
PHILADELPHIA - Sekitar lima puluh siswa 
Asia yang takut akan keamanan mereka mem-
boikot (tidak hadir) sekolah South Philadelphia. 
Persoalan utamanya adalah tingginya ketegan-
gan sosial antara siswa Asia dan siswa kulit 
hitam.

“Hal ini telah berlangsung bertahun-tahun. 
Kini semakin lama semakin parah.” kata Siswa 
kelas tiga SMA Danni Glenn.

Siswa siswa Asia yang berencana tidak ma-
suk sekolah selama seminggu, akan menginves-
tigasi serangan-serangan yang terjadi minggu 
lalu dan akan menemui pemimpin komunitas 
untuk menjadi solusi, tapi Glenn pesimis.

Dia mengatakan apapun yang dilakukan oleh 
sekolah dan otoritas lain untuk menghentikan 
aksi kekerasan tidak akan menghentikan apa-
apa.

Minggu lalu, tujuh siswa masuk rumah 
sakit karena cedera ringan di rumah sakit 
Methodist, setelah setidaknya lima serangan 
yang terpisah.

Menurut siswa-siswa, perkelahian antar 
Siswa kulit hitam dan Asia dimulai dari jalanan 
dan kemudian masuk ke dalam gedung sekolah 
di South Broad Street. Sepuluh siswa diskors-
ing dan investigasi kriminal sedang dilakukan.

70% dari komunitas siswa adalah siswa 
berkulit hitam, 18% Asia, 6% siswa berkulit pu-
tih dan 5% Amerika latin.

Jumlah polisi sudah ditingkatkan disekitar 
sekolah dan cukup bisa menekan angka ke-
kerasan, tapi bukan merupakan solusi total.

“Itu bukan jawaban yang cukup,” kata Danni. 
Mungkin ini bisa menjadi solusi sementara tapi 
akar permasalahannya adalah iklim ketegangan 
ras yang kental dan aksi kekerasan selama ini 
kurang menjadi perhatian oleh staf administrasi 

sekolah. 
Siswa-siswa yang tidak terlibat dalam 

persengketaan juga bisa membantu,” kata 
Fernando Gallard, juru bicara distrik sekolah.

“Ini akan menjadi salah satu sasaran kami, 
mengumpulkan siswa-siswa dan membuat 
mereka berkomunikasi antar sesama dan mem-
bantu sesama,” katanya.

Transfers akan diperbolehkan bila diminta 
oleh siswa yang menjadi korban kekerasan, 
seperti yang tercantum pada hukum, katanya.

“Kita akan menjangkau banyak pihak dan 
mencoba menyelesaikan masalah ini secepat-
nya,” katanya.

PERATURAN TIDAK DITEGAKKAN
Siswa-siswa Asia percaya bahwa mereka 

menjadi sasara karena mereka adalah imigran 
dari Asia. Mereka menjadi sasaran ejekan 
terus menerus dan pelakunya tidak pernah di 
hukum oleh staf administrasi sekolah.

Walaupun pengurus sekolah dan adminis-
trasi mengklaim bahwa investigasi total sedang 
dilaksanakan, tapi ini tidak dilakukan sesegera 
mungkin. Investigasi baru dilakukan seminggu 

1 US$: Rp. 9,450

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

Sebelum -- Sesudah Amnesti

Siswa Asia memboikot Sekolah 
South Philadelphia 
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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.



Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner, center city. 
hanya yang berpe-
ngalaman counter lady. 
Telp. 215 543 2905 (4)

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (7)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 267 
973 8909  (127)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat ke kuil 
bersama Jojo telp. 267 265 5559 
atau Rosalinda telp. 215 921 
0907  (71)

Antar jemput, dlm Philla & 
JFK airport
telpon saja Bang John 267-505-
0703 (5)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (1)

Kamar Kosong
Ada kamar kosong bagi yang 
tidak urus surat dan tidak mero-
kok di Mercy dan 20th st. Hub. 
215-873-3907 (6)

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, ART-
ISTRY, 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 (20)

Pasang Iklan di 

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

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)
215-459-4057
267-231-7695

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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Sandal yang Berlainan Warna
Seorang bapak pergi dengan anaknya untuk ber-

jalan-jalan menghirup udara segar. Belum berapa 
jauh berjalan, sang bapak sadar bahwa sandal yang 
dipakainya berlainan warna, yang kanan merah dan 
yang kiri berwarna biru.

Karena malas untuk kembali, ia menyuruh 
anaknya untuk pulang mengambilkan sandal yang 
betul, dan sementara itu ia menunggu di bawah po-
hon yang rindang. Setelah berapa lama, sang anak 
kembali dengan tangan kosong ....

“Kenapa kamu tidak bawa sandalnya ....?!!” ujar 
sang bapak gusar.

“Percuma, Pa ... soalnya sandal yang di rumah 
juga berlainan warna.”

Shampoo baru
“Sungguh hebat! Kini shampo pun dibuat 

tanpa mengeluarkan busa. Betul-betul memahami 
arti pencemaran lingkungan,” ujar seorang ayah 
kepada anak gadisnya sehabis keramas.

Sang anak gadis lalu pergi ke kamar mandi 
untuk mengecek shampo apa yang digunakan 
ayahnya. Setelah itu, dia segera menemui ayahnya 
lagi.

Payung
Terjadi percakapan antara seorang bapak yang 

menyombongkan payung barunya kepada seorang 
anak tetangganya.

Bapak : “Berapa umurmu, Nak?”
Anak : “6 tahun, pak.”
Bapak : “6 tahun? Kok dengan payungku saja 

lebih tinggi payungku? Ha ha ha ....”
Anak : “Hhmm ..., memangnya payung Bapak 

umurnya berapa?”
Bapak : “??!!$%??%”

Tanpa Pengawas
Satu hari saat aku ujian dimana dalam satu 

kelas terdapat 23 murid dan 3 guru pengawas.
Lalu kepala sekolah datang menghampiri guru 

pengawas tersebut sambil berkata : “Berapa 
jumlah keseluruhan kelas ini?”

Jawab guru pengawas : “dua puluh enam ter-
masuk guru pegawasnya Pak...” sambil bergetar 
menjawabnya.

Kepala Sekolah bertanya lagi sambil sigap ber-
kata : “kalau tanpa guru pengawas...?”

Jawab guru pengawas tersebut berkata : “Wah 
mereka bisa saling menyontek, Pak”

GRATIS iklan baris untuk 
mengucapkan selamat tahun 
baru dan hari natal 2009/2010.
sms ke 215-459-4057
atau e-mail 
enche@dunia-kita.com
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setelah aksi kekerasan berlangsung. Hal ini mem-
buat orang-orang bertanya-tanya apakah pihak 
sekolah benar-benar serius dalam menangani 
masalah ini, atau mencoba menutup-nutupi aksi 
kekerasan yang terjadi.

Pada hari rabu siswa-siswa mengatakan bahwa 
satpam sekolah tidak melindungi mereka dari 
serangan, dan anggota staf mengatakan itu bukan 
kerjaan mereka untuk ikut terlibat.

Jack Stollsteimer, seorang mantan advokat 
keamanan sekolah di distrik tersebut, dimana 
posisi ini telah di eliminasi oleh negara bagian, 
mengatakan tidak terkejut akan keenganan staf 
sekolah untuk terlibat. Dia mengatakan staf seko-

lah gagal menegakkan peraturan sekolah dan tata 
cara kelakukan baik siswa.

Stollsteimer mengatakan ketika dia menjadi 
advokat, dia menemukan 70% kejadian dimana 
siswa melanggar peraturan sekolah dan melaku-
kan kriminalitas sekolah, Mereka tidak tersentuh 
sistem disiplin sekolah. Maka dari itu siswa-siswa 
tau bahwa peraturan sekolah adalah sebuah lelu-
con. Ini yang perlu kita ubah, katanya.

Yang tragis adalah siswa-siswa yang baik dan 
belajar dengan rajin kini takut mendapatkan hak 
pendidikan. Ramifikasi dari situasi ini bisa men-
gubah masa depan akademik siswa dan membuat 
orang tua murid tertekan.

- Sumber: philly.com, 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Kursus Fotografi
kursus fotografi digital pemula bagi warga Indonesia untuk 
mengisi liburan akhir tahun. Setiap minggu, mulai tanggal 20 
Desember, 27 Desember 2009 dan 3 Januari dan 10 Januari 2010
 
Apa yang akan dipelajari:
1. Dasar fotografi, 2. Mengunakan kamera dan peralatan foto-
grafi, (baik kamera saku maupun kamera DSLR)
3. Pencahayaan, 4. Olah digital, 5. Macam-macam jenis fotografi 
(pernikahan, olahraga dsb)
Hub. Enche (215-459-4057) Tempat terbatas

Hiring Experience Sushi Chef
Osaka Japanese Restaurant

8605 Germantown Ave.
Philadelphia, PA 19118

Call James (215) 499-6708
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Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kasus Imigrasi
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Credit Repair
- Ubah Visa Status F1, H1 
- Imigrasi ke Kanada

Shirley
(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Attorney At Law

Kasus kecelakaan
- Personal Injury 
- Kecelakaan lalu lintas 

 
Lain-Lain 
- Business License, Pajak
- Criminal Defense
- Mortgage, Loan Modification

40.000 Orang Turun ke 
Jalan

JAKARTA - Massa dari Gerakan Indonesia 
Bersih (GIB) yang mencapai sekitar 40 ribu orang 
menggelar doa bersama di pelataran Monumen 
Nasional (Monas) untuk memperingati Hari 
Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12). “Doa bersama 
ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, elemen 
mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan LSM 
mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB,” 
kata Koordinator GIB, Adhi Massardi kepada SP, 
di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan, elemen masyarakat yang 
bergabung dalam GIB tidak akan berorasi, namun 
aksi damai dengan menyanyikan lagu-lagu kebang-
saan dan doa bersama agar bersih dari berbagai 
tindakan korupsi dan kekerasan.

Setelah itu, lanjutnya, dilakukan penandatanga-
nan Piagam Antikorupsi yang berisi lima pernyata-
an sikap, antara lain Indonesia harus bersih dari 
korupsi dan tak cukup lewat pidato, bersih dari 

koruptor kasus Bank Century, juga bersih dari 
rekayasa pelemahan KPK. “Yang paling penting, 
pemberantasan korupsi harus berawal dari dalam 
istana dan diikuti lembaga-lembaga negara,” 
ucapnya.

Berkaitan dengan peringatan 9 Desember, 
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) 
mendesak Presiden SBY segera menyusun ran-
cangan undang-undang pembuktian terbalik untuk 
memberantas korupsi. Dia mengingatkan, pidato 
tersebut tanpa makna apabila tidak ada tinda-
kan konkretnya. Adanya sebuah undang-undang 
tentang pembuktian terbalik merupakan cara 
efektif mencegah praktik korupsi. “UU itu sangat 
perlu karena bisa mengetahui dari mana asal-usul 
kekayaan seorang pejabat, dan mengapa ada 
perubahan yang tajam setelah menjabat sebagai 
menteri atau pejabat publik lainnya,” ucapnya.

“Aksi hari ini memang penting untuk mengin-
gatkan masyarakat agar bisa berperilaku bebas 
dari korupsi. Yang terenting adalah mengawal 
lembaga penegak hukum agar bebas dari mafia 
hukum,” kata Todung saat dihubungi SP, Rabu 
pagi. - Suara Pembaruan

Susan Boyle merajai 
tangga album

Bintang acara pencarian bakat dari Inggris 
Susan Boyle tetap menduduki puncak tangga al-
bum di Amerika Serikat setelah pada pekan kedua 
berhasil menjual 527.000 album.

Majalah musik Billboard memperkirakan pe-
nyanyi asal Skotlandia itu akan tetap menduduki 
posisi teratas pada pekan depan.

Dengan angka penjualan ini diperkirakan Boyle 
akan menjadi album terlaris di Amerika tahun ini.

Agar predikat ini bisa disabet oleh Boyle, ia 
harus mengalahkan penyanyi country Taylor Swift 
yang sejauh ini berhasil menjual 2,5 juta album.

Tahun 2009 masih menyisakan empat pekan 
dan para pengamat musik memperkirakan Boyle 
yang lahir pada tahun 1961 ini akan mampu meng-
gusur album Fearless milik Swift.

Album Boyle yang diberi tajuk I Dream A 
Dream di pekan pertama berhasil terjual 700.000 
buah di Amerika.

Bintang acara 
pencarian bakat dari 
Inggris Susan Boyle 
tetap menduduki 
puncak tangga album 
di Amerika Serikat 
setelah pada pekan 
kedua berhasil menjual 

527.000 album.
Majalah musik Billboard memperkirakan pe-

nyanyi asal Skotlandia itu akan tetap menduduki 
posisi teratas pada pekan depan.

Dengan angka penjualan ini diperkirakan Boyle 
akan menjadi album terlaris di Amerika tahun ini.

Agar predikat ini bisa disabet oleh Boyle, ia 
harus mengalahkan penyanyi country Taylor Swift 
yang sejauh ini berhasil menjual 2,5 juta album.

Tahun 2009 masih menyisakan empat pekan 
dan para pengamat musik memperkirakan Boyle 
yang lahir pada tahun 1961 ini akan mampu meng-
gusur album Fearless milik Swift.

Album Boyle yang diberi tajuk I Dream A 
Dream di pekan pertama berhasil terjual 700.000 
buah di Amerika. - BBC
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10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar, 
diantara Radioshack dan Foot Locker.

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi 
   dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata   
   yang menyeluruh untuk segala 
   usia
* Menyediakan berbagai macam 
   lensa kontak, spesialisasi dalam 
   lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792  |  Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis, 
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm  Minggu: 12 pm - 5:00 pm

KAMI MEMBUKA TOKO BARU!
105 N 9th Street. Sebelah Asian Bank

Telp. 215-873-0340

Patung Obama di Jakarta
Patung Presiden Amerika Serikat Barack 

Obama ketika berusia 10 tahun diresmikan di se-
buah taman di Jakarta.

Peresmian itu bertepatan dengan penganugera-
han Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia.

Presiden Obama menghabiskan masa kecilnya 
selama empat tahun di Jakarta dengan ibunya 
warga Amerika dan ayah tirinya dari Indonesia.

Patung perunggu setinggi dua meter itu mem-
perlihatkan Presiden Obama ketika berusia 10 
tahun.

Dalam patung itu, Obama mengenakan celana 
pendek dan kaus yang mencerminkan dia ketika 
masih kecil.

Patung itu menggunakan foto Barack Obama 
ketika digunakan saat tinggal di Indonesia.

SIMBOL HARAPAN
Gagasan membangun patung yang menelan 

biaya sekitar US$ 10.000 datang dari kelompok 

di Indonesia yang menyebut dirinya Friends of 
Obama.

“Dia hanya empat tahun sebagai seorang anak, 
namun kita tahu empat tahun itu mungkin mem-
bentuk dia,” ujar Dalton Tanaka, anggota Friends 
of Obama.

“Tidak ada satupun Presiden Amerika Serikat 
tinggal di luar negeri selama waktu itu. Masa itu 
telah membentuk dia,” katanya.

Patung itu menunjukkan Obama memegang 
kupu-kupu di tangan kirinya sebagai simbol hara-
pan dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia.

Obama bersekolah di Jakarta antara tahun 
1967 - 1971 dan sekarang menjadi sosok pahlawan 
bagi sebagian anak muda Indonesia.

Banyak siswa sekolah hadir untuk menyaksikan 
peresmian patung itu.
“Saya merasa bangga sebagai warga Indonesia dan 
saya juga merasa senang,” ujar Dominica, siswa 
kelas enam SD.

“Dia tinggal di sini semasa kecil dan dia sangat 
disayang di Indonesia, dia salah satu orang penting 
sekarang,” lanjutnya. - BBC
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Buka Setiap hari
pukul 8 pagi - 
8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia, 
PA 19145
Corner 17th & Mifflin

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan, 
kue-kue, kebutuhan harian, dll. 

Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto, 
Free karaoke, internet dan wifi
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Menerima pelayanan kirim 

JAKARTA -  PRS Omni Internasional bersiap 
untuk mencabut gugatan perdata terhadap Prita 
Mulyasari. Prita pun tidak perlu membayar den-
da kalah di gugatan perdata di tingkat banding 
senilai Rp 204 juta.

“Prinsipnya kita sudah mempelajari draft per-
damaian dari Depkes, dan kita setuju. Isi draft 
perdamaian itu hakekatnya saling menghargai 
dan memaafkan,” jelas juru bicara RS Omni 
Internasional Ronald melalui telepon, Rabu 
(9/12/2009).

Bila Prita juga setuju, draft perdamaian akan 
dibawa ke Pengadilan Tinggi. “Kita siap untuk 
mencabut gugatan dan membebaskan dari ganti 
rugi,” imbuhnya.

Kemudian dari klausul perdata ini akan diba-
wa ke Pengadilan Negeri yang menangani pidana 
untuk sebagai bahan pertimbangan, mengingat 
Prita saat ini tengah menjalani proses hukum.

“Prita belum ada reaksi, tapi pengacaranya 
malah datang dan menambahkan klausul agar di-
cabut pidana,” terangnya.

Bagaimana dengan kondisi Prita yang per-
nah menjalani masa penahanan di LP Tangerang 
karena aduan RS Omni?

“Tidak ada ganti rugi, karena pada prinsipnya 
sejak awal sebelum lapor polisi sudah menawar-
kan perdamaian dan saat itu sudah negosiasi 
dengan pengacara Prita, tapi karena tidak ada 
titik temu ya karena ini negara hukum kita lan-
jutkan kepada proses hukum,” terangnya

Prita Tak Perlu Bayar Rp 204 Juta Ada Patung Bugil 
Jolie-Pitt  

Edwards membuat patung Jolie-Pitt dalam ke-
adaan bugil. Dalam bentuk patungnya, Pitt dibuat 
berdiri tegak, kedua tangannya bersedekap. 
Sementara Jolie, duduk di depan Pitt. Tangan 
kanannya memeluk mesra pasangan hidupnya itu. 
Di pundak kirinya ditaruh seekor burung.

Di patung tersebut, kabarnya, juga ada DNA 
Jolie-Pitt. DNA pasangan dengan enam anak itu 
didapat dari gelas bekas champagne yang diminum 
keduanya.

“Patung Brangelina ini dibuat untuk selamanya, 
seperti hubungan Brad dan Angie yang akan selalu 
dikenang semua orang,” ujar publisis Edward, 
Cory Allen, seperti dikutip dari Mirror, Rabu 
(9/12/2009).

Patung tersebut kini berada di sebuah rumah 
yang dibangun khusus oleh Edward dan seni-
man Amerika lainnya, Xvala, di Oklahoma, kota 
kelahiran Pitt. Rumah tersebut kabarnya berharga 
US$ 500 juta.

Patung bugil Jolie-Pitt akan ditaruh di langit-
langit kamar utama. Tujuan ditaruh di sana adalah 
untuk memberikan penyembuhan seksual bagi 
mereka yang tidur di kamar tersebut. (mrm/zet)- 
rileks.com

Mukzizat, Ibu 
Terkecil Di Dunia 
Lahirkan Anak 
Ketiga! 

Stacey Herald  (35) adalah ibu terkecil di du-
nia. Pada 28 Novmber 2009 yang lalu ia baru saja 
melahirkan anak ketiganya seorang bayi laki-laki 
. Perempuan asal Kentucky, Amerika Serikat ini 
sebelumnya sudah memiliki dua anak perempuan.   

Sebenarnya Stacey sudah diperingatkan oleh 
pihak medis untuk tidak lagi melahirkan. Karena 
jika kehamilan terjadi akan membahayakan kon-
disi kesehatanya.

Namun Stacey dan Wil (27) menentang an-
juran dokter. Ia kembali hamil anak ketiga. Saat 
akan melahirkan anak ketiganya, Stacey harus 
melalui induksi selama 32 minggu. Sampai akh-
irnya ia berhasil melahirkan putera ketiga itu dan 
diberi nama Malachi.

Para petugas  medis sempat khawatir . Kalau 
anak yang dikandung Stacey bisa menghancurkan 
organ tubuh  sang ibu. Namun Stacey tampak 
senang. Saat meninggalkan rumah sakit, ia sempat 
berujar:

“Dia laki-laki paling sempurna paling indah 
yang pernah kulihat.”

Pasca melahirkan Malachi Stacey mendapatkan 
34 jahitan diperutnya.

“Saya hanya ingin selalu berada disisinya” ung-
kap Stacey.

Stacey  mengharapkan Malachi lahir sebelum 
Natal, tapi dokter menganjurkanya untuk segera 
dilahirkan. Karena kalau kehamilan Stacey di biar-
kan lebih lama akan tidak aman.  

Saat ini, Malachi masih dirawat oleh dokter di 
rumah sakit. Stacey bangga, suaminya, Wil terus 
memberi dukungan.

“Apa yang aku tidak bisa lakukan, Wil bisa. 
Dia bangun di malam hari, mengganti popok dan 
memberi makan anak-anak. Dia benar-benar ber-
kat.” Ungkap Stacey.

“Malachi mengalami kesulitan makan dan be-
berapa masalah sirkulasi, tapi para dokter men-
gatakan ia baik-baik saja”.

“Aku merasa sedih setiap kali kita harus pulang 
dan meninggalkan dia di rumah sakit”.

Stacey mengalami kelainan fisik dikarenakan 
memiliki kelainan genetis langka yang disebut 
osteogenesia imperfekta, semua ini bisa menye-
babkan kerapuhan tulang dan pertumbuhan ter-
hambat.

Saat ini Stacey dan Wil telah memiliki 3 anak. 
Kateri (3) dan Makya yang masih berusia 18 bulan 
dan Malachi. [dm/ais] - rileks.com
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menyampaikan pidato terkait peringatan hari anti 
korupsi sedunia 9 Desember. SBY menyebut ko-
rupsi adalah musuh bersama.

“Saya ingin menegaskan bahwa pada akhirnya 
memberantas korupsi tidak saja dimaksudkan 
untuk menyelamatkan setiap rupiah uang rakyat, 
namun juga untuk membangun sebuah kesadaran 
baru bahwa korupsi adalah pengkhianatan terha-
dap amanat penderitaan rakyat,” kata SBY dalam 
pidato resminya menyambut hari anti korupsi du-
nia yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember di 
Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/12).

Presiden mengatakan, korupsi adalah per-
buatan tercela secara moral, etika, dan agama. 
Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menim-
bulkan kerugian luar biasa bagi generasi seka-
rang dan mendatang. Ia juga mengatakan korupsi 
adalah tindakan asosial. Korupsi adalah perbuatan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. 

Langkah Presiden memberantas korupsi bukan 
persoalan mudah. SBY mengaku mendapat penen-
tangan ketika menggulirkan program pemberan-
tasan korupsi.

“Bahkan ketika di awal-awal menggulirkan pro-
gram pemberantasan korupsi ini, saya telah diha-
dang oleh beberapa kalangan yang meminta agar 
saya menjauh saja dari agenda pemberantasan 
korupsi,” ujar Presiden.

Kelompok-kelompok yang menghadang itu, 
disebutkan meminta dirinya agar melakukan 
moratorium pemberantasan korupsi. Namun SBY 
menolaknya. “Dengan tegas saya katakan: Tidak!” 
ungkap SBY.

Presiden mengklaim pemberantasan korupsi 
di masa pemerintahannya membaik. Hal ini terli-
hat dari penilaian dunia internasional yang terus 
membaik, dan meningkatnya Indeks persepsi 
korupsi (IPK) dalam 5 tahun terakhir. - Harian 
Analisa

SBY: Korupsi Musuh Kita Bersama Ramalan Kesehatan
Ukuran jins yang Anda kenakan, kondisi indra 

penciuman dan panjang jari Anda merupakan 
pertanda kesehatan Anda di masa depan. Melalui 
serangkaian penelitian, para ilmuwan telah 
menemukan petunjuk-petunjuk tubuh yang bisa 
menjadi gejala awal berbagai kondisi seperti 
kepikunan, diabetes, dan kanker.

Berikut petunjuk yang bisa Anda gunakan un-
tuk meramalkan kondisi kesehatan di masa depan

TINGGI BADAN
Studi yang dipublikasikan di Proceedings of 

the National Academy of Sciences menyebutkan, 
perempuan yang lebih tinggi dari 5 kaki kemung-
kinan kehilangan satu mutasi gen yang membantu 
mereka mencapai usia 100 tahun.

Cara mencegah: Cobalah berhenti merokok 
dan kurangi konsumsi alkohol dan makan daging.

PANJANG KAKI
Jika kaki Anda pendek dan kekar, ada baiknya 

lebih berhati-hati dalam menjaga hati. Sebuah 
studi yang dipublikasikan di Journal of Epide-
miology and Community Health menyebutkan, 
perempuan dengan kaki antara 20 dan 29 inci 
cenderung memiliki kadar 4 enzim penanda 
penyakit liver yang lebih tinggi. Faktor-faktor 
seperti nutrisi pada masa kanak-kanak, menurut 
peneliti, tidak hanya mempengaruhi pola pertum-
buhan tetapi juga perkembangan hati hingga masa 
dewasa.

Cara mencegah: Hindari paparan racun yang 
harus diproses oleh hati. Batasi asupan alkohol 
hingga hanya 1 gelas (berukuran 5 ounce) anggur 
atau satu botol bir berukuran 12 ounce sehari.

PANJANG JARI
Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Ar-

thritis & Rheumatism menyebutkan, perempuan 
dengan jari telunjuk yang lebih pendek diband-
ingkan jari manis bersiko 2 kali lipat lebih besar 
mengalami osteoarthritis di lutut. Perempuan 
yang memiliki karakter jari seperti  ini cenderung 
mempunyai kadar estrogen yang lebih rendah. 
Hal ini, menurut peneliti, kemungkinan turut 
berperan dalam perkembangan osteoarthritis.

Cara mencegah: Kuatkan otot-otot di sekitar 
lutut Anda. Saat duduk, luruskan masing-masing 
kaki sejajar dengan lantai sebanyak 10 kali; tahan 
setiap pengulangan selama 5-10 detik.

LIPATAN DAUN TELINGA
Banyak studi menunjukkan bahwa kerutan 

membujur di salah satu atau kedua lobus telinga 
mengambarkan kejadian kardiovaskular di masa 
depan (serangan jantung, operasi bypass, atau 
kematian akibat penyakit jantung). Sebuah studi 
yang dipublikasikan di The American Journal of 
Medicine menyebutkan, satu lipatan di salah satu 
lobus meningkatkan risiko hingga 33 persen; satu 
lipatan di kedua lobus meningkatkan risiko hingga 
77 persen, bahkan setelah disesuaikan dengan 
faktor risiko lainnya. Meskipun para pakar belum 
meyakini penyebab pastinya, mereka menduga 
bahwa hilangnya serat elastis merupakan penye-
bab lipatan dan pengerasan arteri.

Cara mencegah: Jagalah jantung Anda tetap 
sehat dengan cara lain: mempertahankan berat 
badan ideal, menurunkan kolesterol dan tekanan 
darah.

PANJANG LENGAN
Kesulitan mencapai bagian teratas lemari 

dapur Anda? Sebuah studi yang dipublikasikan 
di jurnal Neurology menyebutkan, perempuan 
dengan daya jangkau terpendek bersiko 1,5 kali 
lebih besar mengalami kepikunan dibandingkan 
mereka dengan daya jangkau terpanjang. Menurut 
peneliti dari Tufts University, seperti dikutip situs 
prevention, kekurangan nutrisi pada masa per-
tumbuhan tidak hanya menyebabkan lengan yang 
lebih pendek, tetapi juga mempengaruhi penu-
runan fungsi kognitif di kehidupan selanjutnya.

Cara mencegah: Cobalah melakukan aktivitas 
yang menantang otak, seperti melukis, membuat 
tembikar atau mengisi teka-teki silang. 

UKURAN JINS
Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal 

Neurology menyebutkan, orang dewasa yang me-
miliki ukuran perut besar di usia 40-an berisiko 
3,6 kali lebih besar menderita kepikunan di usia 
70-an, bahkan jika saat itu mereka tidak lagi 
kelebihan berat badan. Hal ini, menurut peneliti, 
mungkin disebabkan oleh visceral fat (lemak 
berbahaya yang mengelilingi organ) mengeluarkan 
lebih banyak hormon peradangan yang berkaitan 
dengan penurunan fungsi kognitif.

Cara mencegah: Terapkan diet gaya Med-
iterania. Penelitian menunjukkan bahwa asam 
lemak tunggal tidak jenuh yang terkandung pada 
makanan seperti zaitun, kacang-kacangan, biji-
bijian, alpukat dan cokelat gelap (dark chocolate) 
bisa mencegah penumpukan lemak visceral. (mip/
zet) - rileks.com
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Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta 
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.  
 
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,  
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran  
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid 
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)  
Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll
Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam, 
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain. 
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia 
Buka 6 Hari,  Rabu-Senin 11.00 - 8 malam

Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Terima Delivery minimal $10 
radius 1 mil - Hari Selasa - Jum’at

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim 

Menerima pelayanan kirim 

Menyediakan 
pesanan

 rantangan 
setiap hari

Tersedia:
Rokok 

Marlboro

JAKARTA -  Indonesia memilik 4 aset poten-
sial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Namun, jika tidak dijaga bersama, aset tersebut 
justru menjadi faktor penghambat pertumbuhan 
ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wapres Boediono 
di sela Forum Dialog Meneropong Ekonomi 
Indonesia ke Depan di Bank Indonesia, Jalan Budi 
Kemuliaan, Jakarta, Rabu (9/12).

“Ada 4 faktor atau aset potensial yang harus 
kita jaga supaya tidak melemah dan hilang se-
hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu 
ada langkah konkret supaya tidak menjadi beban,” 
katanya.

Empat aset tersebut adalah faktor demografi 
Indonesia, ketahanan fiskal, mandat politik yang 
kuat dan demokrasi dalam negeri.

Ia mengatakan, Indonesia mendapat banyak 
keuntungan dari demografi, jumlah penduduk usia 
muda jauh lebih banyak daripada yang tua. Perlu 
ada langkah konkrit untuk mengembangkan po-
tensi kaum muda supaya bisa berkembang dalam 
membantu pertumbuhan ekonomi.

“Tidak hanya jumlahnya saja, tapi kualitas juga 
perlu dipikirkan,” katanya.

Boediono menambahkan, faktor kedua adalah 
ketahanan fiskal. Menurutnya, pada saat krisis 
kemarin, Indonesia masih bisa bertahan dari se-
rangan krisis ekonomi karena kondisi fiskalnya 
yang kuat.

“Ke depan harus kita jaga terus supaya jika ada 
krisis lagi, kita sudah lebih kuat dari sekarang. 
Kita masih punya banyak ruang untuk mendo-
rong pertumbuhan ekonomi, sementara negara 

lain terperangkap krisis 
karena kondisi fiskal yang 
lemah,” imbuhnya.

Sementara menge-
nai stabilitas politik, ia 
mengatakan, Indonesia 
sudah melewati pemilu 
dengan proses yang baik. 
Sekarang, tinggal tu-
gas kita bersama untuk 
menjaga stabilitas politik 

tersebut.
“Ini bukan tugas eksekutif saja, tapi tugas kita 

semua. Kita gunakan memontum ini bersama su-
paya bisa diarahkan dengan benar,” tambah man-
tan Gubernur BI ini.

Terakhir, ia menilai demokrasi Indonesia su-
dah sangat baik jika dibandingkan 10 tahun yang 
lalu. Berbeda dengan masa sebelum reformasi, di 
mana banyak kebebasan yang dibatasi.

“Sekarang sudah berjalan dengan baik dan har-
us kita usahakan tetap ada jalur yang baik. Karena 
konsekuensi yang kita lakukan adalah untuk diri 
kita sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Boediono juga 
meminta para pengambil kebijakan di Kabinet 
Indonesia bersatu jilid II tidak hanya memikirkan 
kebijakan jangka pendek 5 tahun, tetapi bisa jang-
ka panjang hingga 100 tahun ke depan.

“Jangan terlena dengan kebijakan short term. 
Tapi harus long term. Perspektif para pengambil 
kebijakan jangan hanya 5 tahun tapi untuk 25, 
50 bahkan 100 tahun ke depan,” katanya. (dtc) - 
Harian Analisa

Wapres: RI Punya 4 Aset Potensial



Tempat Terseram dan 
Angker di Jepang

Orang Jepang percaya bahwa semua manusia 
memiliki Roh yang dalam bahasa Jepang disebut 
Reikon. Nah, ketika seseorang meninggal menda-
dak atau dengan cara yang tidak menyenangkan, 
maka reikon tadi berubah menjadi Yurei. Yurei 
yang biasanya diartikan sebagai “roh halus” ini 
menjadi jembatan bagi mereka ini untuk dapat 
bergerak kembali ke dunia fisik

Yurei cenderung berada di tempat di dekat 
mereka meninggal. Biasanya Yurei ini akan mun-
cul sekitar jam 2 atau 3 subuh, yang dipercaya 
merupakan saat dimana jarak antara dunia roh 
dan dunia fisik sangat dekat dan selubung pemisah 
antara kedua dunia ini berada dalam kondisi 
sangat lemah.

Menurut teori diatas, tentunya tempat yang 
paling berhantu di Jepang, adalah tempat di mana 
pertempuran terjadi atau tempat-tempat dimana 
basis militer berada 

Pangkalan Udara Angkatan Laut Atsugi
Lokasi Pangkalan Udara Angkatan Laut Atsugi 

ini berada di selatan Tokyo. Sejarah yang ada 
ternyata memiliki rahasia, antara lain bahwa 
sebenarnya pangkalan ini berawal dari pangkalan 
U-2 CIA. Salah satu hantu yang terus menerus 
berjalan tanpa tujuan di pangkalan ini adalah 
hantu seorang marinir muda yang tewas akibat 
kecelakaan kendaraan pada tahun 1960-an

Hangar Atsugi
Hangar ini berada di sisi terjauh dari pangkalan 

ini. Hangar yang ada sekarang dibangun diatas 
hangar lain yang digunakan oleh para pilot Ka-
mikaze Kekaisaran Jepang. Di tempat ini, banyak 
pilot yang membunuh diri karena merasa malu 
atas menyerahnya Jepang pada PD II. Dikatakan 
bahwa di hangar ini, pintu sering terbuka-tutup 
dengan sendirinya dan terkadang ada mata merah 
melayang-layang tanpa adanya tubuh

Rumah Sakit Lapangan – Prefektur Kana-
gawa

Rumah sakit yang berada di pangkalan militer 
Sagami Depot ini, merupakan tempat di mana 
banyak sekali berbagai kejadian aneh yang tidak 
dapat dijelaskan muncul. Bangunan ini jarang 
sekali, bahkan hampir tidak pernah digunakan. 
Tapi berbagai laporan menemukan bahwa 

terkadang jendela 
terbuka dan beberapa 
pintu terkunci dengan 
sendirinya. Bahkan 
banyak sekali laporan 
patroli yang men-
gatakan mendengar 
adanya seseorang 
atau sesuatu berjalan 
di dalam bangunan 
tersebut.

Barak Iwakuni, 1687, Kamar 301
Beberapa tahun lalu, seorang Marinir yang ting-

gal di dalam ruangan tersebut melakukan bunuh 
diri. Ia memecahkan cermin dan memotong 
nadinya dengan salah satu pecahan cermin tadi. 
Semenjak saat itu, berbagai laporan dari prajurit 
lain yang tinggal di kamar tersebut mengatakan 
bahwa terkadang ketika mereka melihat kedalam 
cermin yang ada di ruangan itu di malam hari, 
mereka bertatapan dengan arwah Marinir muda 
itu

Hiroshima dan Nagasaki
Sebagai tempat meledaknya bom atom, tentu-

nya tempat ini akan menjadi tempat para arwah 
yang penasaran karena bom atom di Perang Du-
nia II masih terus berkeliaran. Warga kota sering 
mendengar suara pada saat subuh, suara-suara 
yang berteriak meminta tolong dan menangis.

Okinawa: Camp Hansen- Gerbang Nomor 3
Setelah senja turun, setiap akhir pekan, akan 

ada seorang prajurit berkostum prajurit perang 
dunia II, dengan darah dimana-mana dan sebatang 
rokok akan meminta api kepada penjaga gerbang. 
Begitu penjaga gerbang menyalakan rokok praju-
rit muda ini, maka dia akan hilang entah kemana,

Tokyo: Mansion Akasaka
Banyak tamu yang menginap di tempat ini me-

lihat sesosok hantu melayang di kaki ranjang, dan 
diikuti dengan kabut putih yang masuk ke dalam 
ruangan melalui ventilasi udara, dan kemudian 
diikuti juga dengan perubahan temperatur di 
dalam ruangan.

Beberapa tamu bahkan melaporkan merasakan 
ada seseorang mengelus kepalanya pada saat 
tertidur, dan seseorang mengaku diseret dari 
ranjang, ke ujung ruangan, dan kembali lagi ke 
ranjang. Laporan ini diikuti dengan bukti bekas 
luka gesek di punggungnya!

Obama tambah 
lapangan kerja
   

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Barack 
Obama mengumumkan rencana penambahan jumlah 
lapangan kerja di negara itu.

Ketika berbicara di Washington Presiden Obama 
mengatakan dia ingin menggunakan sisa dana peny-
elamatan perbankan untuk memberikan keringanan 
pajak perusahaan dan untuk memperbaiki jalan dan 
jalur kereta api.

Obama menambahkan para pemilik rumah akan 
mendapatkan bantuan agar penggunaan energi di 
rumah mereka lebih efisien.

Departemen Keuangan Amerika memperkirakan 
sisa biaya penyelamatan bank akan mencapai US$ 

200 miliar karena krisis 
keuangan lanjutkan yang 
dikhawatirkan akan terjadi 
tidak menjadi kenyataan.

Sejumlah bank besar juga 
telah mengembalikan dana 
talangan pemerintah.

Menurut Presiden Obama 
dana lebih ini akan dibagi 
untuk program penciptaan 
lapangan kerja dan pengu-
rangan besaran pinjaman 
pemerintah.

TIDAK POPULER
Tingkat pengangguran di Amerika saat ini tercatat 

10%.
Obama mengakui langkah ini tidak populer.
“Ada pihak-pihak yang mengklaim kita harus 

memilih antara mengurangi defisit di satu sisi dan 
menanamkan modal untuk membuka lapangan kerja 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi lain. 
Tetapi ini adalah pilihan keliru,” kata Obama

Sejumlah pengecam dari Partai Republik men-
gatakan sisa dana tersebut seharusnya digunakan 
seluruhnya untuk mengurangi defisit.

Mengenai usaha kecil, Presiden Obama mengu-
sulkan penghapusan pajak keuntungan investasi baru 
selama satu tahun.

Obama mengatakan selama beberapa tahun 
terakhir pertumbuhan lapangan kerja baru di sektor 
usaha kecil mencapai 65%. - BBC
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AS Kucurkan 
Dana 600 Juta 
Dolar untuk 
Kesehatan Rakyat 
Miskin 

WASHINGTON - Pemerintah AS me-
nyuntikkan dana hampir 600 juta dolar 
untuk pusat-pusat kesehatan di berbagai 
penjuru negeri itu, yang oleh Presiden 
Barack Obama disebut ‘demi peningka-
tan kesejahteraan dan perekonomian.

“Salah satu aspek terpenting dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan dan 
perekonomian AS adalah persoalan ke-
sehatan. Maka yang akan menjadi fokus 
pemerintah adalah membuat rakyat se-
hat melalui sistem pelayanan kesehatan 
yang baik,” kata Obama, Rabu (9/12).

Obama sebelumnya telah mencadang-
kan paket stimulus kesehatan senilai 787 
dolar AS, yang disahkan Februari, tapi 
hingga saat ini masih diperdebatkan oleh 
Kongres AS.

Dana 600 juta dolar ini dikucurkan 
untuk memperbaiki pusat-pusat kesehat-
an dan  peningkatan teknologi pelayanan 
kesehatan. “Upaya ini akan mening-
katkan standar hidup warga AS, yang 
akhirnya bisa mendorong peningkatan 
perekonomian,” tegas Obama dengan 
menegaskan tujuan tersebut merupakan 
inti dari rancangan paket stimulus kes-
ehatannya.

Pusat kesehatan publik AS melayani 
17 juta pasien, atau sekitar 38 persen 
penduduk negeri itu. Mereka adalah 
penduduk miskin yang tidak memiliki 
asuransi kesehatan.

Obama berharap usulannya ini bisa 
disahkan Kongres tahun ini, tapi usulan-
nya ini  mendapat tantangan berat dari 
kubu Republik. AS adalah satu-satunya 
negara maju yang penduduknya tidak 
semua memiliki asuransi kesehatan. 
Diperkirakan sekitar 36 juta penduduk 
AS tidak memiliki jaminan kesehatan. 
(AP/tkz) - Harian Analisa
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3. Apa beda Orchid Dental Club ini dengan asuransi gigi?
Jawaban : Orchid Dental Club bukanlah produk asuransi. Keunggulannya adalah: semua kon-

disi kesehatan diterima, tidak ada kemungkinan perawatan ditolak, sedangkan asuransi sering-
kali rumit dan menolak membayar berbagai perawatan. Dengan keanggotaan ini, pasien  tidak 
usah takut untuk ditolak ataupun mendapatkan kenaikan harga tanpa pemberitahuan sebelum-
nya. 

5. Apakah saya boleh membeli Orchid Dental Club ini dengan kartu kredit?
Jawaban: Kami menerima kartu kredit, baik Visa, Mastercard, American Express, Discover 

untuk pembelian keanggotaan ini.

6. Bagaimana cara menggunakan keanggotaan ini?
Jawaban: Sangat mudah.  Hari pertama saat dental appointment, calon pasien mengisi dan 

menandatangani formulir, dan hari itu juga menerima pemeriksaan, radiogram (X-ray/ronsen), 
dan pembersihan.  Setelah itu, otomatis akan diberi appointment lagi 6 bulan ke depan untuk 
check up dan pembersihan yang kedua.

 7. Bagaimana menghitung masa berlakunya?
Jawaban: Berlaku dari tanggal dan bulan penandatanganan hingga tanggal dan bulan yang 

sama tahun depan.

 8. Jika selama setahun saya belum memanfaatkan keanggotaan ini secara maksi-
mal, apakah kartu ini bisa hangus? 

Jawaban :Saat pasien menandatangani keanggotaan, saat itu pula keanggotaan mulai aktif 
hingga tahun depan. Walau demikian, benefit yang belum terpakai, tidak akan di roll-over un-
tuk tahun depan.  Untuk mencegah anggota tidak menggunakan benefit setelah pendaftaran, 
Orchid Dental melakukan pendekatan proaktif seperti appoint, recall, reappoint, reminder. 

9. Apa kelebihan Orchid Dental dibanding klinik dokter gigi yang lain?
Jawaban: Klinik kami memfokuskan layanan  pada komunitas Indonesia di Philadelphia dan 

Tri State Area region, meski kami juga melayani komunitas lain. Kami menawarkan keunggulan-
keunggulan sebagai berikut:

1.  Kami buka Sabtu dan Minggu
2.  Staff berbicara dua bahasa: Indonesia dan Inggris.
3.  Lokasi strategis antara New York dan Washington, D.C.
4.  Kami menerima asuransi PPO
5.  Kami adalah klinik gigi pertama bagi masyarakat Indonesia, yang mempunyai program 
     Orchid Dental Club
6.  Kami adalah pendengar yang baik dan melakukan perawatan kualitas tinggi, sterilisasi  

         modern kantor yang bersih dan nyaman serta berbagai teknologi tercanggih agar dapat 
     melayani pasien sebaik mungkin. 
7.  Rencana perawatan kami jelas dan terbuka, serta biayanya relatif lebih murah dengan  

        diskon sekitar 30% bagi yang tidak punya asuransi.
8. Kami mendesain dan membuat crown dengan komputer, di hari yang sama.
9.  Teknologi laser untuk menyembuhkan dan perawatan gusi berdarah.
10.  Kami menjelaskan benefit dari asuransi dan menggunakan asuransi secara maksimal, 
     sambil berusaha meminimalkan biaya pasien sendiri.



Sekilas Info Tentang Orchid Dental Club
1. Apa yang dimaksud dengan  Orchid Dental Club? Apa keunggulan dan manfaat 
program ini bagi saya dan keluarga?

Jawaban:
 Orchid Dental Club adalah klub keanggotaan gigi  di bawah naungan Orchid Dental PLLC, 

yang menyediakan “in-house dental plan” dengan harga relatif terjangkau. Keanggotan uta-
manya ditujukan bagi para pasien gigi  yang tidak mempunyai asuransi, atau bagi pemilik asur-
ansi yang asuransinya tidak bekerjasama dengan  Orchid Dental, tetapi pasien tersebut memilih 
untuk mendapat layanan di Orchid Dental karena alasan-alasan tertentu, seperti kemudahan 
bahasa Indonesia, mutu pelayanan yang tinggi dan professionalisme.

Inisiatif ini tercetus setelah Orchid Dental beroperasi selama  6 bulan  dan melayani banyak 
pasien, termasuk komunitas Indonesia di  Philadelphia, yang kebanyakan membutuhkan layanan 
kehatan gigi dan mulut namun tidak memiliki asuransi gigi, atau asuransinya tidak bekerjasama 
dengan Orchid Dental.

Ada salah kaprah yang   di kalangan komunitas Indonesia, bahwa  kalau gigi  tidak ada yang 
sakit, maka tidak perlu datang rutin ke dokter gigi.  Padahal, gigi geligi dan mulut kita adalah 
portal entry bagi kesehatan umum.  Banyak penyakit umum yang gejalanya ditemukan dalam 
gigi dan mulut,atau sebaliknya,  penyakit gigi dan mulut mempengaruhi organ-organ penting 
dalam tubuh seperti otak, jantung, liver, pankreas, dll. 

 Ada juga kesalahpahaman lain bahwa  gusi yang berdarah sedikit adalah  tidak apa-apa atau  
normal.  Padahal pendarahan, walau sedikit, tetap mengindikasikan adanya infeksi.  Bila sudah 
sakit gigi/gusi, biasanya situasinya sudah lumayan parah dengan resiko pencabutan gigi. 

Kendala lainnya lagi, adalah tidak ada asuransi,  mahalnya perawatan gigi, dan ken-
dala bahasa.

 Dengan adanya program Orchid Dental Club  ini, komunitas Indonesia dan masyarakat 
umum di Philadelphia bisa mendapatkan solusi bagi masalah gigi yang mereka hadapi. Dengan 
program ini diharapkan berbagai penyakit gigi dan gusi, terutama yang sudah menahun, bisa 
segera tertangani, dan  setelah itu para pasien bisa secara rutin mendapat check up dengan bi-
aya terjangkau.   Kami adalah klinik gigi pertama bagi masyarakat Indonesia, yang mempunyai 
program Orchid Dental Club ini. 

Dengan menjadi anggota, maka Anda berhak mendapatkan pemeriksaan lengkap setahun 
dua kali, pembersihan dan pemolesan gigi (tidak termasuk perawatan gusi) setahun dua kali, 
radiogram (ronsen gigi) dua kali setahun,dan bila ada emergensi di antara dua kunjungan ini, of-
fice visit hanya $45.00, sementara radiogram, bila dibutuhkan,  tidak akan dipungut biaya lagi.  
Pasien  anak-anak juga mendapatkan perawatan  fluoride untuk mempekuat gigi, dua kali seta-
hun.  Harga-harga perawatan lainnya mendapat diskon sampai 30%.

2. Berapa nilai keanggotannya? Dan apakah bisa digunakan di tempat/cabang lain 
atau hanya di kantor Orchid Dental?

Jawaban :Keanggotan Orchid Dental Club hanya eksklusif bagi pasien Orchid Dental saja, 
sehingga tidak bisa dipakai di klinik lain. .  Biaya pertahun bagi individu adalah $175.00, individu 
dan pasangan $325.00. Sedangkan untuk keluarga (dua orang dewasa dan dua anak) adalah  
$540.00, dan tambahan anak $90.00/per anak.
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Menyediakan kartu telepon lainnya seperti: 
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

VIENTIANE -Pesta olahraga multi event Asia 
Tenggara SEA Games XXV/2009 yang mengu-
sung tema “Kemurahan Hati, Keramahtamahan, 
Kesehatan dan Gaya Hidup”, secara resmi 
dibuka Presiden Laos Choummaly Sayasone di 
stadion Nasional, Vientiane, Rabu (9/12).

Meski sebagian pertandingan sudah berlang-
sung sejak 2 Desember lalu, termasuk sepakbo-
la, upacara pembukaan yang merupakan “gong” 
dari pesta olahraga sampai 18 Desember itu, 
baru dibuka secara resmi melalui upacara yang 
disaksikan sekitar 25.000 penonton.

Pesta olah raga yang untuk pertama digelar di 
Laos, negara berpenduduk sekitar tujuh juta dan 
tidak punya laut itu, diikuti sekitar 2.500 atlet 
dari 11 negara.

Seperti pembukaan multi-event pada lazim-
nya, upacara diawali dengan atraksi kesenian 
khas tuan rumah, yaitu berupa tarian dan nyany-
ian tradisional, serta parade para atlet.

Ketika kontingen Indonesia tampil, terdapat 
perubahan dari rencana semula, yaitu atlet voli 
pantai Koko Prasetyo yang semula ditunjuk se-
bagai pembawa bendera Merah Putih, ternyata 
diganti pebulutangkis Nova Widhiyanto.

Menurut ofisial kontingen Indonesia, Koko 
menolak untuk menjadi pembawa bendera 
dengan alasan belum siap. Setelah pidato 
pembukaan Presiden Chaommaly dan disusul 
pembacaan janji atlet dan wasit, yang menjadi 
puncak acara yang paling ditunggu penonton 
adalah atraksi penyalaan api kualdron yang akan 
menyala sampai 18 Desember mendatang.

Penyalaan api kualdron dilakukan secara 

unik, yaitu melalui tembakan anak panah yang 
mengingatkan kepada mantan pemanah nasional 
Donald Pandiangan ketika membuka PON 1996 
di Stadion Utama Jakarta.

Seorang pemanah yang menggunakan kostum 
Hanoman, dengan tepat menembakkan anak 
panah yang di ujungnya sudah dinyalakan api 
ke arah kualdron dan api segera menjalar ke 
seluruh bagian kualdron.

Selanjutnya, para penonton dibuat terpesona 
pesta kembang api yang memenuhi angkasa di 
atas Kota Vientiane selama sekitar 15 menit. 
Selebihnya, tidak ada yang terlalu istimewa den-
gan upacara pembukaan yang tidak bisa dinik-
mati masyarakat di Tanah Air itu karena tidak 
ada satu pun stasiun televisi yang menyiarkan 
secara langsung karena mahalnya hak siar.

Upacara pembukaan ditutup dengan penampi-
lan berbagai artis setempat yang menghadirkan 
kesenian tarian dan musik.

Yang membedakan upacara pembukaan 
dibandingkan dengan SEA Games sebelumnya 
adalah dibatasinya jumlah wartawan peliput 
secara ekstrem karena setiap negara hanya 
mendapat kuota enam orang untuk memasuki 
stadion.

Sebagai tuan rumah, Laos berharap untuk bisa 
memenuhi target meraih 25 medali emas dari 
total 379 nomor yang dipertandingkan.Karena 
keterbatasan fasilitas, Laos terpaksa mengurangi 
jumlah cabang pertandingan menjadi 25 cabang 
dari sebelumnya yang rata-rata diatas 35 cabang 
olahraga. Harian Analisa

Presiden Laos Buka SEA Games 2009 

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


