edisi ke-215 - 28 November 2009

1 US$: Rp. 9,455.00

JOB AVAILABLE
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

Selamat hari
Thanksgiving
dari segenap
staf

TAN ENTERPRISE

Tren Imigrasi berbalik
Dengan tingkat pengangguran AS yang mencatat rekor selama 26 tahun terakhir. Warga
negara Amerika akan merasakan resesi ekonomi untuk beberapa waktu.
Ahli imigrasi melihat tanda-tanda pergeseran
besar tren imigrasi Amerika serikat semenjak
resesi global. Berikut ini adalah perubahan yang
paling signifikan.
Anda tahu AS berada dalam resesi ketika ...
Orang-orang di Meksiko mengirim uang kepada sanak keluarga di Amerika Serikat.
Pada tahun 2007, orang Meksiko yang tinggal
di AS dikirim sekitar $ 26 miliar untuk kerabat
yang tinggal di Meksiko. Jumlah kiriman uang
jatuh ke $ 25 miliar pada tahun 2008, penurunan pertama sejak Bank Sentral Meksiko mulai melacak 14 tahun yang lalu. Dalam sembilan
bulan pertama tahun 2009, Bank melaporkan
bahwa hanya $ 16.4 miliar telah dikirim ke selatan, dengan 13 persen penurunan dari 2008.
Sekarang, ada beberapa tanda-tanda peningkatan “kiriman uang jalur sebaliknya,” di
mana penduduk Mexico mengirim uang untuk
kerabat mereka di utara perbatasan untuk
membantu mereka melalui masa-masa sulit.
Uang yang dikirimakn oleh tenaga kerja Mexico
di Amerika adalah sumber terbesar kedua
pendapatan asing (setelah minyak ekspor), sebuah contoh yang mencolok akibat banyaknya
orang yang kehilangan pekerjaan di Amerika
Serikat

VISA HI-B MASIH TERSEDIA

Pada tahun fiskal 2009, program visa H1-B
yang membolehkan perusahaan AS untuk
mempekerjakan imigran terampil (berpendidikan tinggi) ditutup dalam waktu singkat karena
65.000 aplikasi diterima hanya dalam satu hari.
Pada akhir tahun 2008, perlu waktu dua hari,
dan pada akhir tahun 2007, 56 hari. Tapi ke-

adaan telah berubah. Setelah 211 hari dalam tahun fiskal 2010, ada hampir dua puluh ribu slot
masih tersedia. Dengan angka pengangguran
yang tinggi dan penyusutan anggaran banyak
perusahaan tidak mampu menyewa dari luar
negeri seperti yang mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Terlebih lagi, perusahaan yang menerima
dana talangan federal AS harus mempekerjakan
pekerja atau menunjukkan mereka tidak dapat
menemukan mereka jika mereka lakukan.
Padahal banyak perusahaan teknologi selama
bertahun-tahun telah menekan Kongres untuk
meningkatkan jumlah visa H1-B, termasuk raksasa piranti lunak Microsoft.

KEKHAWATIRAN DI PERBATASAN ASMEKSIKO MENURUN

Jika penangkapan di perbatasan AS-Meksiko
merupakan indikasi aktivitas penyeberangan
ilegal, fakta bahwa jumlah telah turun lebih dari
23 persen selama tahun lalu mungkin menunjukkan penurunan orang yang mencoba untuk
melakukan perjalanan menuju AS.
Kondisi ekonomi menurun drastis dikombinasikan dengan penegakan hukum imigrasi yang
ditingkatkan adalah faktor-faktor penyebab
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Pemasangan Iklan 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Pasang Iklan di

DUNIA KITA
Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center city.
hanya yang berpengalaman counter lady.
Telp. 215 543 2905 (2)

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (5)

* L U C I A * - Menerima Pijat

Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan. 267
973 8909 (125)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat ke kuil
bersama Jojo telp. 267 265 5559
atau Rosalinda telp. 215 921
0907 (69)

Ongkos perbaiki Pintu Surga

Antar jemput, dlm Philla &
JFK airport

telpon saja Bang John 267-5050703 (3)

Kamar Kosong

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
Gratis Konsultasi untuk
meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.

Ada kamar kosong bagi yang
tidak urus surat dan tidak mero- www.dunia-kita.com
kok di Mercy dan 20th st. Hub. Pasang Iklan (Ads)
215-459-4057
215-873-3907 (4)

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,
215-626-8317 (18)

Malaikat panik, sebab pintu Surga tidak dapat
dibuka padahal di luar telah bergerombol calon
warga.
Lalu Malaikat berseru adakah insinyur diantara
para calon warga untuk memperbaiki pintu Surga.
Untungnya pada hari itu ada 3 Insinyur, 1 dari
Amerika, 1 dari Jepang, dan 1 dari Indonesia.
Pertama Insinyur Amerika, dan setelah diperiksa, Si Amerika sebut biayanya $900.
Komentar Malaikat : “Lho kok mahal ?
Coba buat perincian. .. !!!”
Kata Si Amerika : “Ongkos pemeriksaan $200,
$300 buat bahan, dan $400 ongkos kerja.
“Malaikat terus panggil Si Jepang, dan setelah
diperiksa sebentar, Si Jepang sebut biayanya $600.
Dengan perincian $300 ongkos bahan dan$300
ongkos kerja.
Masih belum puas, Malaikat konsultasi sama
temen2nya, dan diapikir masih mahal.
Lantas Si Malaikat panggil insinyur
Indonesia,Malaikat pikir Indonesia lagi krismon dan
banyak PHK.
Tentunya perlu duit dan pasti lebih murah ?
Insinyur Indonesia tanpa periksa pintu, langsung
jawab : “Siap Malaikat. ..
Ongkosnya $5.600...!!!
“Sergah Si Malaikat bingung :”Buset... Kok bisa
$5.600 ?
Lebih mahal dariyang lain...???
“Insinyur Indonesia maju sambil berbisik di kup-

267-231-7695

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

ing Si Malaikat :
“Eh... Malaikat... Dengerin yah...
$ 2500 buat loe...$2500 buat gua... Yang $600
kasih aja ke Si Jepang...! Biar dia yang betulin tuh
pintu...!!! Setuju kan...???”

Mencari Pasangan yang Cocok dengan Ibu
dan Ayah

“Apa yang harus kulakukan?” tanya Miun yang
sudah ingin menikah kepada Heri sahabatnya.
“Setiap wanita yang kuajak ke rumah untuk
menemui orang tuaku selalu tidak di sukai oleh
ibuku.”
“Oh, itu mudah,” kata sahabatnya.
“Yang harus kau lakukan hanya mencari gadis
yang persis seperti ibumu.”
“Itu sudah kulakukan,” kata Miun.
“Dan gadis itu selalu saja tidak di sukai oleh
ayahku.”

Alasan Ban Belakang Lebih Cepat Gundul
dari Ban Depan

Gustav : “Ban belakang mobil saya kok selalu
lebih cepat gundul dibanding ban depan, ya?”
Erwin : “Anda pasti berikir beban ban belakang
Anda lebih berat daripada yang depan.”
Gustav : “Rasanya begitu.”
Erwin : “Salah. Sebenarnya, ban belakang Anda
selalu berpikir keras, bagaimana caranya agar
bisa mendahului ban depan. Makanya dia cepat
gundul.”
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SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
penurunan baru-baru ini. Jumlah penangkapan di
daerah perbatasan untuk tahun 2009 merupakan
yang paling rendah dalam 34 tahun terakhir. Pada
saat yang sama anggaran patroli perbatasan telah
meningkat menjadi hampir $ 11 miliar, naik dari $
6 miliar pada tahun 2004.
Banyak orang Amerika mencari pekerjaan di
luar negeri.
Koran USA Today melaporkan bahwa lebih
banyak orang Amerika yang mencari pekerjaan di
luar negeri daripada di masa lalu. Ada pula tandatanda bahwa Amerika lebih bersedia untuk mempertimbangkan bekerja di luar negeri. Perusahaan
kepegawaian, Tenaga Kerja, mengatakan memiliki
500 klien mencari kerja di luar negeri, dibandingkan beberapa puluh enam bulan yang lalu. Dan
survei baru-baru ini eksekutif di AS mengungkapkan bahwa 54 persen kemungkinan besar akan
mengambil pekerjaan di negara lain, dibandingkan
dengan 37 persen pada tahun 2005. Dimana mereka mencari pekerjaan? India, Cina, Brazil, Dubai,
dan Singapura.

IMIGRASI MELAMBAT

Ketika dirilis Biro Sensus tahun 2008 data dari

Survey Masyarakat Amerika September ini, angka
imigran sering membuat berita, karena angkaangkanya yang fantastis, tapi kali ini angka imigrasi tidak berkembang. Setelah bertahun-tahun
pertumbuhan cepat, ukuran populasi lahir asing
di AS secara statistik tidak berubah dari tahun
sebelumnya. Sementara beberapa pengurangan
dapat disebabkan oleh bertambah-tambah tindakan penangkapan di perbatasan, tempat kerja, dan
penegak hukum lokal.
Tidak jelas berapa lama tren imigrasi AS akan
berlangsung. Menteri Keamanan Dalam Negeri
Janet Napolitano dalam sebuah pidato pada hari
Jumat mengumumkan bahwa administrasi Obama
bergerak maju dengan reformasi imigrasi mencatat bahwa pemerintahan ini telah meraih “perubahan mendasar” (tidak diragukan lagi dibantu
oleh dampak resesi itu) dalam keamanan perbatasan dan penegakan terhadap majikan mempekerjakan ilegal imigran.
Ia diuraikan dengan mengatakan bahwa
berkurangnya aliran masuk bersama-sama dengan
hasil penegakan hukum imigrasi yang lebih baik
membuka prospek untuk reformasi hukum imigrasi, termasuk program legalisasi imigran tidak sah
untuk membawa keluar dari kegelapan. Mari kita
berharap dia benar. - Brooking Institute

FBI mengumumkan dakwaan dalam
perkawinan palsu
CHICAGO - Seorang pengacara imigrasi
Chicago dan lima karyawan dan mantan karyawan
pengadilan lalu lintas Cook County adalah di
antara sepuluh orang didakwa karena mengatur
perkawinan palsu sehingga warga negara asing ilegal bisa menjadi warga negara AS.
Agen Imigrasi AS dan Penegakan Bea Cukai
(ICE) menangkap lima tersangka pagi ini, menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman
Amerika Serikat.
Surat dakwaan menuduh Maria F. Cruz merekrut warga negara AS dan warga negara asing untuk masuk ke dalam skema penipuan setidaknya
15 perkawinan palsu. Sebagian besar warga asing
itu Filipina.
Cruz mengatakan surat dakwaan dikenakan
biaya sekitar $ 3000 untuk mengatur perkawinan.
Warga AS yang terlibat diduga dijanjikan $ 3.000
setelah perkawinan dan $ 300 - $ 350 setiap bulan sampai warga negara asing memperoleh ke-

warganegaraannya.
Jaksa federal mengatakan Cruz adalah
seorang karyawan pengadilan Cook County
sampai dia pindah ke
California musim panas ini.
Jaksa mengatakan
setiap terdakwa didakwa dengan perkawinan
persekongkolan untuk
menipu pemerintah.
Sebagian didakwa dengan perkawinan atau penipuan imigrasi, termasuk Cruz yang menghadapi
sepuluh dakwaan. Aguja bersaudara yang juga
didakwa dengan konspirasi untuk membujuk negara asing untuk tinggal secara ilegal di Amerika
Serikat. - oleh Deborah O’Malle, Chicago Crime
Examiner
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Jasa Layanan Fotografi

“Atur Penyadapan,
Pemerintah Berlebihan”

(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mewacanakan undangundang yang mengatur penyadapan tiga lembaga
negara, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu item yang diwacanakan, penyadapan
harus seizin pengadilan dengan fasilitator Depkominfo. “Ini sikap yang berlebihan,” kata Wakil
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)
Emerson Yuntho saat dihubungi VIVAnews, Kamis 26 November 2009.
Ia menilai langkah ini harus ditolak karena
berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi
yang dilakukan terutama oleh KPK.
“Kalau harus izin pengadilan, misalnya, KPK
ingin menyadap Ketua Mahkamah Agung. Apakah
ada jaminan dari pengadilan itu tidak akan bocor
kepada yang bersangkutan?” tanya Emerson.

Dia menilai prosedur penyadapan yang ada di
KPK saat ini sudah efektif dimana tingkat kebocoran kepada yang disadap minim. “Tidak perlu
menggunakan prosedur yang birokratif. Tangkapannya bisa hilang,” kata dia.
Emerson khawatir, reaksi berlebihan dari
pemerintah terkait dengan pemutaran rekaman
hasil sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi, Selasa 3 November lalu. Dalam rekaman ini, seorang
pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah
orang, termasuk penegak hukum. “Mungkin
pemerintah terganggu,” kata dia.
- VIVAnews

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)

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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dan kadang-kadang sikapnya yang terus terang
padahal sangat menyakitkan secara emosi yang
merebut hati satu kalangan tertentu di Amerika.
Oprah berbicara mengenai pelecehan yang dialaminya sehingga ketika dia berbicara mengenai
contohnya, kasus pelecehan, dia berbicara sangat
terbuka dan nyata sehingga tidak mungkin penyiar
lain bisa menandinginya dalam soal-soal seperti
itu.
Para pemirsanya berbagi kegembiraan dan kesedihannya. Para penontonnya juga membaca buku
yang direkomendasi oleh Oprah dan penontonnya juga berempati pada perjuangannya melawan
kegemukan, karena berat badannya memang naik
turun. Mereka juga membentuk pandangan mereka tentang dunia lewat acara-acara Oprah.

PENGARUH POLITIK

Pengaruhnya begitu besar sehingga mirip dengan kekuasaan. Keputusannya untuk mendukung
Barack Obama menjadi presiden, jauh sebelum
Obama difavoritkan menang merupakan kunci
penting dalam kampanye Obama.

Obama sendiri punya sejarah hidup yang
memberikan inspirasi
pada orang-orang lain,
tetapi dengan mendukung Obama, Oprah juga
berhasil membuat hidupnya memberikan inspirasi
juga.
Itu adalah momen yang membuktikan Oprah
memang unik. Coba bayangkan calon-calon
presiden Amerika mencari dukungan dari seorang
presenter televisi.
Oprah tentu saja dipandang sebagai lambang
keberhasilan kaum kulit hitam, dan memang dia
adalah ikon.
Kebanyakan tulisan mengenai Oprah membuat
anda yakin bahwa dia akan segera keluar dari
pentas nasional. Hal itu kemungkinan besar tidak
akan terjadi. Saluran baru Oprah akan memperkuat posisinya sebagai salah satu wiraswasta
yang paling penting di industri penyiaran Amerika.
Ini mungkin akhir dari sebuah era siaran televisi, tetapi Oprah masih akan berkibar. - BBC

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

KAMI MEMBUKA TOKO BARU!
105 N 9th Street. Sebelah Asian Bank
Telp. 215-873-0340

Depdiknas Tetap Gelar Ujian Nasional 2010
JAKARTA - Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas) tidak akan menghapus penyelenggaraan ujian nasional. Depdiknas akan melakukan
pembenahan terhadap ujian nasional.
“Kami akan tetap lakukan ujian nasional pada
Maret 2010 sambil menunggu salinan keputusan
Mahkamah Agung (MA),” kata Menteri Pendidikan
Nasional, M Nuh, Kamis, 26 November 2009.
M Nuh berjanji akan menggelar pelaksaan ujian
nasional dengan lebih baik. Ia akan memperbaiki
sejumlah kelemahan yang selama ini dikeluhkan
para anak didik. “Tapi perubahan ini bukan lantaran keputusan MA, tapi bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,”
ujarnya.
M Nuh mengatakan belum dapat menafsirkan
keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi
pemerintah terkait ujian nasional. Sebab, hingga
kini, Depdiknas belum menerima salinan keputusan itu.
“Yang pasti, pelaksanaan ujian nasional Maret
mendatang itu tetap akan kita lakukan, tapi kita
akan melakukan perubahan dari struktur dan infrastruktur pendidikan di setiap sekolah,” ujarnya.
Kasus ujian nasional ini bermula dari gugatan
masyarakat (citizen lawsuit) terhadap Presiden,
Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional,
serta Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP), yang dinilai lalai memenuhi kebutuhan
hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan.
Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, gugatan diterima. Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007
juga menguatkan putusan itu. Hingga akhirnya,
MA menolak kasasi yang diajukan pemerintah.

MA melarang ujian nasional yang diselenggaran
Depdiknas melalui surat putusan dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 tertanggal 14
September 2009.

WAKIL KETUA MPR SETUJU

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin
meminta pemerintah menerima putusan MA yang
membatalkan ujian nasional. Ketimpangan fasilitas
pendidikan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak pantas lagi distandarisasi secara nasional.
“Saya amat mengapresiasi putusan MA yang
menghapus ujian nasional. Pemerintah sebaiknya patuhi putusan MA dan tidak ajukan PK,”
kata Lukman kepada detikcom di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2009).
Menurut Lukman saat ini di Indonesia perbedaan kualitas fasilitas pendidikan sudah sangat
mencolok. Beberapa sekolah “kaya” dan memiliki
fasilitas pendidikan yang lengkap, sementara sisanya fasilitas pendidikannya kurang memadai.
“Tak relevan melakukan standarisasi kualitas
anak didik secara nasional di tengah ketimpangan
fasilitas pendidikan antar daerah,” papar Lukman.
“Benahi dulu fasilitasnya kalau mau distandarisasi,” tandasnya.- VIVAnews

Buy or Sell AVON
740 South St. Phila, PA 19147
215-667-3354
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Kangen JK yang Cepat dan Tegas
JAKARTA - Kisruh soal Bank Century dan
kasus Bibit-Chandra yang berlarut-larut membuat beberapa kalangan masyarakat merindukan
sosok pemimpin pengambil keputusan super
cepat dan tegas. Rupanya hal ini masih melekat
pada sosok mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Adik kandung JK yakni Halim Kalla rupanya juga
mengamini adanya kerinduan masyarakat terhadap sosok kakaknya itu pada saat ini.
“Soal banyaknya yang kangen, saya baca di koran seperti itu,” kata Halim tersenyum saat ditemui detikcom di gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Rabu (25/11/2009).
Bos Intim Group ini mengatakan saat ini kakaknya tinggal di Makasar menghabiskan waktu
pensiun dan hari tua dengan keluarga besarnya.
Setelah kalah pada saat pilpres lalu, praktis JK
lebih banyak di Makasar kampung halamannya.
“Sekarang Pak JK ada di Makassar,” katanya.
Ia memahami sosok kakaknya yang pernah
memimpin negeri ini, dengan gaya khasnya

membuat banyak masyarakat yang masih mengingat
dan bersimpati. “Saya
melihat, masyarakat membutuhkan pemikiran cepat
dan cerdik, Pak JK masih
memiliki ide-ide itu,” katanya.
Bahkan kata Halim,
kerinduan masyarakat
terhadap terobosan-terobosan cepat dan tepat
sangat dibutuhkan dalam program seratus hari
pemerintahan saat ini. “Memang masyarakat
apalagi dalam program 100 hari, butuh kecepatan,” imbuhnya.
Halim menambahkan meski sudah pensiun,
JK tetap melakukan pemantauan bisnisnya di
bawah bendera Hadji Kalla Grup yang berpusat
di Makasar Sulawesi Selatan. “Pak JK sudah pensiun, tapi tentunya masih memantau (bisnisnyared),” pungkasnya. - Kapanlagi.com

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

Oprah, akhir sebuah
era?
JAKARTA - Ketika kebanyakan perusahaan
Amerika mengumumkan rencana bisnis yang
baru, biasanya pengumuman itu hanya disampaikan lewat sebuah pernyataan di bursa Wall Street
atau dalam pertemuan dengan beberapa orang
analis yang berpengaruh.
Namun ketika perusahaan itu bernama Oprah,
Inc, berita itu disampaikan dengan air mata dan
jelas dengan pernyataan yang menyentuh perasaan didepan kamera.
Kita diberi waktu cukup untuk menyiapkan diri
bagi satu perubahan di masa mendatang.
Edisi terakhir dari acara yang dipasarkan lewat
sindikasi ke 200 pasar diseluruh Amerika dan
140 negara diseluruh dunia, akan disiarkan akhir
musim 2011.
Oprah mengatakan kepada para pemirsanya
bahwa setelah berfikir masak-masak dan berdoa,
rasanya “25 tahunnya sudah cukup”.
Memang pengumuman ini tidak terlalu mengguncang seperti digambarkan dalam dunia blog,
tetapi kalau anda menonton pengumuman ini,
anda bisa merasakan bahwa anda sedang menyaksikan peristiwa besar dalam sejarah pertelevisian
Amerika.
PERUBAHAN INDUSTRI SIARAN

Begitu dalam dan intens hubungan Amerika
dengan Oprah, keputusan ini disebut-sebut oleh
media sebagai akhir sebuah era.
Para pemirsa mengingat acara ini dimana dia
pernah memberi setiap pemirsa sebuah mobil
baru atau cara dia merayakan ulangtahun ke-20
program ini dengan membawa seribu stafnya
berlibur ke Hawaii.
Sebenarnya yang terjadi adalah perubahan
teknologi dan model bisnis dalam dunia penyiaran.
Oprah menjadi kaya dengan memegang hak
sindikasi siaran programnya yang dijual ke banyak
stasiun televisi.
Namun dimasa depan, cara mencapai pemirsa
sudah sangat berbeda.
Oprah sudah punya usaha baru dengan Discovery, salah satu pemain besar dalam industri
penyiaran Amerika, dan proyek ini akan diluncurkan tahun 2011.
Jadi sangat masuk akal untuk menduga bahwa
dia akan muncul dalam televisi kabel yang baru,

The Oprah Winfrey Network, untuk memastikan saluran ini berawal dengan baik dalam peta
televisi Amerika yang begitu padat.
Jika perempuan terkaya dalam dunia penyiaran
Amerika berpendapat inilah saatnya masuk ke dunia televisi kabel, maka industri penyiaran harus
berdiri dan mencatatnya.

BICARA SECARA TERBUKA

Penonton, memang berdiri dan mencatat hal
ini karena Oprah menjadikan dirinya sebagai
bagian dari hidup mereka yang bisa diduga dan
nyaman selama 25 tahun belakangan.
Perubahan ini menjadi kesempatan bagi penonton Amerika untuk merefleksikan apa maksud
Oprah, kira-kira sama seperti ulang tahun
kerabat kesayangan anda dimana kerabat tersebut
memberikan kesempatan kepada anda untuk
menyatakan rasa sayang anda.
Riwayat hidupnya yang panjang dan berwarna,
penderma, penerbit majalah, penyiar, kritikus sastra, produser dan aktris yang pernah dicalonkan
mendapat Oscar, hanya sebagian dari cerita.
Kekayaannya yang luar biasa juga tidak bisa
menggambarkan Oprah secara keseluruhan,
walaupun dia dijuluki sebagai wanita kulit hitam
satu-satunya di dunia yang menjadi milyuner dan
selama beberapa tahun tercatat sebagai satusatunya milyuner warga kulit hitam Amerika.
“Pengaruhnya begitu besar sehingga seperti
berkuasa”
Sebagian kekuasaannya terletak pada fakta
bahwa kisah hidup dia bergaung di telinga para
pemirsanya, seperti mimpi Amerika tetapi versi
yang diperbesar.
Dia lahir di desa miskin di Amerika bagian
Selatan dan masa kecilnya sulit serta diwarnai
pelecehan dan hamil ketika remaja, sehingga akhirnya punya karir yang sukses luar biasa di televisi.
Dia menjadi bintang karena cara dia membuka diri atas persoalan-persoalannya kepada
para pemirsa. Ada sesuatu dalam kejujurannya
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Segitiga Beracun: Obesitas,
Alkohol dan Depresi
Dr. Carolyn A. McCarty dari Seattle Children’s Research Institute mengatakan dari
beberapa penelitian yang dilakukan institusinya,
ditemukan bahwa hampir setengah dari laki-laki
dan perempuan antara usia 21-30 tahun dalam
penelitian mereka mengalami setidaknya satu dari
masalah obesitas, ketergantungan alkohol dan
depresi.
Pada usia 21, sebanyak 8 % perempuan dan
12% laki-laki memiliki setidaknya dua dari tiga
masalah. Namun, memiliki lebih dari satu masalah
menjadi lebih umum untuk perempuan dan tidak
untuk laki-laki.
Bagi para pria, masalah yang muncul hanya
kaitan obesitas dan depresi. Obesitas muncul di
usia 27 tahun dan kecenderungan gejala depresi
baru muncul setelah usia 30 tahun. Tetapi pada
perempuan cenderung mengalami depresi pada
usia 27 tahun, tiga kali lipat lebih beresiko ketergantungan alkohol pada usia 30 tahun.
Wanita yang mengkonsumsi alkohol sejak usia

Diet Ala Selebriti
Hollywood
Seringkali kita menyaksikan para selebriti yang
langsung tampil dengan tubuh langsingnya padahal
dia baru saja melahirkan. Yuk intip beberapa tips
diet ala selebriti agar tubuh tetap langsing meski
telah melahirkan.
Catherine Zeta-Jones, berat badannya bertambah 23kg saat hamil anak pertamanya, Dylan.
Jones menerapkan diet rendah karbohidrat dan
tinggi protein untuk membantu menghilangkan
kelebihan bobotnya. Dia juga percaya bahwa
mengatur porsi makan bisa mengurangi berat
tubuh.
Karena itu aktris cantik ini juga meminta jasa
ahli gizi untuk membantunya mengatur jumlah
kalori untuk setiap makanan yang akan dikonsumsinya. Sebagai penunjang gaya hidup sehatnya, dia
memilih makanan rendah lemak seperti ikan dan
sayuran serta minum banyak air putih dan cukup
istirahat.
Kate Hudson, bintang-bintang papan atas
Hollywood memang tidak pernah memperdulikan
berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghilangkan kelebihan berat badan akibat kehamilan.
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24 tahun, beresiko empat kali lipat untuk menjadi
gemuk (obesitas) pada usia 27tahun. Selain itu,
obesitas pada usia tersebut meningkatkan dua
kali lipat resiko depresi pada usia 30tahun.

TATA LAKSANA

Sementara itu Dr. Susan Nolen Hoeksma,
psikolog dari Yale menyebut permasalahan
tersebut sebagai “segitiga beracun” dari makan,
minum, dan overthinking. Hal ini menunjukkan
bahwa seseorang yang makan dan minum secara
berlebihan, akan lebih mudah merasa tertekan
dan mengalami masalah emosional.
Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kata Mc Carty. Yaitu
latihan fisik, pelatihan pola pikir, dan manajemen stress. Dia menambahkan, strategi untuk
mengobati depresi, masalah alkohol dan obesitas
sebenarnya tergantung dari pemikiran. Karena
itu perlu juga membantu orang-orang itu menemukan alternatif untuk memuaskan diri selain
dengan makanan atau alkohol.
“Kita harus berpikir tentang bagaimana orang
itu dapat mulai membangun pengalaman yang
alami dalam kehidupan mereka,” katanya.
- perempuan.com
Setelah melahirkan putranya, Ryder, Kate Hudson
menyewa dua pelatih pribadi untuk membantu
menghilangkan bobotnya yang naik 28kg semasa
hamil.
Meski dia mengakui bahwa latihan yang dijalaninya berat, dia tetap berlatih 2-3 jam setiap
hari, enam hari per minggu. Program dietnya
terdiri dari sedikit saja makanan berlemak dan
mengkonsumsi makanan berprotein tinggi serta
membatasi makanan berkarbohidrat seperti bijibijian atau gandum serta beberapa macam buahbuahan. Latihan intensif serta diet yang dijalaninya
telah mengembalikan bobot normalnya dalam
waktu empat bulan.
Debra Messing, berbeda dengan kebanyakan
aktris Hollywood lainnya, setelah melahirkan putranya, Roman, dia tidak melakukan usaha diet
apa pun pada tiga bulan pertama kecuali tetap
menyusui bayinya.
Dia menyadari bahwa ini mungkin hal paling
baik untuknya juga bayinya, sebab menyusui bisa
membakar 3000 kalori per hari. Terbukti, dengan
menyusui Debra membuang kelebihan bobot sebanyak 15kg sejak melahirkan dan sekarang aktris
cantik ini meminta bantuan pelatih fitnes serta
diet untuk menjaga tubuhnya tetap langsing.
- perempuan.com

Perlu Reformasi secara Total
Permintaan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) agar Polri, Kejaksaan Agung,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan sinergi dan harmonisasi tugas sulit untuk
diwujudkan. Harmonisasi seperti itu baru bisa dilaksanakan bila dilakukan reformasi total di tubuh
tiga lembaga penegakan hukum tersebut.
“Kalau Kapolri dan Jaksa Agung terlibat atau
tidak benar dalam membuat keputusan saat memproses kasus ini, ya, harus diganti,” kata anggota
DPR dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir
kepada SP di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurutnya, salah satu bentuk reformasi total
adalah dengan memberikan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dan bertanggung
jawab dalam kasus kriminalisasi pemimpin KPK.
Sedangkan, untuk KPK, lanjutnya, dua pemimpin nonaktif Bibid Samad Rianto dan Chandra
M Hamzah harus dikembalikan ke posisi semula
setelah kasus mereka dihentikan oleh Kepolisian
dan Kejaksaan. Dengan demikian, tiga pelaksana
tugas (Plt) pemimpin KPK harus bersiap melepaskan jabatan mereka. “Harus ada jaminan kalau
Bibit dan Chandra kembali ke posisi pemimpin
KPK, karena proses hukum terhadap kasus mereka cacat. Jangan sampai mereka disuruh mundur,
seperti isu-isu yang berkembang saat ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, sinergi dan harmonisasi tiga
lembaga penegakan hukum tersebut, akan tercipta jika dipimpin oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk segera menindak mafia
hukum atau makelar kasus, seperti Anggodo
Widjojo.
“Masak, sudah melakukan kesalahan sampai kondisi negara seperti sekarang ini, tapi dia

aman-aman saja. Kalau ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan
Kejaksaan, segera proses Anggodo,” katanya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) Bukhori LC mengatakan, harmonisasi tiga lembaga penegakan hukum itu perlu dilakukan agar tidak ada hambatan
dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka.
Disebutkan, ada semacam “irisan” antara Polri
dan KPK atau antara Kejagung dan KPK. KPK,
misalnya, memiliki kewenangan untuk menyelidik
dan menyidik kasus korupsi, fungsi yang sama
dimiliki polisi. “Masalahnya, ada orang yang bisa
menjadi tersangka di KPK, tapi di polisi hanya
menjadi saksi. Demikian juga di Kejagung, bisa
terjadi benturan yang sama dengan KPK,” ujarnya.

SIKAP APATIS

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)
Illian DA Sari mengatakan, sikap tidak tegas yang
ditunjukkan Presiden SBY dalam menghentikan
kasus Bibit dan Chandra berimbas pada sikap
apatis para penegak hukum. Hal itu terlihat dari
sikap Kepolisian dan Kejaksaan yang terus tarikulur terkait kasus Bibit dan Chandra. “SBY masih
berada di posisi abu-abu. Pidatonya sangat tidak
tegas.
Dikatakan, sikap tidak tegas Presiden SBY ditunjukkan juga dengan tidak langsung menindak
tegas pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus
Bibit dan Chandra. Seharusnya, ujar Illian, SBY
langsung memberikan sanksi kepada pejabat-pejabat di Polri dan Kejaksaan Agung yang terlibat.
“Contoh lain, Anggodo hingga saat ini masih
bebas berkeliaran,” katanya. [EMS/J-9/J-11] SP

Bpk. Oentoro,
perwakilan resmi Vita Bahari. Inc.
e-mail: jatikusumaoso@yahoo.com

Jasa Pengiriman barang ke Indonesia
Untuk Wilayah Philadelphia / PA hubungi:

Bpk. Santoso Kodrat / Ibu Vera
Telp. 267-335-7142 / 917-981-9337
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Menkeu menjawab soal Bank Century
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani
menjawab sejumlah isu terkait dengan langkah
pemerintah menyelamatkan Bank Century.
Sri Mulyani dalam keterangan pers di gedung
Departemen Keuangan di Jakarta memberikan tanggapan atas hasil audit investigasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait bailout Bank
Century.
Dalam penjelasannya Sri Mulyani kembali
mengatakan pemerintah menyelamatkan Bank
Century karena dikhawatirkan akan berdampak
sistemik bagi perbankan nasional.
“kondisi saat itu pada November 2008, terjadi
krisis keuangan global, maka penutupan Bank
Century sesuai dengan akal sehat bisa menimbulkan efek berantai.’’
Menurut Sri Mulyani, penutupan Bank Century
juga bisa menyebabkan rush atau kehilangan kepercayaan nasabah atas perbankan nasional ‘’akan
terjadi rush atau antrian bukan hanya pada Bank
Century, tapi juga bank-bank lain, ada 23 bank
lain dan sejumlah BPR yang punya masalah sama
dengan Bank Century’’.
Pengalaman Indonesia yang pernah terkena
krisis yang sama pada tahun 1997 juga menjadi
pertimbangan pemerintah untuk menyelamatkan
Bank Century.
SEJUMLAH INDIKATOR

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut
sejumlah indikator yang menjadi acuan Komite
Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK) yang saat itu
diketuai oleh Sri Mulyani dalam mengambil kepu-

tusan.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memperhatikan secara detil perkembangan terkait kondisi
makro ekonomi dunia saat itu.
Pasar keuangan mengalami tekanan kuat akibat
ambruknya lembaga keuangan internasional seperti Lehman Brothers dan AIG.
“Kondisi makro saat bulan-bulan terakhir 2008
mengalami tekanan serta ada gangguan sistem
perbankan dan keuangan yang diperkirakan memiliki potensi riil menciptakan perburukan situasi
dan dapat berpotensi menciptakan instabilitas,”
katanya.
Beberapa latar belakang yang mendasari penyelamatan Bank Century adalah:
Pertama adalah tekanan yang kuat dari pasar
keuangan akibat jatuhnya lembaga-lembaga
keuangan internasional seperti Lehman Brothers,
AIG, dan lainnya.
Saat itu menurut Sri Mulyani Bursa Efek
Indonesia anjlok hingga 50%
“Pasar modal dunia mengalami tekanan yang
terlihat dari indeks saham. IHSG pada Januari
2008 mencapai 2830, tapi pada November turun
menjadi 1155, penurunannya lebih dari 50%. Dan
kita melakukan suspensi pasar modal beberapa
kali” kata Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan terhadap Bank Century sudah tepat dengan langkah
yang terukur sesuai dengan azas perundangan,
kewenangan dalam menentukan kebijakan dan
keputusan, serta memiliki azas yang bermanfaat
dan bertanggung jawab. - BBC
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Pembunuhan
Politik di
Filipina
MANILA - Polisi Filipina menemukan 15 mayat,

Selasa (24/11) di lokasi aksi pembantaian di selatan
negara itu, meningkatkan angka pembunuhan terkait
dengan pemilihan menjadi 39 orang tewas, kata kepala polisi nasional negeri itu, Jesus Verzosa.
Sedikitnya lima orang masih dinyatakan hilang.
Para pria bersenjata menculik sekelompok orang
di provinsi Maguindanao Senin (23/11) yang pergi
mendaftarkan nominasi seorang calon untuk bertarung memperebutkan jabatan gubernur provinsi
itu dalam pemilihan Mei tahun depan. Para korban
ditembak atau dibacok mati pada sebuah lereng bukit
terpencil jauh dari jalan raya.
Komisaris Besar Josefino Cataluna mengatakan
Selasa banyak lagi mayat diperkirakan akan ditemukan di sebuah bukit terpencil di kota Ampatuan
selatan negeri itu tempat para pendukung seorang
politisi setempat dan para wartawan yang bepergian
dalam sebuah konvoi disandera oleh puluhan orang
bersenjata Senin.
Polisi mengatakan konvoi terdiri 40 orang pergi
untuk mendaftarkan Mangudadatu, wakil walikota
kota Buluan, turut dalam pemilihan gubernur provinsi
ketika mereka dihentikan.
Tentara dan polisi kemudian menemukan 24
mayat, termasuk mayat istri Mangudadatu, Genalyn,
dan dua saudara perempuannya, berserakan di tanah
atau ditembak di dalam kendaraan mereka.
Presiden Pilipina Gloria Macapagal Arroyo menempatkan dua provinsi di selatan berada dalam keadaan
darurat Selasa, memberi wewenang penuh kepada
pasukan keamanan untuk mengejar para pria bersenjata yang membunuh sedikitnya 24 orang dalam satu
pembantaian jelang pemilihan terburuk negara itu.
Serangan Senin dilakukan terhadap sebuah konvoi
kendaraan penuh berisi para pendukung dan seorang
calon gubernur bersama sanak keluarganya, termasuk
istri, dan beberapa wartawan. Calon tersebut, Ismael
Mangudadatu,yang tidak tidak berada di konvoi
itu,menuduh lawan politiknya berada di belakang
pembantaian itu.
Pemerintah menekankan pihaknya akan memburu
para penjahat, tanpa menghiraukan di mana penyelidikan menunjukkan. (Rtr/AP/hr) - Harian Analisa
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Obama Akan
Umumkan
Pengiriman
Tentara tanggal
1 Desember
WASHINGTON - Presiden Amerika
Serikat Barack Obama berencana
akan mengumumkan jumlah tentara
yang dikirim ke Afghanistan dalam pidato 1 Desember, kata Radio Publik
Nasional(NPR) Selasa (24/11).
Jaringan radio, mengutip sumbersumber yang tak disebut namanya,
mengatakan, bahwa akan ada peningkatan jumlah tertentu tentara yang akan
dikirim, namun tidak menjelaskan jumlah
yang pasti.
Rencananya, Menteri Pertahanan
Robert Gates, Kepala Staf Laksamana
Michael Mullen dan komandan tertinggi di Afghanistan Jenderal Stanley
McChrystal akan memberi kesaksian
kepada Kongres segera setelah Obama
mengumumkan rencana it, kata NPR.
Obama mengadakan pertemuan dua
jam dengan kabinet perangnya Senin
malam, guna membahas strateginya di
Afghanistan.
Jurubicara Gedung Putih, Robert
Gibbs, sebelumnya mengatakan kepada
para wartawan, bahwa keputusan mengenai tentara itu akan diumumkan pada
awal pekan depan.
Ia menambahkan, bahwa presiden
tidak akan mengumumkan hal itu selama pekan liburan pernyataan-syukur
(Thanksgiving), yang dirayakan Kamis.
“Hal itu tidak akan diumumkan dalam
pekan ini,” katanya.
“Tak pelak lagi, kemungkinan pertama
diperkirakan pada suatu waktu pekan
depan.” Gibbs, yang berbicara pada
brifing rutin Gedung Putih, tidak mengkonfirmasikan kapan pengumuman itu
disampaikan. (Ant/AFP) BBC

120.686 Guru di
Sumut Belum
Sarjana
MEDAN - Sebanyak 120.686 dari jumlah
206.821 orang guru TK hingga SMA di Sumatera
Utara (Sumut) belum berpendidikan sarjana
strata satu (S-1).
“Oleh karenanya seluruh guru yang akan disertifikasi hingga tahun 2014 diharuskan berpendidikan minimal S-1 untuk memperoleh tunjangan
profesi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera
Utara, Bahrumsyah di Medan, Kamis, pada sosialisasi Undang -Undang (UU) Guru dan Sertifikasi
Guru Provinsi Sumut Tahun 2009.
Sosialisasi yang diikuti para kepala sekolah TK/
SD/SMP/SMA dan SMK di Sumut itu, menghadirkan narasumber Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof Syawal Gultom, Plt Sekretaris
Disdik Sumut Edward Sinaga, Kepala Lembaga
Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut Mahdi
Ibrahim serta Plt Kasubdis Pengembangan Tenaga
Kependidikan (PTK) Disdik Sumut, Muhlis.
Lebih lanjut Bahrumsyah mengatakan, dalam
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU
Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
nasional pendidikan dinyatakan guru adalah pendidik profesional.
“Di Sumut sendiri, dari jumlah 206.821 orang
guru itu yang sudah menyelesaikan pendidikan S-1
berjumlah 85.195 orang dan yang berpendidikan
S-2 sebanyak 940 orang guru,” katanya.
Ia menjelaskan, program sertifikasi bertujuan
untuk mengukur kemampuan dan kompetensi
guru agar menguasai hak dan kewajiban sesuai
ketentuan.
Selain itu, mampu mengatur dirinya untuk
menjadi seorang guru yang dapat mengayomi dan
memiliki rasa ketergantungan baik kepada kepala
sekolah, siswa dan masyarakat.
“Sering kali selama ini terjadi ketidaksesuaian
antara guru dengan kepala sekolah dan masyarakat,” katanya.
Jika merujuk pada program kerja Mendiknas selama 100 hari, tambah dia, ada delapan
komponen yang mendapat perhatian lebih yakni
penyediaan internet secara massal di sekolah,

penguatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah, penyaluran beasiswa PTK untuk
siswa SMA/SMK dan MA berprestasi dan kurang
mampu.
Selanjutnya penyusunan kebijakan khusus
bagi guru yang bertujuan di daerah terdepan
dan terpencil, penyusunan dan penyempurnaan
renstra pendidikan tahun 2010-2014, pengembangan budaya dan karakter bangsa, pengembangan
metodologi pembelajaran dan pengembangan
interprenuership.
“Jika dilihat secara seksama, seluruh program
tersebut sudah terakomodir dalam 10 program
pokok dan tujuh kebijakan yang telah dicanangkan
Dinas Pendidikan Sumut sejak April 2009 lalu,”
katanya. - ANTARA

Selamat
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Thanksgiving
bagi yang
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Musium virtual Irak akan dibuka
Perusahaan raksasa internet, Google mengumumkan akan menempatkan sebagian besar
isi musium nasional Irak di internet mulai bulan
Januari tahun depan.
Direktur Eksekutif perusahan mesin pencari
internet itu, Eric Schmidt menyampaikan pengumuman ini ketika berkunjung ke musium itu.
Dia mengatakan sebanyak 14 ribu gambar
dokumentasi perkembangan peradaban di Irak
dari jaman batu hingga ke periode kedatangan
Islam akan dipamerkan oleh Google.
Musium Nasional Irak mengalami penjarahan,
banyak kehilangan benda bersejarah sesaat
setelah Saddam Hussein tumbang ditahun 2003.
Ribuan benda bersejarah yang tidak ternilai harganya dijarah. Sekitar satu pertiga dari
benda-benda tersebut sudah ditemukan lagi.
Musium itu sendiri sudah dipugar dan diaktifkan
kembali.
Pembukaannya sudah tiga kali diumumkan
sepanjang enam tahun belakangan, dan yang
paling bekalangan adalah bulan Februari tahun
ini. Namun situasi keamanan tidak pernah cukup
stabil untuk sepenuhnya kembali membuka
pintu gerbangnya kepada umum. kan masalah
penduduk dan gender jika memang ingin berhasil
dalam jangka lama.
Sejauh ini hanya beberapa galeri saja yang sudah dipugar. Sebagian besar kerja pemugaran itu
disponsori oleh Kedutaan Besar Italia, dan pusat
penelitian nasional Italia sudah mengadakan
‘Musium Virtual Irak’ melalui internet, memperagakan banyak dari artefak mesopotamia kuno.

Tetapi
Google, dengan sumbersumbernya
yang sangat
luas, sekarang merencanakan untuk
memamerkan
berbagai benda-benda musium itu melalui internet sehingga bisa lebih luas diakses oleh umum,
kata Direktur eksekutif Google, Eric Schmidt
saat mengunjungi musium tersebut.
‘’Pada hakikatnya sejarah permulaan peradaban dimulai di sini, dan dilestarikan di musium
ini. Kami akan memanfaatkan sumber daya kami
secara lebih baik untuk mengupayakan agar
gambar-gambar serta berbagai gagasan dari
peradaban awal bisa dilihat oleh jutaan orang di
seluruh dunia,’’ katanya
Mulai bulan Januari 2010, sekitar 14,000 gambar akan bisa dilihat melalui Google di internet,
mencerminkan perjalanan perabadan di Irak dari
jaman batu melalui Sumeria, Akadia, Babylonia, Assyria dan akhirnya sampai pada periode
kedatangan Islam.
Berkunjung sendiri ke musium itu dan hanya
melihatnya melalui internet memang tidaklah
sama. Namun untuk sementara waktu, untuk
mengunjungi musium itu, bagi kebanyakan orang
tentulah sesuatu yang belum mungkin dilakukan
mengingat keamanan yang masih belum menentu
di Irak. - BBC
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