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1 US$: Rp. 9,410

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.

Studi: ekonomi AS sebagian besar
tidak terpengaruh oleh imigran gelap
ARIZONA - Sebuah penelitian yang dirilis
hari rabu menyimpulkan bahwa pekerja imigran
ilegal-tidak menguras pekerjaan atau pajak dan
memiliki dampak netral pada ekonomi AS.
Karena imigran gelap menempati bagian kecil dari angkatan kerja - sekitar 5 persen - dan
pekerjaan pekerjaan terampil rendah upah lebih rendah daripada pekerja lain, mereka secara
keseluruhan pengaruh terhadap perekonomian
adalah sepele, menurut laporan itu, yang disponsori oleh Migration Policy Institute, proimigrasi think tank di Washington.
“Nasib perekonomian AS tidak terletak
pada apa yang kita lakukan di imigrasi gelap,”
kata Gordon H. Hanson, penulis laporan dan
profesor ekonomi di University of CaliforniaSan Diego.
Imigran gelap berkontribusi 0,03 persen dari
produk domestik bruto AS, yaitu uang yang disimpan oleh para majikan yang mempekerjakan
tenaga kerja murah, kata laporan itu, sementara biaya untuk ekonomi adalah 0,10 persen dari
PDB, yang terutama berasal dari pendidikan
umum dan perawatan kesehatan darurat.
Dampak bersihnya adalah 0,07 persen
dari PDB berarti bahwa imigran gelap pada
dasarnya netral memiliki efek pada perekonomian, kata Hanson.
Laporan tidak menghitung faktor pembelanjaan atau kegiatan kewirausahaan para
imigran terhadap perekonomian, kata Marc
Rosenblum, analis kebijakan senior pada
Migrasi Policy Institute.
Di mana imigran gelap memang memiliki
dampak yang cukup besar, Hanson menambahkan, adalah pada sektor padat karya dan industri berketrampilan rendah seperti pertanian,
konstruksi, perhotelan dan jasa kebersihan,

Sebelum -- Sesudah Amnesti
di mana pangsa pekerja warganegara AS telah
menurun drastis.
Karena AS telah secara dramatis meningkatkan tingkat pendidikan dari populasi orang
dewasa dalam 50 tahun terakhir - Tahun 1960
yang lalu, hanya setengah dari penduduk AS
yang bersekolah tinggi, tapi sekarang tinggal 8
persen. Sementara itu para pengusaha tetap
membutuhkan pekerja terampil rendah.
Ini menyisakan ruang untuk imigran gelap
untuk mengambil pekerjaan seperti itu dengan
gaji rendah, kata laporan itu.
Imigran gelap sekarang terhitung mengisi 20
persen dari usia kerja orang dewasa di AS yang
tidak memiliki tingkat sekolah tinggi.
Kehadiran imigran gelap yang bersedia
bekerja di pekerjaan yang dibayar rendah membuat standar gaji tidak berubah dari waktu ke
waktu. Oleh karena itu warganegara Amerika
yang tidak terampil paling banyak menjadi korban atas keberadaan imigran gelap.
Sementara itu, pengusaha meraup keun-
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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 (3)

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (6)

* L U C I A * - Menerima Pijat

Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan. 267
973 8909 (126)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat ke kuil
bersama Jojo telp. 267 265 5559
atau Rosalinda telp. 215 921
0907 (70)

Antar jemput, dlm Philla &
JFK airport

telpon saja Bang John 267-5050703 (4)

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 (5)

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 (19)

Sekretaris sering telat

Seorang Sekertaris Direksi makin sering datang
terlambat ke kantor.
Pada suatu sore di hari Jum’at, tapi menjelang
tutup kantor, Direktur memanggilnya dan berkata
: “Kau gadis yang cantik sekali. Kurasa aku laki-laki
yang paling mujur di kota ini punya Sekertaris yang
begitu cantik. Aku yakin laki-laki selalu mengajakmu ke klab malam atau ke Restauran. Aku hanya
ingin tahu, apakah kau sudah ada kencan di hari
Minggu malam yang akan datang ini?”
“Akhirnya,” pikir si Sekertaris, “inilah kesempatan yang sudah lama kutunggu-tunggu. Akhirnya
dia memperhatikan diriku.”
Maka dia menjawab penuh harap : “tidak, saya
belum ada rencana. Apa yang ada dalam pikiran
Bapak?”
“Yang ada dalam pikiranku adalah ini,” kata
Direktur.
“Tidurlah sore-sore dan tidur yang nyenyak
supaya bisa bangun pagi di hari Senin dan tidak
datang terlambat ke kantor.”

Disuruh Ayah Meniru George Washington

Ada seorang ayah sedang menceramahi
anaknya yang masih kelas 1 SMP. Katanya:
“Waktu George Washington seumur kamu,
dia sudah berjalan kaki puluhan kilometer ke
sekolahnya.”
Anaknya membalas: “Waktu George Washing-

267-231-7695

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

ton seumur ayah, dia sudah menjadi presiden!”

Kesepian

Seorang suami yang baru saja dinas ke luar
negeri selama setahun, sebut saja namanya Koko
disambut dengan mesra oleh istrinya.
Tentu saja Koko sangat senang : “Oh istriku
sekian tahun aku tinggal pergi, tentunya engkau
sangat kesepian...”
“Tentu saja Mas...”, sahut istrinya,
“Untunglah ada tetangga yang juga ditinggal
pergi dinas, sehingga aku dapat berbagi rasa,
pergi bersama-sama, nonton bersama-sama dsb,
sehingga kepergian Mas tidak terlalu terasakan.”
“Oh syukurlah kalau begitu Dik, tapi tetangga
yang mana itu Dik?”
“Itu lho Mas, yang sebelah kiri rumah kita,
istrinya kan dinas juga keluar negeri...!”

Diusir karena rokok

Seorang ibu bingung melihat anaknya Tono
pulang cepat.
Ibu : “Mengapa kau pulang begitu cepat?”
Tono : “Saya diusir guru, karena teman sebangku saya merokok di dalam kelas.”
Ibu : “Lalu, bila teman sebangkumu merokok,
mengapa kau yang di usir?”
Tono : “Karena saya yang membakar korek,
untuk menyalakan rokok itu.”
Ibu : “???!!!”

Ruhut Tak Tahu 2 Politisi
Itu Selingkuh Atau
Poligami
Skandal asmara sesama anggota Partai
Demokrat (PD) berhembus kencang. Masih samar apakah pasangan sejoli itu melakukan selingkuh ataukah berpoligami.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Ruhut
Sitompul mengakui skandal asmara itu menjadi
gosip yang ramai dibahas di kalangan politisi PD.
“Saya tanya jangan-jangan mereka (pasangan)
sudah kawin. Tapi kawan-kawan bilang nggak
ada yang tahu apakah mereka sudah kawin apa
belum,” kata Ruhut kepada detikcom, Kamis
(3/12/2009).
Ruhut mengatakan tidak tahu detail skandal
asmara dua anggota PD tersebut. Hanya ia mendengar kabar politisi perempuan yang disebut
berinisial S itu kini tengah hamil 5 bulan.

“Saya pernah tanya ke kawan, eh itu sudah
tekdung (hamil) 5 bulan ya. Kata kawan-kawan
ya,” kata pria yang dulu dikenal sebagai pemain
sinetron itu.
Ruhut menduga skandal itu terjadi sebelum 2
politisi PD itu menjadi anggota DPR. “Kalau memang anggota DPR kan nggak mungkin karena
baru 2 bulan,” jelasnya.
Menurut cerita teman-temannya, lanjut Ruhut,
perempuan tersebut berstatus janda sedangkan
laki-lakinya pria beristri.
“Aku nggak berani komentar. Kalau dia mau
beristri lagi aku nggak tahu juga,” imbuhnya.
Ruhut menambahkan kalau seandainya isu ini
benar adanya, Demokrat akan menyerahkannya
kepada Dewan Pembina PD yakni Presiden SBY.
“Kita partai disiplin. Pimpinan kita sangat disiplin. Masalah apapun taat azas dan aturan. Kita
tunggu sajalah (kebenarannya),” ungkapnya.
Hingga kini 2 politisi yang digosipkan terlibat
skandal asmara itu belum bisa dihubungi. - detik.
com

Kursus Fotografi
Akhir tahun ini saya ingin mengadakan kursus fotografi
digital pemula bagi warga Indonesia untuk mengisi liburan
akhir tahun. Minggu, tanggal 20 Desember, 27 Desember 2009
dan 3 Desember dan 10 Desember 2010

Apa yang akan dipelajari:

1. Dasar fotografi
2. Mengunakan kamera dan peralatan fotografi
(baik kamera saku maupun kamera DSLR)
3. Pencahayaan
4. Olah digital
5. Macam-macam jenis fotografi (pernikahan, olahraga dsb)

Syarat: Punya kamera digital merek apa saja.
Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi :
Enche (215-459-4057) Tempat terbatas, hanya 10 peserta.
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SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
tungan yang lebih tinggi karena biaya tenaga kerja
yang lebih rendah dan lebih produktif.
Solusi untuk ketidakseimbangan ini, diusulkan oleh Migration Policy Institute, adalah untuk
memberikan lebih banyak visa dan jalur hukum
bagi tenaga kerja tidak terampil untuk memasuki
Amerika
Hari ini, para pekerja tidak terampil harus
memiliki kartu hijau - efektif mengharuskan mereka memiliki anggota keluarga dekat di AS - atau
memperoleh visa kerja sementara.
“Kami benar-benar perlu pendekatan kontrol
migrasi secara komprehensif oleh kedua memperkuat penegakkan hukum dan menciptakan
mekanisme yang akan mengendalikan jumlah penduduk yang tidak sah dan meningkatkan output
ekonomi yang kita dapatkan dari imigrasi,” kata
Rosenblum. - Koran Hearts, Tucson, Arizona
---Berita ini mendapatkan komentar-komentar
negatif dari warga Amerika terutama yang berali-

ran kanan.
Pertama studi ini diadakan oleh kelompok pro
imigrasi yang tidak netral. Kedua, studi ini tidak
memperhitungkan banyaknya aliran dana keluar
negeri.
Selain itu studi ini tidak mempertimbangkan
dampak sosio-ekonomik terutama berkaitan
dengan biaya kesehatan pendidikan anak imigran
gelap.
Yang cukup menarik, ada juga yang menyalahkan pemerintah yang memberikan menyediakan
program sosial seperti food stamps dan tunjangan
sosial lainnya sehingga tidak memberikan insentif
kepada pekerja tidak terampil Amerika Serikat itu
bekerja.
Komentar-komentar lain
http://regulus2.azstarnet.com/comments/index.
php?id=319946
Punya komentar? layangkan ke enche@duniakita.com

Wanita Mendadak Kecanduan
Seks Saat Tidur!
CHICAGO - Seorang wanita menderita kondisi
misterius yang hingga kini belum diketahui penyebabnya. Kondisi itu mengubahnya menjadi orang
yang kecanduan seks... saat sedang tidur!
Belle Floor adalah penderita sexsomnia.
Artinya, dia akan melakukan aktivitas seks saat
tertidur dan keesokan harinya dia tak bisa mengingat apapun soal itu.
Gangguan misterius yang dialami wanita berusia 32 tahun asal Almelo, Holland, Belanda itu
sangat langka di dunia. Kondisinya itu membuat
dia meraba-raba tubuhnya sendiri secara intim.
Dan itu berlangsung di luar kendali ataupun kesadarannya.
Floor pertama kali mengetahui gangguan yang
dialaminya pada tahun 1999. Saat itu mantan
kekasihnya, Justin mengajukan pertanyaan aneh.
“Tiba-tiba saja di suatu malam dia bertanya
pada saya kenapa saya meraba-raba diri saya
sendiri di malam hari,” tutur Floor.
“Saya menyangkalnya karena saya tak bisa
mengingat pernah melakukan itu,” imbuh wanita
lajang itu seperti dilansir harian Daily Telegraph,

Kamis (3/12/2009).
Sejak itu Floor pergi ke beberapa dokter dan
psikologis. Namun mereka mengatakan tak bisa
berbuat apa-apa karena belum pernah mendengar
kondisi seperti yang dialami Floor.
Floor penah mencoba hipnoterapi, konseling
seks dan scan otak EEG untuk menghentikan insiden sexsomnia tersebut. Namun itu semua tak
banyak membantu.
Obat-obatan perileks otot yang dikonsumsi
Floor sempat membuat gangguan itu menghilang.
Namun Floor tak ingin selamanya memakai obatobatan tersebut.
Kini Floor lebih bisa menerima kondisinya
setelah berbicara dengan para penderita lainnya
melalui internet. Floor bahkan membuat situs
pribadi yang ditujukan untuk para penderita gangguan yang sama dengannya.
“Mengetahui bahwa saya tidak seorang diri
sangatlah melegakan dan berbicara dengan yang
lainnya telah memberikan ketenangan besar bagi
saya,” kata Floor. detikcom
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Pria Jatuh di Mangga
Dua Square

Menurut analisa polisi yang didasarkan buktibukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian,
termasuk rekaman CCTV, korban sengaja menjatuhkan diri dari lantai 11.
Richard diduga sengaja melompat dari area
parkir dekat Gudang Jitec. Padahal di atas pukul
22.00, area ini sudah tertutup untuk umum.
Masih menurut keterangan polisi, sebelum
Richard tewas, dia sempat masuk ke ‘Karaoke
Sands.’ Mangga Dua Square, Jakarta Utara, bersama kerabat.
Kepolisian Resor Jakarta Utara yang menangani kasus ini masih terus melakukan investigasi
untuk menguak latar belakang kasus Richard.
Jika latar belakang kematian Richard terbukti
karena bunuh diri, maka menambah deretan
angka kasus bunuh diri di pusat belanja Jakarta
selama sepekan terakhir. Kasus sebelumnya terjadi pada Senin 30 November 2009. Perempuan
bernama Ice Juniar tewas nekad terjun dari lantai
lima gedung Grand Indonesia. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 20.30, pemuda bernama
Reno juga mengakhiri hidup dengan meloncat dari
Senayan City.- VIVAnews

JAKARTA - Keluarga korban mengaku masih
tertekan dengan kasus anggota keluarga mereka,
Richard Kurniawan, 35 tahun, yang tewas secara
mengenaskan setelah jatuh dari lantai sebelas
gedung Mangga Dua Square, Jakarta Utara.
Ketika VIVAnews menemui keluarga di Rumah
Duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat 4 Desember 2009, istri Richard menangis secara histeris. Anggota keluarga Richard menolak
untuk membicarakan masalah ini. “Saya enggak
tahu apa-apa (kasus Richard). Nanti saja,” kata
anggota keluarga yang tidak bersedia menyebutkan namanya ketika ditemui di pelataran rumah
duka RSPAD Gatot Subroto.
Sebelumnya VIVAnews memberitakan Richard
ditemukan tewas dengan sejumlah kerusakan
parah pada organ tubuhnya pada dini hari tadi pukul 03.25 di salah satu lantai pusat belanja Mangga
Dua Square, Jakarta Utara.

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)

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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iPhone Termahal Seharga
Rp 30 Miliar
Smartphone atau ponsel pintar berharga mahal, itu biasa. Tapi, kalau harganya mencapai US$
3,2 juta atau setara Rp 30,1 miliar per unitnya, ini
sungguh luar biasa.
Adalah Apple iPhone yang dirancang khusus
oleh ahli perhiasan asal Inggris, Stuart Hughes,
yang menjadi smartphone termahal. Dengan mengadopsi emas murni (solid) sebagai pelapisnya.
Hughes mengaku, iPhone milyaran rupiah ini telah
menyita 10 bulan waktunya.
“Seluruh casing ini dibuat dengan 271 gram
emas 22 karat,” kata Hughes, seperti dikutip
VIVAnews dari Cellular News, 30 November
2009.
Akan tetapi, casing tak terlalu banyak menyita perhatian kita, karena di pinggir panel bagian
depan ponsel, Hughes menyematkan 136 batu
berlian yang totalnya 68 karat. Sementara itu, di
bagian belakang terdapat 53 emas berlian 1 karat

dan tombol navigasi yang menjadi
rumah untuk satu
berlian yang sangat
langka, yakni 7,1
karat.
Ponsel mewah
ini telah ‘diboyong’ oleh seorang pebisnis pertembangan asal
Australia yang enggan disebutkan identitasnya.
Dengan harga Rp 30,1 miliar, sang pebisnis tentu tak hanya membawa sebongkah iPhone mewah
saja, tetapi Hughes juga mendesain rumah-rumahan seberat 7 kilogram untuk ponsel uniknya itu,
di mana terbuat dari seblok batu granit, dicampur
dengan emas Kashmir dan kulit asli sebagai dudukannya.
Sebelum ini, Alexander Amosu Ltd., perusahaan yang dikenal sebagai pembuat berbagai
macam gadget dan perangkat kelas atas juga
sempat merilis smartphone termahal. Ketika itu
mereka menghadirkan BlackBerry Curve 8900
seharga 240 ribu dolar AS. rileks.com

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
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Tiga Hambatan Selesaikan Angket Century
JAKARTA - Peneliti Lembaga Survei
Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terdapat tiga hambatan yang akan dihadapi oleh panitia angket Century yang dapat
menghambat kinerja mereka terkait pengungkapan kasus Bank Century.
“Ada tiga hambatan yang bisa menggembosi
panitia angket kasus Bank Century,” katanya di
Jakarta, Jumat.
Pertama, lanjut Burhanuddin, yaitu tirani koalisi yang secara matematika politik, menguasai
75,6 persen kekuatan kursi di parlemen.
Ia mengatakan, yang kedua adalah tirani fraksi
yang bahkan sudah terlihat sejak penentuan
nama-nama anggota panitia angket yang ditentukan oleh partai.
“Yang kritis belum tentu terpilih. Dominannya
kepentingan politik fraksi, buat anggota panitia
angket tidak merdeka menyampaikan sikap dan
hati nuraninya,” jelasnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina itu

juga mengatakan, yang ketiga adalah kartelisasi
partai yang membuat kesepakatan-kesepakatan
di belakang layar, tidak hanya sebatas menaikkan
posisi tawar tapi juga akses terhadap sumber
ekonomi.
“Kartel juga menyandera partai politik karena
masing-masing memegang kartu truf lawanlawan politik,” papar Burhanuddin.
Ia menilai, politisi bukanlah malaikat. Barter
kasus untuk saling menyelamatkan itu terlihat
sejak kasus bullogate II dan Bank Bali.
Ia juga mengatakan, daripada kotak pandora
yang berisi skandal keuangan dan hukum semua
partai terbuka, maka terjadilah barter kasus
tersebut.
“Exit strategy tersebut merugikan publik
karena tabir misteri Century tetap tak terungkap dan menambah panjang skandal-skandal
kuangan yang melibatkan percaloan politik yang
hanya berhenti di kambing hitam,” tandasnya. ANTARA

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

Courtney Love
Bongkar Masa Suram
Britney Spears
JAKARTA - Inilah skandal terbaru keluarga
Spears yang baru saja terungkap lewat pengakuan
Courtney Love yang ditulis dalam statusnya
di Facebook. Penyanyi pop itu menulis semua
penderitaan Britney yang sama persis dengan
pengalaman hidupnya.
Tak hanya itu, ia bahkan menantang ayah Britney, Jamie, untuk berhadapan di meja hijau bila
tidak suka dengan pemberitaan ini.
Dalam statusnya, wanita berusia 45 tahun itu
menulis, “Britney dianiaya oleh ayahnya sendiri.
Bayangkan bila seorang ayah menganiaya kamu
hanya untuk masalah sepele seperti memilih
lagu misalnya. Gila banget kan? saya juga pernah

Kritik Keras di Film
Balibo Five
Film ‘Balibo Five’ yang mengundang kontroversi karena Lembaga Sensor Film (LSF) melarang
pemutarannya dinilai bukan sebagai film propaganda. Sebagian masyarakat Indonesia masih belum siap untuk menerima kritik.
“Film ini kritik keras bagi kita. Lalu mengapa
tidak membalas film sesuai fakta kita,” kata Andi
Bachtiar Yusuf, sutradara film Romeo and Juliet
kepada VIVAnews usai menonton film ‘Balibo
Five’ di Teater Utan Kayu, Jakarta, Kamis 3
Desember 2009.
Menurut dia, film seperti Balibo tidak
akan banyak ditonton masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia cenderung tidak menyukai
film-film berat.
Namun, untuk pemutaran di kampus dan
Jakarta International Film Festifal (Jiffest), Balibo
layak ditonton. Andi juga menyesalkan pelarangan pemutaran film Balibo di Jiffest.
“Penonton di Jiffest relatif sedikit dan hanya
penikmat film,” ujarnya.
Menurut dia, semakin dilarang untuk ditonton, masyarakat justru semakin penasaran.
Masyarakat sebaiknya dibiarkan untuk memiliki
kebebasan menonton film.

mengalaminya dan saya yakin ia pun melawan sekuat tenaga seperti ketika saya dahulu
mendapat tekanan yang sama. Kalau mereka mau
main kotor, saya tidak takut, saya berani melawan
mereka di pengadilan. Ayo kalau berani!” Hingga
kini tidak ada komentar dari Britney maupun dari
keluarga Spears lainnya mengenai pernyataan
Courtney tersebut. (suarakarya/pit)
Apalagi, masalah di Timor Leste sudah cukup
lama. Kekhawatiran LSF bahwa film Balibo bisa
menimbulkan gejolak tidak beralasan.
Pemutaran perdana film kontroversial ‘Balibo
Five’ karya sutradara, Robert Connolly di
Jakarta, Selasa malam 1 Desember 2009, batal
karena tidak mendapat izin Lembaga Sensor Film
(LSF).
‘Balibo Five’ menceritakan terbunuhnya lima
wartawan Australia di Timor Timur (sekarang
Timor Leste) pada 1975.
Film tersebut dirilis di Australia awal tahun
ini, hanya sepekan sebelum Kepolisian Australia
(AFP) mengumumkan akan membuka kembali kasus-kasus dugaan kejahatan perang tersebut pada
20 Agustus 2009.
Menurut pihak Australia, Gary Cunningham,
Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart,
dan Brian Peters diduga dieksekusi oleh pasukan
khusus TNI pada Oktober 1975. Tujuannya, agar
mereka tidak menyiarkan secara detail invasi
Indonesia atas Timor Timur.
Sebaliknya, bagi Indonesia, kasus Balibo
telah selesai. Pemerintah jauh-jauh hari telah
menyatakan tidak ada pembunuhan, kelima
wartawan tersebut tewas dalam baku tembak
antara TNI dan tentara pro kemerdekaan Timor
Timur. Kasus Balibo, bagi Indonesia telah ditutup.
dari VIVANews
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Sehatnya Terapi Ilmu
Chiropractic
Ditengah maraknya perkembangan ilmu
pengobatan tradisional, berkembang pula terapi
Chiropractic.
Buat para penderita penyakit jantung, diabetes
mellitus, tekanan darah tinggi, asma dan sebagainya, terapi tulang belakang dan syaraf ini bisa
menjadi alternative pilihan pengobatan yang sehat
dan hemat.
Terapi dengan menggunakan alat yang berbentuk bed (tempat tidur) ini terdiri dari sebuah
komponen utama yaitu proyektor internal yang
bergerak secara halus sepanjang garis tulang
belakang. Sambil bergerak, proyektor ini memberikan efek tekanan jari, seperti diurut dengan
tangan dan pemanasan pada otot- otot tulang
belakang atau titik-titik ‘Chi’ yang memberikan
energi ke seluruh tubuh.
Internal Proyektor tersebut terbuat dari batu
tourmanium yang merupakan hasil perpaduan antara 4 batu berkhasiat yaitu batu Tourmaline yang
mengandung arus listrik lemah, ion negative dan
sinar infra merah jauh (SIM J), batu Germanium
yang mempunyai fungsi mencegah kanker, batu
Vulkanik yang mengandung partikel mineral dan
terakhir batu Elan yang bagus untuk membersihkan darah.
Alat ini bekerja dengan tiga prinsip perpaduan penyembuhan ala barat yaitu Chiropractic.
Pertama, prinsip Kop atau Moxibustion. Pada

Gawat, Sering Internetan
Turunkan Kualitas Sperma
Sampaikan pada kekasih atau pasangan Anda agar
tidak menghabiskan banyak waktu dengan bermain intenet di depan komputer. Pasalnya, terlalu
lama berselancar di dunia maya dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas sperma lelaki.
Hasil ini diketahui lewat sebuah penelitian
yang dilakukan rumah sakit Guangxi Zhuang,
China. Mereka meneliti sperma 217 partisipan
mahasiswa dari 19 perguruan tinggi di kawasan
Guangxi Zuang, yang kerap berselancar di dunia
maya.
Dari penelitian tersebut ditemukan, sebanyak
50 persen mahasiswa memiliki jumlah sperma
yang sedikit. Penelitian lebih lanjut bahkan me-

Penumpang panik dan melompat

prinsip ini sinar infra merah jauh yang dihasilkan
oleh batu tourmanium melipatgandakan pengaruh
moxibustion untuk meningkatkan metabolisme,
mengurangi rasa sakit pada otot, serta meningkatkan kekebalan tubuh.
Kedua, prinsip Chiropractic. Perawatan dengan temperatur panas dan pengurutan titik ‘Chi’
membantu mengendurkan syaraf di sekitar tulang
belakang dan meningkatkan kemampuan tubuh
untuk menyembuhkan secara alami.
Ketiga, pijat urut (finger pressure). Internal
proyektor yang dibuat sesuai dengan kontur alami tubuh dan ilmu kesehatan modern memperbaiki gangguan urat syaraf, merilekskan otot-otot
dan menghilangkan rasa lelah. - perempuan.com

nyatakan bahwa jumlah sperma dari 56,7% mahasiswa laki-laki tersebut diketahui ’abnormal’.
Ini ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik yang menghubungkan internet. Para
peneliti dari Standford University, California,
Amerika Serikat, sebelumnya juga pernah
melakukan penelitian mengenai hubungan antara gelombang elektromagnetik dengan kualitas
sperma. Mereka menemukan bahwa gelombang
elektromagnetik berisiko dua kali lebih besar menyebabkan penurunan kualitas sperma.
“Saya sarankan kepada para lelaki dan pasangan yang sedang berusaha untuk memiliki seorang
bayi agar mengurangi mengekspos dirinya ke
medan elektromagnetik sebanyak mungkin,”
ungkap pemimpin penelitian. (conectique/pit/
ft:ilustrasi)
- rileks.com

Karena tidak ada penjelasan dari pramugari
dan pilot, penumpang Batavia yang panik karena
menduga pesawatnya terbakar nekat melompat
melalui pintu darurat. Demikian diceritakan salah
seorang calon penumpang, Priyono Adi Nugroho
(50), asal Surabaya, kepada Kompas, Kamis (3/12).
Menurut Priyono, pesawat Batavia dengan nomor penerbangan BTV 701D yang ditumpanginya
sedianya akan berangkat ke Kupang. Sekitar pukul
09.00 semua penumpang memasuki pesawat dan
duduk di kursi masing-masing. Priyono mendapat
kursi 14A di sebelah pintu darurat.
Saat pramugari sedang memperagakan prosedur keselamatan, tiba-tiba air conditioner mati
selama 10 menit dan membuat penumpang kepanasan. Beberapa saat kemudian AC menyala lagi.
Saat itu pesawat belum memasuki landasan pacu.
Tiba-tiba beberapa penumpang dari arah belakang berteriak,” Api-api!” dan “Ada asap, ada
asap!” Penumpang yang lain pun panik dan berdiri.

Beberapa penumpang berusaha mencari tahu apa
yang terjadi, tetapi menurut Priyono tidak ada
penjelasan dari pramugari atau pilot.
Penumpang pun bergegas menuju pintu keluar.
Priyono yang dekat pintu darurat dipaksa penumpang lain untuk membuka pintu itu. Ia pun membukanya. “Saya berusaha tenang di tengah kepanikan. Dan saya tidak segera melompat karena slide
(tangga luncur) belum mengembang,” ujarnya.
Namun, desakan penumpang dari belakang
membuatnya terbentur di pintu, sedangkan beberapa penumpang lain nekat meloncat ke bawah.
Dalam suasana yang masih panik, Priyono masuk kembali ke pesawat untuk mencari tasnya. Ia
justru mendengar aba-aba dari luar pesawat agar
penumpang masuk kembali karena tidak terjadi
apa-apa. Belakangan diketahui bahwa pesawat tidak terbakar. Namun kepanikan penumpang dan
tidak adanya informasi membuat insiden ini berujung pada kekurangnyamanan. Kompas

Buy or Sell AVON
740 South St. Phila, PA 19147
215-667-3354

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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Perekonomian Indonesia Belum Aman
JAKARTA - Perekonomian Indonesia belum
aman dari gejolak atau guncangan, baik dari dalam
maupun luar negeri. Walaupun ekonomi dunia
membaik dengan adanya sinyal yang positif, namun situasi bisa tidak menentu sewaktu-waktu.
Hal itu dikatakan oleh pengamat ekonomi dan
pasar uang, Farial Anwar menanggapi pernyataan
Pjs Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution,
yang mengatakan, proses pemulihan yang terjadi
pada perekonomian global terus menunjukkan
indikasi yang semakin menguat, terutama di kawasan Asia.
“Dengan demikian, kami menilai prospek pertumbuhan ekonomi nasional dan pasar keuangan
domestik pada 2010 cukup solid,” kata Darmin
dalam acara Investor Summit di Jakarta, Rabu
(2/12).
Menurut Farial, dia memang optimistis dengan
perekonomian Tanah Air. “Akan tetapi, tetap ada
risiko yang menjadi perhatian khusus. Contohnya
adalah kondisi moneter, yakni nilai tukar rupiah
dan devisa yang tidak seluruhnya masuk ke dalam
negeri. Semua negara memang menunjukkan
perbaikan, tetapi tidak dengan negara Amerika
Serikat,” ujarnya kepada SP, di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, pemerintah harus meninjau kembali kebijakan yang telah diambil. Hal yang perlu
diperhatikan adalah masalah perjanjian AFTA
(ASEAN Free Trade Area) atau perdagangan
bebas yang berlaku pada 2010, antara negara
Tiongkok dengan negara-negara yang tergabung
dalam ASEAN,” katanya.
Hal yang ditakutkan adalah Indonesia akan
diserang dengan masuknya barang-barang dari

negara Tiongkok. Kesiapan sebuah negara pun
dipertanyakan kembali nantinya, dengan serbuan
barang impor yang akan menjamur, meskipun
ekspor meningkat.
Farial Anwar menjelaskan hal itu membahayakan dan bisa berdampak buruk pada industri
dalam negeri, karena banyaknya barang- barang
ilegal ataupun yang legal yang sangat murah.
“Barang murah tentu sangat diminati masyarakat lokal kita sendiri dan bisa mematikan perindustrian domestik. Jadi, pemerintah harus dapat
melihat situasi ke depan,” ungkapnya.
Menurut Darmin Nasution, pertumbuhan
ekonomi dan pasar keuangan domestik yang
diperkirakan cukup baik pada 2010, antara lain
disebabkan adanya pertumbuhan ekspor yang
meningkat, sejalan dengan proses perbaikan ekonomi global yang semakin kuat dan membaiknya
kondisi perekonomian para negara mitra dagang.
“Ekspor diperkirakan masih berpotensi meningkat, mengingat strategi pemulihan ekonomi
negara mitra dagang utama terindikasikan tidak
menunjukkan perubahan,” katanya.
Selain itu, membaiknya kinerja ekspor dan
aliran modal asing yang terus berlangsung, berpotensi mendorong kinerja Neraca Pembayaran
Indonesia (NPI) pada akhir 2009, yang diperkirakan mengalami surplus.
Sehubungan dengan hal tersebut, BI akan
senantiasa mengarahkan kebijakan moneter yang
kondusif bagi berkembangnya sektor riil, dengan
tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas
ekonomi jangka menengah-panjang. - Suara
Pembaruan
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berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
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Edisi Natal,
Oprah akan
Wawancarai
Obama
WASHINGTON - Pembawa acara terkemuka
Oprah Winfrey datang ke Gedung Putih, Kamis 3
Desember 2009, untuk mewawancarai Presiden
Amerika Serikat Barack Obama. Wawancara itu akan
menjadi tayangan utama acara spesial Natal di stasiun
televisi ABC pada 13 Desember nanti.
Selain wawancara khusus dengan Obama, Winfrey
juga berbincang-bincang bersama presiden dan
istrinya, Michelle Obama. Satu tim kru yang dibawa
Winfrey juga mengambil gambar dekorasi Natal di
Gedung Putih di tahun pertama keluarga Obama
menempati istana kepresidenan Amerika Serikat
tersebut. Winfrey juga untuk pertama kali bertemu
dengan Bo, anjing Portugis yang dipelihara keluarga
Obama.
Ini merupakan wawancara pertama Winfrey
dengan Obama sebagai presiden. Obama pernah
diwawancara Winfrey saat masih menjadi kandidat
presiden. Perempuan berusia 55 tahun itu pernah
memuat wawancara panjang dengan Michelle Obama
di majalah milik Winfrey yang terbit April lalu.
Pembawa acara yang akan mengakhiri acara
bincang-bincang “The Oprah Winfrey Show” dua
tahun lagi itu pernah duduk bersama dengan mantan
kandidat wakil presiden dari Partai Republik Sarah
Palin. Winfrey sendiri memberikan dukungan pada
Obama selama musim kampanye presiden tahun lalu.
Padahal sebelumnya, dia tidak selalu bersikap netral
dalam pemilihan umum. (AP) - VIVANews

Putin pikirkan
pencalonan kembali
WASHINGTON - Perdana Menteri Rusia Vladimir
Putin mengatakan akan memikirkan pencalonan kembali sebagai presiden pada 2012.
“Saya akan memikirkan hal itu,” kata Putin dalam
acara tanya jawab dengan warga Rusia hari Kamis.
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Dalam acara yang diramaikan sampai
700 ribu pertanyaan itu, Putin -yang
menjabat Presiden Rusia masa 200020008- menyerukan agar diambil langkah-langkah tegas atas pihak yang bertanggung jawab dalam pemboman kereta
api Jumat pekan lalu, yang menewaskan
26 orang.
“Diperlukan
tindakan keras
atas para
kriminal yang
melaksanakan
serangan teroris seperti ini,”
kata Putin.
Dia menambahkan serangan itu menunjukkan ancaram terorisme
atas Rusia masih tetap tinggi.
Sebuah kelompok Islam dari Kaukasus
Utara menyatakan bertanggung jawab
atas serangan di kereta Nevsky Express,
sekitar 400km dari Moskow.
Menurut situs internet Kavkazcenter.
com, serangan itu dilaksanakan oleh
Mujahidin Kaukasus atas perintah pemimpinnya Doku Umarov, namun tidak
bisa dikukuhkan kebenaran pernyataan
itu.
Acara tanya jawab Putin ini disiarkan
langsung lewat siaran TV negara dan
sama dengan sesi tanya jawab yang dilakukannya pada masa delapan tahun kepresidenan dulu.
Wartawan BBC di Moskow mengatakan acara tanya jawab ini sepenuhnya diatur oleh negara.
Putin mundur setelah dua masa jabatan presiden berturut-turut pada
2008, namun setelah itu masa jabatan
presiden ditambah menjadi enam tahun
sehingga dia boleh mencalonkan diri
kembali.
Adapun penggantinya, Presiden
Dmitry Medvedev, belum pernah tampil
dalam acara tanya jawab seperti yang dilakukan Putin.
Pihak penyelenggara sesi ke delapan
yang dilakukan Putin ini mengatakan 700
ribu orang mengajukan pertanyaan melalalui telepon maupun internet. BBC

Seluruh Polisi
di Maguindanao
Diganti
MANILA - Otoritas Filipina Rabu (3/12) mengumumkan, seluruh anggota kepolisian di Provinsi
Maguindanao, Filipina selatan yang berjumlah
1.092 orang dipindahkan karena beberapa di
antara mereka diduga terlibat dalam pembunuhan
massal pada 23 November lalu. Disebutkan,
pemindahan yang drastis ini dilakukan untuk
menghentikan pengaruh klan yang berkuasa dan
berkaitan dengan pembunuhan itu terhadap
proses investigasi. Karena para petugas pengadilan di provinsi itu berada dalam ketakutan untuk
menuntaskan kasus terbunuhnya lebih dari 57
orang, termasuk wartawan.
“Kami tidak bisa menyangkal, kemungkinan
klan Ampatuan memiliki keluarga di antara
anggota polisi yang dipindahkan itu. Kami ingin
meyakinkan bahwa investigasi kami tidak akan
disabotase dari dalam,” kata Kepala Kepolisian
wilayah itu, Komisaris Besar Bienvenido Latag.
Sebanyak 57 orang ditembak mati pada 23
November di sebuah daerah pertanian di Provinsi
Maguindanao dalam sebuah tindakan pembunuhan
yang mengguncang negeri itu. Wali kota setempat, Andal Ampatuan Jr sudah dituduh melakukan
25 pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan itu
dan pihak berwenang sudah mengatakan, paling
sedikit delapan orang dari anggota keluarganya
juga sedang diperiksa. Salah satu di antaranya
adalah ayahnya sendiri, Andal Ampatuan Senior,
Guberunur Provinsi Maguindanao yang selama
bertahun-tahun memiliki pasukan milisi sendiri
dan mendukung Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo.

pa hari mendatang. Mereka dipindah ke tiga kota
dan sekitar 60 orang anggota kepolisian ditahan
karena kemungkinan terlibat dalam pembunuhan
tersebut. “Mereka yang terlibat sudah ditempatkan di bawah pengawasan Tim Investigasi dan
Deteksi Tindakan Kriminal,” kata Espina.
Sementara itu, Pemerintah Filipina berjanji untuk menjamin keamanan bagi para hakim
karena beberapa di antara pengacara pemerintah
yang menangani kasus Ampatuan ini dilaporkan
diserang. “Kita menjamin mereka akan dilindungi
dan ini sudah disampaikan oleh otoritas kepolisian setempat,” kata Menteri Dalam Negeri
Filipina Ronaldo Puno.
Sebelumnya, investigasi kepolisian terhadap
kasus pembunuhan massal di Filipina selatan
menunjukkan, kelompok bersenjata itu berkaitan
dengan seorang politisi yang dituduh sebagai otak
dari pembunuhan tersebut. Ini adalah sebuah
terobosan dalam mengungkap kasus itu

TEMUAN PELURU

Aparat kepolisian mengatakan, selongsong
peluru yang ditemukan di daerah pembunuhan
pada 23 November lalu di Filipina Selatan itu
cocok dengan senjata seorang anggota milisi
yang dipimpin Wali Kota, Andal Ampatuan Jr.
“Beberapa selongsong peluru yang kita temukan
di lokasi cocok dengan senjata yang kita sita dari
milisi sipil yang ditahan setelah dia meninggalkan
lokasi kejadian,” ucap penyelidik polisi Ericson
Velasquez.
Dia menambahkan, senjata-senjata lain yang
diambil dari anggota milisi lainnya juga sedang
diuji. “Investigasi kami menunjukkan bahwa
banyak senjata yang digunakan dalam tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama itu,”
imbuhnya. - BBC

MENEMBAK MATI

Polisi menuduh Ampatuan Jr bersama 100
orang kelompok bersenjata menembak mati
rombongan yang terdiri dari keluarga rivalnya
dalam pemilihan gubernur Maguindanao tahun
depan dan rombongan wartawan. Rival politik
Amputuan Jr, Esmael Mangudadatu mengatakan,
pembunuhan itu dilakukan untuk menghentikan
langkahnya pada pemilihan tersebut.
Juru Bicara kepolisian Leonardo Espina mengatakan, seluruh anggota kepolisian Maguindanao
sebanyak 1.092 orang dipindahkan dalam bebera-
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Afghanistan Sambut Baik Strategi Baru AS
Pemerintah Afghanistan, Rabu (2/12) menyambut baik strategi baru Presiden Amerika
Serikat Barack Obama yang memerintahkan
pengiriman 30.000 tentara tambahan dalam
upaya mengakhiri segera perang itu.
Kabul telah lama meminta tambahan pasukan
bagi sekitar 112.000 tentara NATO dan AS yang
sudah digelar di Afghanistan sekarang untuk
menumpas pemberontakan Taliban.
Kelompok itu melancarkan serangan yang
paling banyak menimbulkan korban jiwa dan
paling luas sekarang sejak pasukan pimpinan AS
menggulingkan pemerintah mereka tahun 2001.
Presiden Hamid Karzai mengambil tanggung
jawab atas keamanan negara itu dalam tujuan
utama lima tahun mendatang pemerintahnya.
Sekutu-sekutunya sudah menyusun rencana
ambisius untuk meningkatkan jumlah tentara
dan polisi sampai 400.000 personil tetapi para
pakar mengingatkan bahwa negara itu kekurangan pemuda yang terpelajar, veteran dengan
ketrampilan kepemimpinan, fasilitas-fasilitas bagi
pelatihan dan uang untuk pembelian senjatasenjata.
“Kementerian luar negeri Afghanistan menyambut baik strategi baru itu,” kata jurubicara
Mohammad Zahir Faqiri kepada AFP.
Obama mengungkapkan satu strategi baru
perang, mengirim 30.000 tentara lagi ke Afghanistan, berikrar akan “merebut prakarsa”
untuk mengakhiri perang tidak populer dan
mulai menarik pasukan Juli 2011.

Komandan pentingnya di Afghanistan, yang
meminta tambahan puluhan ribu tentara untuk
menghindari kekalahan, mengatakan dia kini
memiliki “sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas kami” dan “fokus utamanya” adalah
akan membangun pasukan Afghanistan.
Jenderal Stanley McChrystal, yang diperkirakan akan memimpin lebih dari 140.000 tentara
NATO dan AS apabila pasukan tambahan itu
tiba, berikrar akan memindahkan tanggungjawab
kepada pasukan Afghanistan “secepat mungkin
situasi mengizinkan.”
Para pejabat Afghanistan mengatakan hampir
100.000 tentara, yang diperkirakan akan bertambah menjadi 136.000 personil tahun depan.
Tetapi Jenderal Ego Ramms, komandan
Jerman dalam pasukan pimpinan NATO di
Afghanistan, bulan lalu memperingatkan bahwa
polisi, yang berjumlah sekitar 68.000 personil
rawan korupsi dan pelatihan mereka kurang
mencukupi.
Dari 94.000 tentara Afghanistan yang telah
dilatih sejauh ini, 10.000 orang membelot,
katanya dan memperkirakan 15 persen dari personil angkatan bersenjata kecanduan narkoba.
Para pengamat memperingatkan mungkin
diperlukan sepuluh tahun lagi untuk membangun pengalaman personil yang sudah dilatih di
sebuah negara yang dilanda korupsi,lebih dari
70 persen penduduk tidak dapat membaca dan
menulis dan Taliban meluas di negara itu. (Ant/
AFP) - BBC
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