpangan mobil untuk pulang
dari sekolah, kata koran Okaz.
Salah seorang korban yang berusia tiga
tahun bertahan hidup setelah ditelantarkan
begitu saja di gurun pasir.

Pengadilan banding di Riyadh menyetujui hukuman mati yang dijatuhkan bulan
Juni.
Korban kejahatan pria tersebut berusia
antara tiga dan tujuh tahun.
Laporan-laporan menyiratkan terpidana
membujuk mereka ke dalam mobilnya di
dekat sekolah masing-masing di kota kecil
Hail, dan membawa mereka ke tempat terpencil untuk diperkosa.
Hukuman pancung diberlakukan untuk
pelanggaran serius di Saudi dan lebih dari
40 orang telah dieksekusi dengan cara tersebut tahun ini.
Kalangan kelompok pegiat HAM mengecam praktik tersebut, tapi aparat berwenang Arab Saudi menyatakanya sebagai
cara eksekusi cepat dan bersih seperti digariskan dalam ajaran Islam.
Jasad terpidana akan digantung di tiang
kayu untuk diperlihatkan kepada warga
masyarakat setelah hukuman pancung dilaksanakan. - BBC

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

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

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen dan
perawatan penyakit mata, fitting lensa kontak, operasi refraktif co-manajemen. Kami
melayani pasien segala usia dan mengatasi
masalahnya masing- masing dari sederhana
ke rumit.
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Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito
JAKARTA - Nasabah besar di sejumlah
bank dalam negeri saat ini mulai memindahkan dananya menjadi bentuk surat berharga dibandingkan dengan deposito.
Dari data Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), dana nasabah besar bank dengan
simpanan diatas Rp 5 miliar turun sebanyak Rp 12,01 triliun (1,72%) pada akhir
September 2009 menjadi Rp 688,45 triliun
dari posisi per Agustus 2009 yang sebesar
Rp 700,47 triliun.
“Itulah sebabnya BI rate tertahan di
6,5%. Bank Indonesia (BI) masih riskan
untuk menurunkannya lebih lanjut,” ujar
Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI),
Tony Prasetiantono melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (05/11/2009).
Ia mengatakan, selain bisa menyebabkan capital outflow, perpindahan simpanan ini juga bisa menurunkan Dana Pihak
Ketiga (DPK) perbankan secara umum.

Tony mengungkapkan tiga alasan berpindahnya dana deposito ke surat berharga,
yakni memang suku bunga deposito yang
turun, ditambah instrumen investasi dibursa efek yang kian marak dan rupiah
yang tidak stabil akhir-akhir ini.
“Tampaknya tren ini bakal bertahan
hingga akhir tahun, kecuali jika nilai tukar
rupiah bisa menguat dan stabil, maka DPK
pun akan stabil meski suku bunga sedikit
menurun,” ungkapnya.
Senada dengan Tony, Kepala Ekonom
Danareksa Research Institute, Purbaya
Yudhisadewa mengatakan penurunan
suku bunga deposito memang membuat
deposito menjadi kurang menarik dibandingkan sebelumnya.
“Walaupun demikian, bukan berarti
deposito akan ramai-ramai ditinggalkan
orang, karena ada banyak sekali orang
yang takut risiko,” tuturnya. - Yahoo!

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

Kalah di Pengadilan,
Manohara Harus
Bayar Hampir Rp 300
Miliar
JAKARTA - Mahkamah Tinggi Kuala
Lumpur mengabulkan gugatan Pangeran
Kelantan, Tengku Muhammad Fakhry atas
Manohara Odelia Pinot. Kalah di pengadilan, Manohara diwajibkan membayar
hampir Rp 300 miliar.
Majelis hakim, yang dipimpin Shazali
Hidayat Shariff menjatuhkan vonis pada
Kamis (5/11/2009). Majelis hakim menilai
kalau Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina,
terbukti melakukan fitnah.
Keduanya diwajibkan membayar tuntutan ganti rugi sebesar 105 juta Ringgit
Malaysia atau sekitar Rp 291 miliar lebih,
demikian yang dikutip detikhot dari kantor
berita nasional Malaysia, Bernama, Kamis
(5/11/2009).
Pihak Tengku Fakhry mengaku puas dengan putusan tersebut. Mereka pun meminta

Henidar Amroe
Berjilbab Setelah Lihat
Perempuan Mekkah
Bintang film Henidar Amroe punya
penampilan baru setelah dirinya gagal
menjadi caleg pada Pemilu lalu. Henidar
kini berjilbab. Hatinya tergugah setelah
melihat perempuan-perempuan di Mekkah.
“Waktu umroh tahun lalu saya melihat perempuan di sana pakai jilbab
kok anggun, cantik, misterius dan kelihatan khusyuk,” ujarnya saat ditemui di
peluncuran film terbarunya ‘Emak Ingin
Naik Haji’ di FX Plaza, Jakarta, Kamis
(5/11/2009).
Melihat perempuan-perempuan Mekkah
itu, Henidar pun ingin memakai jilbab.
Ia tahu hal tersebut tak akan mudah dan
banyak tantangannya.

Manohara dan ibunya segera menuntaskan
kewajibannya.
“Manohara dan ibunya harus memenuhi
putusan pengadilan atas apa yang mereka
lakukan kepada Pangeran,” ujar Mohammad Haaziq Pillay, pengacara Tengku
Fakhry, Kamis (5/11/2009).
Sejak pertama kali gugatan dilayangkan
Tengku Fakhry pada 20 Juli 2009 hingga
putusan dijatuhkan, Manohara dan Daisy
tidak pernah hadir untuk bersaksi atau
membela diri di Mahkamah Tinggi Kuala
Lumpur. Keduanya juga tidak mengutus
pengacara untuk membela hak-haknya di
pengadilan.
Padahal pengadilan sudah melayangkan
panggilan beberapa kali meminta Manohara dan Daisy untuk datang.
Tengku Fakhry menggugat Manohara dan
Daisy Fajarina karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Fakhry tersinggung dituding telah melakukan KDRT dan kekerasan
seksual.
Ketika detikhot meminta konfirmasi kepada Daisy Fajarina pada Kamis (5/11/2009)
malam soal putusan tersebut, telepon genggam miliknya tidak diangkat. - detikhot

“Saya sempat ada tawaran
untuk buka jilbab,
tapi saya tolak,”
tutur Henidar soal
tantangan yang
dimaksudnya.
Perempuan 47
tahun itu sadar
benar akan ada gosip-gosip tidak enak
seputar penampilannya kini. Salah satunya
gosip soal keinginannya berjilbab karena ia
gagal menjadi calon anggota legislatif.
“Bukan karena itu. Alhamdulillah saya
kalah. Meskipun saya bisa duduk, saya juga
belum tentu kuat,” urai caleg dari Partai
Amanat Nasional itu membantah.
Setelah berjilbab, dituturkan Henidar
tidak ada perubahan berarti pada aktivitasnya. Sebelum menutup auratnya pun ia
memang tidak pernah keluar malam untuk
dugem atau melakukan hal yang tidaktidak. detikcom
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Diet Sehat Meski Vegetarian
Impian banyak perempuan memiliki tubuh yang
sesuai antara tinggi badannya dengan berat tubuh. Hal
ini bukan sekedar estetika,
melainkan juga demi kesehatan.
Demi kesehatan pula
lebih banyak orang menjaga
diet tubuh dengan cara hanya mengkonsumsi sayuran
daripada metode lain.
Dengan menjadi vegetarian kita merasa bahwa kita
akan aman dari lemak.
Benarkah demikian?
Betul bahwa orang yang
memakan sayuran otomatis akan mengkonsumsi
makanan rendah lemak,
tetapi bukan berarti orang

tersebut akan bebas lemak.
Perlu diingat juga bahwa
tubuh kita membutuhkan
lemak.
Kuncinya ada pada
pengaturan konsumsi.
Misalnya, jika sayuran itu di
oreng/ditumis dengan minyak, maka akan mengand-

ung lemak jauh lebih banyak di banding makanan
panggang atau ayam tanpa
kulit.
Kaum vegetarian yang
mengandalkan kacang-kacangan dan produk makanan susu berlemak untuk
memperoleh proteinnya,
tetapi di lain sisi tidak memakan buah dan sayur. Bisa
menghasilkan diet dengan
lemak lebih tinggi di banding mereka yang non vegetarian tetapi mengkonsumsi
daging ayam atau daging
bebas lemak, sayuran yang
dikukus, serta buah-buahan
segar.
- perempuan.com

Waspadai Serangan
Jantung di Pagi Hari
Sehat itu mahal. Tentu ini berlaku pada
mereka yang kadung terserang penyakit
tertentu dan membutuhkan biaya yang
tak sedikit untuk menyembuhkannya.
Sebaliknya sehat itu sangat murah dan bisa
menjadi investasi jangka panjang bila anda
sudah mengantisipasinya sejak awal.
Seperti beberapa penyakit mematikan
berikut. Kematian akibat serangan jantung
sering terjadi dan sekitar 30 - 50 persen
serangan jantung dan juga stroke terjadi
pada pagi hari. Para ahli di luar negeri mencoba mencari jawaban mengapa kejadian
serangan jantung ataupun stroke sering
terjadi pada pagi hari. Ternyata jawabannya ada pada endotel pembuluh darah,
yaitu lapisan dalam dari pembuluh darah,
tempat mengalirnya darah.
Tubuh mempunyai keseimbangan antara
tekanan darah dan aliran darah, dengan
adanya kelenturan dari pembuluh darah,

terutama dari lapisan dalam yang disebut
endotel. Pada pagi hari, terjadi penurunan
kelenturannya, hingga lebih dari 40 persen
dibanding dengan kelenturannya pada saat
siang.
Tapi para ahli belum mengetahui apakah
perubahan kelenturan ini yang menjadi
penyebab terjadinya penyakit jantung
atau mungkin ini menjadi suatu pemicu
untuk terjadinya serangan jantung. So, ada
baiknya anda sudah rajin berolahraga sejak
dini. Resiko kematian penyakit ini tinggi
lho. - perempuan.com

Batasi Bisnis Carrefour
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) menyatakan, PT Carrefour
Indonesia terbukti melanggar dua pasal
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Putusan yang dijatuhkan tersebut
dinilai sudah benar. Keterlibatan Carrefour
seharusnya dibatasi saja di hypermarket,
bukanya lebih luas ke ritel modern.
Terkait dengan perkara Carrefour
di KPPU maka anggota DPR Komisi VI
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Aria Bima mengatakan, sejak
awal dilihat adanya semacam otokrasi di
bidang ekonomi. Dalam era demokrasi yang
ter-jadi adalah kekuatan modal besar mendominasi ritel.
“Bukannya keterlibatan dalam akses ekonomi, melainkan terjadi kekuatan modal
besar yang mendominasi bisnis ritel. Itu tidak terkait dengan kepentingan masyarakat
yang lebih besar,” katanya ketika dihubungi
di Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, dengan diakuisisinya Alfa
Retailindo oleh Carrefour maka menjadikan
pangsa pasar yang dikuasai hampir lebih
dari 80% di ritel nasional. Untuk itu, KPPU
harus menelaah agar ritel tidak hanya dari
akumulasi modal, tapi juga ekspansi pasar
yang dilakukan.
Selain itu, terkait dengan listing fee
yang ditetapkan oleh Carrefour juga harus
menjadi perhatian tersendiri. Keterlibatan
Carrefour sebaiknya hanya sebatas supermarket atau hypermarket, bukannya lebih
luas ke ritel modern yang lebih luas.
“Ada persaingan yang tidak sehat antara
usaha kecil menengah, ritel konsumen, yang
berhadapan langsung dan Carrefour sebagai pemilik modal besar. Dia bahkan menguasai grosir,” kata Aria. Ditegaskan bahwa
harus ada persaingan yang sehat dalam
bisnis tersebut. “Oleh karena itu, keputusan
KPPU sudah benar,” ungkap Aria.
Ke depannya, diutarakan, tindakan ekspansi harus lebih dibatasi. Tidak bisa masuk
ke dalam ranah liberalisasi pasar bebas,
tapi harus lebih berkeadilan.
Ditambahkan Aria, jangan sampai terjadi
permainan harga dan distribusi. Hal itu
akan sangat berbahaya, yang pada akhirnya

justru tidak bisa
melindungi daya
beli masyarakat
secara luas.
Dikemukakan
Aria, terkait dengan pembatasan
kapitalisasi maka
akan dimasukkan ke dalam
undang-undang
demokrasi ekonomi. Untuk itu, DPR telah menyampai-kan
dan meminta ke program legislasi nasional
(prolegnas).
“Usul dan target komisi VI agar masalah
pembatasan kapital itu agar segera dimasukkan dan dibahas dalam UU demokrasi
ekonomi,” kata Aria.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi
Pedagang Pemasok Pasar Modern Indonesia
(AP3MI), Susanto menuturkan, pihaknya
akan lebih bersikap netral terhadap masalah Carrefour. Ke depan, diharapkan
semua pihak bisa memahami tugas masingmasing dan menggunakan hak apa adanya.
“Ini kan sudah kedua kalinya (kasus
Carrefour). Sehingga, menjadi suatu paradigma baru bahwa baik pihak peritel maupun pemasok harus berubah. Tujuannya
kan agar bisa saling menguntungkan,” kata
Susanto.
Diketahui bahwa KPPU menyatakan
Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar UU No 5/1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Oleh karena itu, Majelis komisi memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk
melepaskan seluruh kepemilikannya di PT
Alfa Retailindo Tbk kepada pihak yang tidak
terafiliasi dengan PT Carrefour. Selambatlambatnya setahun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
KPPU juga menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 25 miliar. Nantinya,
denda itu harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan dengan pelanggaran di bidang persaingan usaha. [D-12]
- Suara Pembaruan
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Pengamat : Optimis Rupiah Akhir
Tahun Rp9.200 per Dolar
JAKARTA - Pengamat pasar uang, Fauzi
Ichsan optimis rupiah pada akhir tahun
bisa mencapai Rp9.200 hingga Rp9.300 per
dolar, karena mata uang asing itu (dolar)
akan kembali melemah, akibat ketidakpastian pertumbuhan ekonomi Amerika
Serikat (AS).
“Ekonomi AS yang rentan akan memberikan dampak negatif bagi pergerakan dolar
yang pada gilirannya memicu mata uang
Indonesia kembali menguat hingga berkisar
antara Rp9.200-Rp9.300 per dolar,” katanya
di Jakarta, Kamis.
Fauzi Ichsan yang merupakan pengamat
dari Standard Chartered Bank mengatakan,
defisit Anggaran Pendapatan Belanja
Amerika Serikat yang mencapai triliun dolar itu mengakibatkan investor segan memegang dolar.
Para pelaku asing akan kembali memegang mata uang utama regional yang pada
giliraannya akan mendorong rupiah kembali menguat, ucapnya.
Defisit APBN AS itu, lanjut dia terutama
digunakan untuk membiayai paket stimulus di sektor rill sebesar 800 miliar dolar AS
dan membiayai sektor perbankan sebanyak
700 miliar dolar .
Selain itu juga tingkat suku bunga AS
yang relatif rendah merupakan faktor utama para investor asing segan memegang

dolar lagi, katanya.
Dengan melemahnya dolar itu, menurut
dia, maka para pelaku pasar asing akan
kembali masuk ke Bursa Efek Indonesia untuk bermain saham menukarkan dolarnya
dengan rupiah.
Akibatnya rupiah dengan sisa waktu yang
ada diperkirakan akan menguat hingga
mencapai angka Rp9.200 per dolar, ucapnya.
Di pasar internal, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dan
inflasi yang terus rendah, serta cadangan
devisa yang meningkat akan memberikan
kepercayaan kepada investor asing untuk
kembali menempatkan dananya di pasar
domestik.
“Kami optimis dalam waktu hanya tinggal 1,5 bulan akan dapat mencapai angka
antara Rp9.200 sampai Rp9.300 per dolar,”
tegasnya.
Pergerakan yang menguat, menurut
dia hanya tinggal menunggu waktu saja,
setelah masalah KPK VS Polri tuntas dan
sehingga ketenangan dan kenyamanan berbisnis semakin nyata.
“Insya Allah , perkiraan itu akan menjadi kenyataan dengan membaiknya rupiah
menunjukkan ekonomi Indonesia makin
tumbuh dengan baik, ucapnya. - Suara
Pembaruan

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

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

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

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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Buronan Thailand
Jadi Pejabat di
Kamboja
PHNOM PENH - Menjadi buronan di negeri
sendiri, namun di negara lain malah dianggap
orang penting. Itulah yang dialami mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra. Dia meninggalkan negaranya setelah divonis
bersalah untuk kasus korupsi. Tetapi kini, dia
ditunjuk sebagai penasihat pribadi PM Kamboja
Hun Sen, serta penasihat ekonomi untuk Pemerintah Kamboja, Rabu (4/11).
Penunjukan yang dipastikan bakal menambah
ketegangan kedua negara, yang selama ini telah
bersitegang soal perbatasan itu, diumumkan melalui televisi hampir dua pekan setelah Hun Sen
pertama kali menyatakan keinginannya untuk
menunjuk Thaksin sebagai penasihat.
Pada pernyataan resmi yang diumumkan melalui televisi disebutkan, pemerintah membolehkan Thaksin tinggal di Kamboja merupakan sikap bijak, di mana sahabat perlu saling menolong
saat berada dalam kesulitan. Kamboja berjanji
tidak bakal mengekstradisi Thaksin karena vonis
terhadapnya di Thailand disebutkan, berlatar
belakang politik.
Ketegangan Kamboja dan Thailand soal perbatasan meningkat hingga terjadi kontak senjata
di perbatasan, Juni 2008. Kedua negara sepakat
melakukan pembicaraan untuk mengakhiri ketegangan, yang hingga kini belum menyelesaikan
persoalan.
Wakil PM Thailand Suthep Thaugsuban mengatakan, “Itu persoalan Kamboja. Kami tidak
perlu menganalisis apa pun, penunjukkan itu
hubungan pribadi antara Kamboja dan Thaksin.
Itu tidak berpengaruh pada kami,” katanya.
Dia juga mengatakan, penunjukan Thaksin bukan kejutan karena Kamboja sebelumnya pernah
menyewa orang asing sebagai penasihat dan
tidak menyebabkan persoalan bagi Thailand.
Tapi Suthep menambahkan, Pemerintah Thailand akan mendorong dilakukannya ekstradisi
jika Thaksin menginjakkan kakinya di Kamboja.
Thaksin melarikan diri, pada 2008, sebelum
divonis dua tahun penjara karena kasus korupsi.
[AFP/B-14] - BBC
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Polisi
Afghanistan
Tembak Mati
Lima
Tentara Inggris
KABUL - Seorang polisi
Afghanistan menembak mati lima
tentara Inggris di Afghanistan, Rabu
(4/11). Hal ini memicu keraguan baru
akan keberhasilan upaya membangun kembali negara itu, delapan tahun setelah ditumbangkannya penguasa Taliban oleh pasukan koalisi
yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Insiden penembakan terjadi pada
pos pemeriksaan di Distrik Nad Ali,
Provinsi Helmand, lokasi di mana
sekitar 9.000 pasukan Inggris ditempatkan. Lima tentara Inggris yang
tewas tersebut tinggal di pos itu sebagai mentor bagi polisi Afghanistan.
Perdana Menteri (PM) Inggris
Gordon Brown mengatakan, Taliban
mengklaim bertanggung jawab.
“Itu mungkin Taliban menggunakan anggota polisi Afghanistan atau
mereka telah menginfiltrasi polisi
Afghanistan,” kata Brown. Insiden
itu sendiri semakin menegaskan,
kompleksitas delapan tahun perang
di Afghanistan di tengah upaya melatih pasukan keamanan Afghanistan
yang menjadi strategi persiapan
penarikan pasukan koalisi.
Sekjen NATO Anders Fogh Rasmus
menolak mengubah pendiriannya
soal pelatihan pasukan keamanan
Afghanistan. “Saya menilai, ini insiden yang tidak biasa dan tidak
mengubah posisi saya,” katanya.
Sejumlah negara yang terlibat dalam
pasukan koalisi, sebelumnya berencana menarik pasukan mereka hingga beberapa tahun mendatang. - BBC

Perampok
Ternyata Suami
Sendiri
TANGERANG - Nurhayati (19), pembantu
rumah tangga yang mengaku diperkosa dua
perampok di Kompleks Permata Pamulang
Blok G, Tangerang akhirnya dijebloskan
ke tahanan polisi, Kamis (5/11). Nurhayati
ternyata anggota komplotan perampok yang
diketahui adalah suaminya sendiri.
Kepada SP, Kamis (5/11), Kapolres Metro
Tangerang Kombes Edi Sumitro Tambunan
menjelaskan, Nurhayati merekayasa cerita
perkosaan agar lolos dari pemeriksaan
polisi. Tetapi, berdasarkan hasil visum
RSUD Tangerang, Nurhayati tidak memiliki
tanda-tanda bekas perkosaan.
“Dia justru sudah ditahan sebagai tersangka karena ternyata bagian dari sindikat
perampok. Salah satu perampok itu adalah
suami Nurhayati sendiri. Modus perampokan seperti ini sudah dilakukan delapan
kali tersangka di Jabotabek,” katanya.
Menurut Edi, Nurhayati semula memang
mengaku diperkosa, tetapi pengakuan
itu hanya dalih. Setelah diperiksa intensif, Nurhayati akhirnya mengaku cerita
perkosaan itu hanya pura-pura. Nurhayati
yang berstatus tersangka kini masih diperiksa, sedangkan suaminya dan seorang
pelaku lain masih dalam pengejaran.
Pada Rabu (4/11) siang, warga digegerkan dengan pengakuan Nurhayati yang
mengaku didatangi perampok di rumah
majikannya, Kompleks Permata Pamulang.
Dia mengaku ditodong senjata api. Saat kejadian, Nurhayati sedang sendirian. Dalam
kondisi terikat, para perampok memperkosanya secara bergiliran. Kemudian,
pelaku membawa kabur tiga buah telepon
seluler dan sepeda motor milik majikannya.
Kejadian itu diketahui anak majikan
korban yang baru pulang sekolah. Dia menemukan Nurhayati dalam keadaan terikat.
Kejadian ini segera diberitahukan para
tetangga, termasuk satpam yang segera berdatangan ke rumah keluarga Bambang.

Menurut Ade Kusnaedi, petugas satpam
setempat, dia tidak melihat ada orang yang
mencurigakan masuk kompleks tersebut.
Namun, dia mengetahui ada dua pria yang
mengendarai sebuah sepeda motor keluar dari kompleks tersebut. Dia mengaku
mendapat laporan warga dan segera datang
ke lokasi membantu melepaskan ikatan di
tubuh korban.
Sementara itu, Kapolsek Cisauk Kabupaten Tangerang AKP Wempi mengatakan,
dari olah tempat kejadian perkara (TKP)
dan keterangan korban serta visum sementara, pelaku tak hanya merampok, tetapi
juga melakukan pemerkosaan. Untuk
kepentingan penyidikan, korban dimintai
keterangan intensif di Mapolsek Cisauk.
Sedangkan, terhadap pelaku, petugas masih
melakukan pengejaran karena ciri pelaku
sudah dikantongi. [132] - Suara Pembaruan

Hair Beauty Service

Menerima: potong rambut,
kerinting, semir rambut, sanggul pesta, make-up foto pengantin/pesta. Hubungi: 215-391-3772,
215-271-8826

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain
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AS Tolak Cabut Sanksi terhadap Myanmar
BANGKOK - Amerika Serikat (AS) tidak
akan mencabut sanksi terhadap Myanmar kecuali para jenderal yang berkuasa
di Myanmar membuat kemajuan konkrit
menuju reformasi demokrasi, demikian
dikatakan seorang diplomat senior AS,
Kamis (5/11).
Dubes AS untuk Urusan ASEAN Scot
Marciel mengemukakan hal itu setelah
dia dan pejabat Departemen Luar Negeri
lainnya menyelesaikan kunjungan tingkat
tertinggi ke Myanmar dalam 14 tahun,
dengan menggerakkan kebijakan baru
pemerintah Obama mengenai “hubungan
pragmatis” dengan negara yang dikucilkan
itu.
Asisten Menlu AS Kurt Campbell dan
wakilnya Scot Marciel melakukan pertemuan dengan pemimpin oposisi Aung
San Suu Kyi dan Perdana Menteri Thein
Sein dalam lawatan dua hari mereka yang
berakhir, Rabu (4/11).
“Ini adalah hari-hari awal, pertama
kami bertemu dengan para pemimpin ini.
Diperlukan beberapa waktu untuk melihat
bagaimana mereka menanggapi,” kata
Marciel kepada wartawan, Kamis di Bangkok, ibukota Thailand.
“Kami ingin memajukan hubungan
bilateral tetapi kami hanya melakukan itu
jika ada kemajuan nyata.” Kunjungan itu
dilakukan dua bulan setelah pemerintah
Presiden AS Barack Obama mengubah
kebijakannya terhadap Myanmar, men-

gatakan AS akan mendorong pendekatan
dengan rezim militer itu karena sanksisanksi terhadap negara itu gagal membuahkan hasil.
Marciel menegaskan bahwa AS mengharapkan pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu dan para tahanan politik lainnya
dibebaskan, memperbaiki catatan hak
asasi manusia dan melakukan reformasi
demokratis menjelang pemilu yang junta
janjikan akan diselenggarakan tahun 2010.
Ditanya tentang pemilu itu, ia mengatakan itu “sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu itu dapat dipercaya” jika Suu Kyi tidak dibebaskan dari
tahanan rumah dan mengizinkan ia ikut
mencalonkan diri.
Para jenderal yang berkuasa tetap mengenakan Suu Kyi dalam tahanan rumah
dalam waktu dua dasawarsa belakangan
ini dan memperpanjang penahanan
rumahnya 18 bulan pada Agustus lalu
setelah satu insiden di mana seorang
warga AS berenang tanpa diundang
datang kerumahnya di pinggir danau.
“Jika pemilu dapat dipercaya yang secara
fundamentil mengubah dinamika negara
itu,perlu dilakukan dialog dan perlu keikut
sertaan Suu Kyi,” kata Marciel.
Kunjungan itu menindak lanjuti diskusidiskusi di New York September antara para
pejabat AS dan Myanmar, kontak tingkat
tinggi AS dengan rezim itu dalam hampir
satu dasawarsa. - Harian Analisa

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit

