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Kasus Imigrasi akan dibahas
lagi awal tahun depan
Rep. Luis Gutierrez (D-IL) memperkenalkan kepada U.S. House of Representatives
rancangan UU baru yang mendukung reformasi immigrasi pada tanggal 15 Desember.
Hal ini membangkitkan harapan jutaan imigran gelap yang tinggal di Amerika Serikat.
Gutierrez, seorang Demokrat dari
Chicago mengajukan RUU in di Washington
DC, sementara aktifis lokal dan pendukung
mendesak legislator untuk mengabulkan
RUU itu.
“Waktu untuk menunggu telah selesai,
kita telah menunggu dengan sabar untuk
solusi yang bisa dikerjakan oleh kongres dan
presiden,” kata Guttierrez di press releasenya.
“RUU ini mengatakan ‘cukup,’ dan memberikan solusi terhadap sistem imigrasi negara imigran kita yang rusak.”
Karena RUU ini akan memberikan jalan
menuju legalisasi para imigran gelap, maka
RUU ini sangat ditentang oleh anggota partai
republik dan golongan anti imigran.
--Menurut sponsor utama RUU ini, Di tengah krisis penurunan gaji dan penggangguran
yaang tinggi, kelas menengah Amerika menyusut dan kelas pekerja memerlukan solusi
yang meningkatkan gajim kualitas pekerjaan
yang bisa membangun ekonomi Amerika di
waktu yang lebih panjang.
Reformasi imigrasi adalah jalan untuk
membalikkan keadaan ekonomi Amerika.
Karena sistem imigrasi AS yang berantakan, warganegara Amerika dan pekerja
imigran gelap terjepit di pasar kerja. Ini

memudahkan para majikan untuk menekan
gaji dan standar pekerjaan untuk semua
orang.
Satu-satunya jalan menurut sponsor RUU
ini, adalah mengizinkan imigran gelap untuk
keluar dari kegelapan sehingga bisa sejajar
dengan pekerja yang lain. Dengan demikian,
perusahaan-perusahaan terpaksa meningkatkan gaji dan standar kerja untuk semua
pekerja.
---Di lain pihak, pendukung anti imigrasi marah
akan hal ini karena menggangap ini akan
memperparah kondisi pekerjaan yang langka.
Menurut mereka, perusahaan-perusahaan
seharusnya di denda dengan jumlah besar
bila mempekerjakan imigran gelap, dengan
demikian, otomatis imigran gelap pulang
dengan sendirinya.
Mereka juga berpendapat partai Demokrat sangat tidak sensitif dengan kondisi
lapangan kerja di Amerika Serikat yang
sedang lesu.
- Sumber: Herald News, Huffington Post
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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 (5)

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (8)

* L U C I A * - Menerima Pijat

Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan. 267
973 8909 (128)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat ke kuil
bersama Jojo telp. 267 265 5559
atau Rosalinda telp. 215 921
0907 (72)

Antar jemput, dlm Philla &
JFK airport

Pelayanan jemput, cuci, lipat,
dan antar kembali. Pakaian anda
kotor, menjadi bersih dan rapi.
Hub: Syarief 267-255-2879.
Cuma $.99 / pound (2)

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

Kamar Kosong untuk pasutri

www.dunia-kita.com

Smart Laundry

Atau dua orang wanita Hub.
215-609-2453 setelah jam 6
sore. Lokasi 17xx 17th St. (1)

Pasang Iklan (Ads)

Sedia Produk dari Amway

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang

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 (20)

telpon saja Bang John 267-5050703 (6)

Sandal yang Berlainan Warna

Ada seorang petinju harus dirawat karna kaya
akan luka memar ditubuhnya setelah dua hari
dirawat, dokter menyarankan untuk operasi.
ketika akan di operasi dokter menghitung angka
untuk di bius lalu kejadian aneh terjadi dokter
berkata : “Ah, payah sekali pasien ini ketika aku
menghitung sampai angka tujuh dia duduk malahan
berusaha untuk berdiri.”
Lalu dokter meninggalkan ruang operasi.

Sekali Kerja Semuanya Beres

“Suatu hari si Udin ditegor majikannya.

Majikan : “Udin, kamu kalo kerja kok nggak
pernah beres sekaligus, sih. Saya cuma nyuruh
kamu beli 5 butir telur aja kamu sampe bolak-balik ke warung 5 kali. Lain kali jangan begitu ya ?”
Udin : “Iya, tuan” sambil manggut-manggut
tanda nurut.
Beberapa hari kemudian sang majikan sakit,
terus nyuruh Udin manggil tabib (maklum dokter

215-459-4057
267-231-7695

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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

mahal). Tapi sang majikan jadi kaget, karena waktu kembali nggak cuma tabib yang dipanggil Udin,
tapi beberapa orang lain. Sang majikan nanya:
Majikan : “Udin, kamu ini apa-apaan sih, kan
saya cuma nyuruh kamu manggil tabib, kenapa ada
banyak orang lain di sini?”
Udin : “Lho, kan tuan nyuruh saya kerja musti
beres sekaligus ?”
Majikan : “Iya, tapi apa hubungannya sama
orang-orang ini?”
Udin : “Tuan kan nyuruh saya manggil tabib,
nah, tabib kan biasanya setelah memeriksa, nulis
resep obat, makanya saya panggil juga TUKANG
OBAT, terus tukang obat kalo mau bikin obat kan
perlu bahan-bahannya, makanya saya panggil juga
TUKANG JUALAN BAHAN-BAHAN OBAT,
terus bahan-bahan obat itu kan perlu dimasak
dulu, saya panggil juga TUKANG KAYU BAKAR,
kalo obatnya udah jadi, terus kan tuan minum itu
obatnya, iya kalo tuan sembuh, kalo tuan malah
mati gimana, makanya saya panggil juga TUKANG
GALI KUBURAN.”

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)
Melayani:
Pernikahan, Potret Keluarga, bayi dan anak
Acara ulang tahun, dan lain-lain

http://www.enchetjin.com
Hubungi: 215 459 4057
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 fotografi, (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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13 gerai McD berubah
jadi Tony Jack’s

beberapa pengunjung yang ingin merasakan
makanan yang disajikan restoran yang sebelumnya bernama McDonald itu. Bahkan, sudah ada
orang yang merayakan hari ulang tahun di tempat
tersebut.
Agar menambah nuansa bajak laut makin kental, manajemen telah memasang ornamen seperti
kotak kayu, tong, pedang dan lain sebagainya.
Berhubung hari pertama dibuka, kemasan
makanan dan minuman yang disiapkan masih
polos, tanpa logo dan nama toko tersebut.
Perubahan nama itu akhirnya dilakukan setelah
pencabutan izin waralaba McDonald’s oleh
International Development Services (IDS) yang
berafiliasi dengan McD Corp atas izin yang dimiliki Bambang Rachmadi.
Sebanyak 13 gerai McDonald’s milik Bambang
Rachmadi antara lain berlokasi di Sarinah (Thamrin), Melawai Plaza, Blok M Plaza, Arion, Kelapa
Gading, Sunter, Bandung Indah Plaza, Tunjungan
Plaza, Bandara Soekarno-Hatta, ITC Mangga
Dua, Citra Land, Gajah Mada Plaza, dan Kebon
Jeruk. detik.com

JAKARTA - Jakarta–Sebanyak 13 gerai
McDonald’s berubah nama menjadi Tony Jack’s
Indonesia. Perubahan nama itu dilakukan manajemen dimulai sejak pukul Kamis (1/10) pukul 00.00
WIB.
Manajemen menghias seluruh dinding dan ornamen toko dengan warna hijau muda dan oranye
muda. Tema yang diangkat dari toko makanan
cepat saji ini adalah bajak laut. Hal ini terlihat dari
logo yang berada tepat di atas tulisan Tony Jack’s,
yaitu gambar kepala bajak laut lengkap dengan
topi dan penutup mata kiri.
Menu yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan konsep toko sebelumnya. Namun, menurut
salah satu pelayan toko Tony Jack’s jenis produk
yang ditawarkan berbeda dengan sebelumnya,
walau masih didominasi oleh burger dan ayam
goreng.
Pada hari pertama dibuka, sudah terlihat

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)

Kota terbaik untuk
usaha
Yogyakarta terpilih sebagai kota terbaik di
Indonesia untuk memulai bisnis, demikian hasil
survei terbaru International Finance dan Bank
Dunia.
Seorang eksekutif International Finance, IFC ,
Mierta Capaul mengatakan dalam survei yang dilakukan sejak bulan Agustus lalu itu, IFC dan Bank
Dunia menggunakan tiga indikator utama.
Ketiga indikator itu adalah kemudahan untuk
memulai usaha, kemudahan mengurus izin
mendirikan bangunan dan kemudahan pendaftaran properti.
Dan, kata Mierta Capaul, Yogyakarta menjadi
yang terbaik dalam dua katagori yaitu proses izin
mendirikan usaha dan mendirikan bangunan.
“Di Banda Aceh, Anda harus melewati 9
proses perizinan untuk memulai usaha, termasuk
izin dari kepala desa atau kantor badan pertanahan nasional, yang akhirnya membuat proses

menjadi sangat lama,” kata Capaul.
Namun kondisi itu tidak terjadi di Yogyakarta.
“Di Yogyakarta, pemerintah bisa meringkaskan proses hingga hanya 3 proses perizinan saja.
Pemerintah daerah mampu mengkordinasikan
semua proses perizinan sehingga para investor
hanya perlu tiga tahapan pengurusan perizinan.
Semua proses ini di Yogyakarta membutuhkan
waktu 55 hari saja,” tambah Capaul.

INVESTASI

Hasil survei ini tak hanya menempatkan Yogyakarta menjadi yang terbaik di Indonesia namun
juga menduduki peringkat kelima dari 183 kota
dunia yang dinilai paling ramah investasi.
Sementara itu, Balikpapan menjadi kota yang
paling sulit dalam urusan pendaftaran properti.
Manado masuk kategori kota yang paling sulit
untuk urusan izin pendirian.
Kota terbesar kedua, Surabaya adalah kota
yang paling rumit prosedur izin mendirikan
bangunan. Menurut data Bank Dunia, Indonesia
saat ini menduduki peringkat 122 negara tujuan
investasi dari 183 negara di dunia. - BBC

18 DUNIA KITA INTERNASIONAL

DUNIA KITA INDONESIA 5

2009, Situs Porno
paling Sering dibuka
Anak
Pornografi menjadi pencarian dalam jaringan
(daring/online) terpopuler yang dilakukan anakanak selama 2009. Hasil ini merupakan temuan
dalam survei terbaru lembaga keamanan internet,
Norton.
Seperti diungkap dalam stasiun televisi CBN
News, tiga mesin pencari yang paling sering
dipakai anak-anak yaitu YouTube, Google dan
Facebook. Sementara kata ‘porno’ dan ‘seks’ berada posisi kedua dalam data Symantec Norton.
“Ini merupakan pertanda bahaya bagi para
orang tua jika mereka tidak memasukkan undur
seks dalam pendidikan anak-anaknya. Akibatnya
anak berusaha belajar sendiri, padahal isi situs
porno belum diperlukan anak,” ungkap Symantec

dalam sebuah keterangan tertulis.
Diantara 25 daftar pencarian paling utama,
situs jaringan pertemanan, permainan, belanja,
dan situs dewasa adalah favorit anak laki-laki.
Sedangkan anak-anak perempuan lebih tertarik
membuka jaringan sosial, musik, film, selebriti
dan tayangan televisi.
Penemuan melibatkan 14,6 juta pencarian
pada Februari hingga Desember 2009 di sebuah
situs pencarian grastis, OnlineFamily. Norton
menyarankan agar orangtua menggunakan filter
untuk memonitor penggunaan internet putraputri mereka.
“Daring (online) telah menjadi ancaman.
Orangtua perlu lebih dari sekedar memperingatkan anak mereka mengenai isi internet,” ujar
advokat keamanan Internet Norton, Merian Merritt. “Orangtua harus berdiskusi bersama anak
mengenai topik yang mengundang rasa ingin tahu
mereka sekaligus melindungi anak dari ancaman
dunia maya,” kata Merritt. - Yahoo!

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

BI Proyeksikan Pertumbuhan
Ekonomi 5,5 Persen 2010
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5,0 - 5,5 persen pada 2010.
“Pada tahun 2010, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 5,0 - 5,5
persen,” kata Kepala Biro Kebijakan Moneter
Kantor BI Makassar Sugeng di Makassar, Jumat.
Menurut dia, prospek perbankan pada 2010,
kredit diperkirakan tumbuh sebesar 15 - 20
persen, sejalan dengan meningkatnya keyakinan
para pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, lanjutnya, likuiditas perbankan
secara agregat masih akan mencukupi untuk
kegiatan perbankan dalam pembiayaan perekonomian.
“Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan relatif sama dengan pertumbuhan
kredit, mencapai sekitar 15 persen pada akhir

2010,” katanya.
Sementara selama 2009, dia mengatakan, inflasi (indeks harga konsumen/IHK) diperkirakan
akan mencapai batas bawah kisaran sasaran inflasi 4,5 plus minus satu persen.
Untuk 2010, inflasi IHK diperkirakan kembali
ke pola normalnya dalam kisaran lima plus minus satu persen terkait dengan meningkatnya
kegiatan ekonomi dalam negeri, meningkatnya
inflasi impor sehubungan dengan kenaikan harga
komoditas, serta ekspektasi.
Lebih jauh Sugeng mengatakan, tantangan BI
rate sebesar 6,5 persen masih konsisten dengan
sasaran inflasi tahun 2010 sebesar lima persen
plus minus satu persen.
“Arah kebijakan moneter saat ini juga dipandang masih kondusif bagi proses pemulihan
perekonomian dan berlangsungnya intermediasi
perbankan,” ujarnya. - 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
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Shaolin Temple jual
saham
Kuil kuno Shaolin Temple, yang terkenal dengan para bhiksu jagoan kungfu, segera akan masuk
pasar modal.
Lembaga yang bertanggung jawab atas kuil yang
berusia 1.500 tahun itu akan menjadi bagian dari
sebuah perusahaan patungan yang akan menjual
saham di Hong Kong dan Cina.
Penjualan saham itu diperkirakan akan bisa
menggalang dana sebesar 1 miliar Yuan atau
sekitar Rp 1,4 trilyun.
Kesepakatan untuk bergabung dalam perusahaan patungan itu antara lain mencakup investasi
sebesar 100 juta Yuan dari China Travel Service,
yang akan menangani penjualan tiket untuk obyek
wisata tersebut.
Kesepakatan itu mencakup pembangunan
kereta gantung, hotel, dan layanan bis di Dengfeng, Propinsi Henan, tempat kuil itu berada.
Pimpinan kuil Shaolin, Shi Yongxin, yang mengambil alih pengelolaan kuil pada tahun 1990-an
memang secara aktif berupaya mempromosikan
Shaolin Temple.
Dia antara lain menjabat produser eksekutif

Luna Maya Sebut
“Infotainment”
Mirip Pelacur di
Twitter
Aktris Luna Maya berulah. Lewat situs jejaring
Twitter yang ditulis Selasa (15/12/2009), kekasih
Ariel “Peterpan” itu melontarkan komentar pedas kepada infotainment.
“Infotemnt derajatnya lebh HINA dr pd
PELACUR, PEMBUNUH!!!! may ur soul burn in
hell!!...” begitu tulis pemilik akun @lunmay itu.
Tak ayal, komentar Luna menyulut tanggapan
keras. Bambangelf, salah satu follower Luna di
Twitter-nya, langsung menanggapinya. “Bahasa
lu makin norak, bodoh ga terpelajar dan ga mikir
panjang...,” tulis Bambangelf menanggapi komentar Luna.
Tak terima dengan komentar tersebut, Luna

dalam sebuah film bela diri berdasarkan cerita di
kuil serta meningkatkan layanan untuk wisata di
tempat itu.
Shaolin Temple dalam beberapa tahun belakangan juga menggelar sejumlah atraksi kungfu di
beberapa kota di Eropa, termasuk London.
Tahun 2007 pemerintah Cina berhasil membongkar komplotan penyelundup manusia dengan
berkedok atlit kungfu dari Shaolin Temple.
Kantor berita Xinhua melaporkan dua belas
pria berlatih tarian naga dan mendapat paspor
palsu sebelum bergabung dengan rombongan
bhiksu yang akan melakukan perjalanan ke luar
negeri. - BBC

langsung “menyerang” dengan kata-kata garang.
“RT@bambangelf: apa urusan lu ama bahasa
gw!!!? Kenal aja gak gw ama lo. knp lo ribet ngurusin gw??....”
Membaca reaksi Luna, Bambang yang bekerja
di salah satu media televisi swasta itu malah menertawakan Luna. “hahahahaha... lu makin kelihatan t**l “
Bambang yang dihubungi Kompas.com melalui telepon genggamnya, Rabu (16/12/2009),
membenarkan hal itu. Ia hanya menyesalkan ucapan Luna yang terkesan kasar di public domain.
Sebagai public figure, Luna seharusnya bisa menjaga citra dirinya. “Dia lupa kalau dia itu dibesarkan oleh media,” katanya.
Tak mau ucapannya jadi blunder, Luna sepertinya memilih aman. Ia langsung menghapus akun
Lunmay di situs jejaring sosial itu, menyusul mulai
ramainya reaksi atas ucapannya itu. Saat ini jumlah follower Luna Maya mencapai 123.719.
Hingga saat ini, belum diperoleh keterangan
dari Luna mengenai komentar yang ditulis di akun
Twitter miliknya itu. (EH)
- Kompas.com
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Mengatasi Migren
Saat Menstruasi
Penelitian terakhir tentang migren memastikan bahwa dibanding lelaki, perempuan lebih
rentan mengalami migren. Hal ini dipicu fluktuasi
hormon yang secara rutin dialami; menjelang,
selama, beberapa saat setelah menstruasi, dan
selama masa subur.
Namun sebenarnya hingga saat ini, migren
masih diselimuti misteri. Para ahli dan peneliti di
bidang kesehatan membutuhkan banyak waktu
untuk menguak berbagai fakta tentang migren
yang terjadi pada saat menstruasi ini.
Beberapa saat menjelang menstruasi, kadar
estrogen dan progesteron di dalam tubuh
perempuan turun drastis. Kondisi ini memengaruhi kadar serotonin, hormon yang mengatur
kepekaan serabut syaraf menerima rasa nyeri,
menjadi drop juga. Saat kadar serotonin rendah
di dalam tubuh, seorang perempuan akan mengalami migren.
Dalam sebuah artikel khusus tentang gangguan
migren saat menstruasi yang di situs relieve-migraine-headache.com, dijelaskan bahwa sehubungan dengan menstruasi, ada 2 jenis migren, yaitu:
Pertama, Premenstrual migren: dapat dialami
seorang perempuan 7 hingga 3 hari sebelum
menstruasi, dan akan berakhir tepat pada hari
pertama menstruasi.
Kedua, Menstrual migren: terjadi 1 – 2 hari
sebelum hari pertama menstruasi dan berangsurangsur hilang pada hari ke-2 atau ke-3 menstruasi. Pada beberapa kasus, menstrual migren juga
dapat dialami 1 atau 2 hari setelah menstruasi
berakhir.

ATASI MIGREN

Hingga saat ini, dunia medis telah mengenal
kelompok obat Triptan yang dapat mengatasi
migren. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal
praktis yang dapat dilakukan selain mengonsumsi
obat-obatan.
1. Aromaterapi.
Dalam buku Aromatherapy for Dummies,
diuraikan bahwa 5 tetes minyak esensial lavender
yang dicampur ke dalam air dingin atau hangat,
dapat menjadi cairan kompresan yang membantu

mengatasi migren. Kompres area leher dan
kepala selama 10 menit, maka berangsur-angsur
migren akan berkurang.
2. Olahraga.
Setiap kali kita bergerak, maka tubuh akan
memroduksi endrofin, jenis hormon yang berfungsi sebagai pereda nyeri alamiah. Cobalah berjalan kaki ½ jam setiap hari, saat terjadi serangan
migren, maka berangsur-angsur akan mereda.
3.Pijat.
Mintalah seseorang menekan bagian pundak dan leher bagian belakang selama 5 menit,
kemudian dilanjutkan dengan menekan pangkal
tengkorak dengan jari. Tahan selama 1 menit,
kemudian lepaskan tekanan perlahan-lahan.
Menurut buku Massage, The Complete Idiot’s
Guide, cara ini bisa meredakan serangan migren.
4.Kompresan panas vs dingin.
Letakkan kompresan dingin di leher, dan pada
saat yang bersamaan rendam kedua tangan di
dalam air hangat. Cara ini dapat meredakan ketegangan yang terjadi di dalam kepala.
5.Asupan magnesium.
Sejak lama diketahui bahwa salah satu faktor
yang menyebabkan seseorang rentan mengalami
migren adalah asupan magnesium yang rendah.
Karenanya, jika Anda cenderung sering
mengalami migren, perbanyak konsumsi bahan
makanan yang mengandung magnesium, antara
lain; makanan yang terbuat dari gandum, kacangkacangan, makanan yang terbuat dari kacang
kedelai, seafood, sayuran berwarna hijau gelap,
pisang dan susu. - perempuan.com
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Merdekakan Rakyat Papua dari Kemiskinan
JAKARTA - Selama hak-hak rakyat Papua
untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan
keamanan agar bisa hidup damai belum bisa dipenuhi pemerintah pusat maupun daerah, persoalan Papua tak akan pernah selesai. Kematian Kelly
Kwalik justru akan memunculkan Kwalik-Kwalik
lain yang tetap memperjuangkan aspirasi rakyat
Papua yang masih terbelenggu kemiskinan.
Hal itu dikemukakan pengamat masalah Papua
yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Muridan S Widjoyo kepada SP
di Jakarta, Kamis (17/12), terkait kondisi Papua
setelah gembong Tentara Pembebasan Nasional
Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), Kelly
Kwalik, tewas ditembak aparat Brimob.
Penyelesaian persoalan Papua tidak bisa dilakukan dengan cara membunuh pejuangnya,
tetapi lewat dialog pemerintah dengan rakyat.
Kebijakan otonomi khusus (otsus) sebetulnya
merupakan solusi, hanya saja implementasinya
belum memuaskan.
Selain itu, pemerintah juga harus merespons
berbagai tuntutan rakyat, seperti marginalisasi,
eksploitasi sumber daya alam yang tak memihak
rakyat, pelanggaran hak asasi manusia, serta diskriminasi di segala bidang kehidupan.
“Selama ini penyelesaiannya hanya dilakukan
sepihak oleh pemerintah. Rakyat Papua masih
merasakan adanya ketidakadilan. Kita terus mendorong proses dialog untuk menyelesaikan persoalan Papua,” katanya.
PENDEKATAN MILITER

Mantan anggota Komisi I DPR, Sabam Sirait,
meminta pemerintah segera menghentikan

pendekatan militer di Papua, menyusul tewasnya
kematian Kelly Kwalik. Kalau pendekatan militer
diteruskan, Papua akan terus bergolak. “Saya sangat menentang kekerasan militer di Papua. Stigma
terhadap rakyat Papua harus dihapus. Mereka
sama dengan warga negara lainnya,” ujar politisi
PDI Perjuangan ini.
Perlakuan diskriminatif yang dirasakan rakyat
memunculkan sejumlah perlawanan. Kondisi
ini bisa dimanfaatkan negara-negara asing untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, penyelesaian masalah di
Papua harus melalui pendekatan kemanusiaan.
Artinya, hargai dan hormati kebebasan berekspresi di Papua, sembari mengajak mereka berdialog dengan cara-cara bermartabat. Masalah
utama yang harus diselesaikan pemerintah adalah
memberikan kesejahteraan dan rasa aman.
Sudah 46 tahun orang asli Papua hidup dalam
ketakutan akibat tekanan pemerintah pusat. Ini
harus dihentikan. Otonomi khusus yang diberikan
ternyata hanya memperkaya pejabat di Papua dan
Jakarta, bukan rakyat Papua,” katanya.
Sementara itu, peneliti senior dari Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Amiruddin Al Rahab menilai penembakan Kelly
Kwalik tidak akan mengubah kondisi Papua. Dia
merujuk pada penembakan Ketua Presidium
Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay di penghujung
2001. Secara faktual, menurutnya, masyarakat
Papua membutuhkan akses untuk meningkatkan
kesejahteraan. Kita tetap tekankan untuk menyelesaikan persoalan Papua baik, seperti kekurangan dokter, dan kelaparan,” ujarnya. - SP

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
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Tahanan Guantanamo
dipindahkan ke AS
WASHINGTON - Presiden AS Barack

Obama memerintahkan pemerintahan federal
untuk membeli sebuah penjara di Illinois guna
menampung sejumlah tahanan dari Guantanamo.
Kebijakan ini merupakan salah satu rencana
utama Obama untuk menutup penjara yang
berada di Kuba tersebut.
Jumlah tahanan yang akan dipindahkan ke
penjara Thomson di negara bagian Illinois
tersebut belum diumumkan secara resmi, tapi
laporan media AS menyebut kemungkinan
mencapai antara 35 hingga 90 orang.
Pejabat senior Gedung Putih mengatakan
keamanan penjara itu akan ditingkatkan, dan
membuat Thomson menjadi penjara dengan
tingkat keamanan tertinggi di AS.
Pemerintahan Obama menyatakan bahwa
penutupan Teluk Guantanamo adalah kunci
penting untuk melawan Al Qaeda.
Obama sendiri memberi batas waktu
selama satu tahun untuk menutup penjara
tersebut, tapi hingga saat ini pemerintahan
Obama masih mencari cara untuk memindahkan sekitar 215 tahanan Guantanamo, dan
Obama mengakui target penutupan tanggal
22 Januari tidak akan terpenuhi dan baru akan
terlaksana pada akhir 2010.
Sebuah surat yang ditanda tangani oleh
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Robert Gates mengatakan :
“ Presiden telah memerintahkan, dengan dukungan mutlak, kalau pemerintah federal akan
melanjutkan proses pengambilalihan fasilitas di
Thomson.’’
Masih ada beberapa pertanyaan mengenai
asas legalitas atas pemindahan tahanan ke
wilayah AS tapi keterangan seorang pejabat AS
mengatakan tahanan diperkenankan dibawa ke
AS untuk dituntut secara hukum.
Ada juga kekhawatiran kalau para tahanan
itu akan melarikan diri atau bahkan mencari
cara agar memiliki hak untuk tinggal di AS.
Bagaimanapun surat Clinton/Gates mengatakan: “Presiden tidak berkehendak untuk
membebaskan satu tahanan pun di Amerika
Serikat.’’Hingga saat ini belum ada batas waktu
yang diberikan untuk pemindahan pertama
para tahanan tersebut. - BBC
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Gagal Menikah
Tuntut 2.7 Miliar
MALAYSIA - Entah karena masih merasa
sakit hati atau kecewa, seorang lelaki di
Malaysia menuntut mantan kekasihnya yang
memutuskan tali pertunangan. Tak tanggungtanggung, ia menuntut ganti rugi kepada sang
mantan tunangan, Nor Daliya Mohd Daud,
sebesar 1 juta ringgit atau sekitar Rp. 2.7
miliar.
Mohamad Fahizul Khairi, lelaki berusia 53
tahun ini mengatakan bahwa uang tersebut
sebagai ganti rugi atas pembayaran rumah,
agen perumahan serta uang muka pembayaran mobil yang semuanya pernah diminta
Nor Daliya.
Lelaki yang menjabat sebagai Managing
Director diperusahaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi ini, mengakui akibat “pengaruh” Nor Daliya, dia harus menghadapi
banyak masalah dengan anggota keluarga
dan juga istri pertamanya, Siti Zabina.
Disebutkannya bahwa Nor Daliya pernah
meminta Mohamad Fahizul untuk menceraikan istri pertamanya dan menikahi dirinya.
Dalam pernyataanya, Mohamad Fahizul
mengatakan ia dan Nor Daliya telah bertunangan pada Desember 2007, di Pekan,
Pahang, Malaysia. Dan sebagai bagian dari
pertunangan, dia membeli sebuah rumah bertingkat di Bandar Utama, Petaling Jaya atas
nama Nor Daliya yang nantinya untuk ditinggali mereka berdua setelah menikah. Dia juga
melakukan pembayaran tunai antara lain untuk renovasi rumah, pembelian furniture dan
mobil Honda Civic untuk perempuan yang
berprofesi sebagai pegawai bank ini.
Namun, selama masa tunangan, Mohamad
Fahizul mengaku sering terlibat pertengkaran
dengan mantan tunangannnya itu. Hingga
pada tanggal 21 April tahun lalu, Nor Daliya
memutuskan untuk mengakhiri pertunangan
dan akhirnya menikah dengan lelaki lain.
Kasus ini telah masuk ruang sidang. Hasil
keputusan akan diumumkan pada 1 Februari
mendatang. Hukum Islam yang mengatur kehidupan rumah tangga di Selangor, memungkinkan seorang lelaki menuntut kompensasi
jika mereka merasa dirugikan oleh pasangannya. (conectique/pit/ft:ilustrasi) rileks.com

Kalau Wapres Nonaktif, Presiden Tak Lama Lagi
Panitia Khusus (Pansus) Angket Century DPR
RI telah mengeluarkan rekomendasi agar pejabat
terperiksa dalam kasus Century nonaktif, kemarin. Tentunya, dua tokoh penting di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Wakil Presiden Boediono
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan ikut
tersandung.
Upaya menonaktifkan Boediono dinilai
berlebihan dan tidak mudah dilakukan, mengingat terpilihnya seorang wakil presiden melalui
pemilihan umum.
“Kalau Wapres saja bisa dinonaktifkan, bukan
tidak mungkin sebentar lagi Presiden bisa dinonaktifkan,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri
ketika dihubungi VIVAnews melalui sambungan
telepon di Jakarta, Jumat 18 Desember 2009.
Lebih lanjut Faisal menyesalkan sikap pansus

yang dinilai tidak berdasarkan alasan kuat, hanya
berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang menurutnya sumir.
“Yang saya sesalkan, ini (rekomendasi penonaktifan) dilakukan oleh orang-orang yang tidak kredibel (Pansus Century) terhadap orang-orang yang
kredibilitasnya tinggi (Sri Mulyani dan Boediono).
Jadi sudah terbolak-balik dunia ini,” ujar Faisal.
Alasan penonaktifan hanya dengan menggunakan data awal BPK, menurutnya, kurang kuat
untuk membuktikan dua tokoh tersebut bersalah
dan terbukti secara kriminal merugikan negara.
“Ini hanya persoalan kebijakan, bukan korupsi.
Bagaimana bisa menonaktifkan. Kalau dua orang
itu dinonaktifkan, hancur sudah benteng pertahanan kita,” kata dia. - VIVANews

Bpk. Oentoro,
perwakilan resmi Vita Bahari. Inc.
e-mail: jatikusumaoso@yahoo.com
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Koin Peduli Prita kumpulkan ratusan juta
JAKARTA -Gerakan “Koin Peduli Prita”
mengajak masyarakat khususnya para pengguna internet mengumpulkan uang koin untuk
disumbangkan kepada Prita Mulyasari. Uang ini
untuk membayar denda Prita kepada RS OMNI
Internasional Alam Sutera yang bernilai Rp 204
juta. Berapa banyak ya koin yang harus dikumpulkan untuk uang sebanyak itu?
“Sudah kita hitung-hitung kalau koinnya Rp
500-an butuh sekitar 2,5 ton,” ujar Samsul,
salah satu penggerak “Koin Peduli Prita” saat
dihubungi melalui telepon, Jumat (4/12) malam.
Ia mengatakan, latar belakang tercetusnya
gerakan ini adalah bentuk simpati terhadap Prita
Mulyasari yang divonis harus membayar denda
tersebut karena dituding mencemarkan nama
baik melalui e-mail. Padahal, apa yang dilakukan Prita adalah keluh kesah karena merasa
mendapat layanan yang tidak memuaskan dari
Rumah Sakit OMNI Internasional.
“Sebenarnya kita gemes kenapa Prita itu
sebenarnya dianiaya secara hukum. Kenapa
hanya karena konsumen berkeluh kesah kok
ini hasilnya,” ujar Samsul saat dihubungi lewat
telepon. Menurutnya, pengumpulan sumbangan
dalam bentuk koin merupakan bentuk dukungan
terhadap Prita sekaligus protes terhadap RS
OMNI Internasional.
Semua koin yang terkumpul nanti diserahkan
dalam bentuk apa adanya kepada RS OMNI
Internasional Alam Sutera jika memang denda
tersebut harus dibayar Prita. “Kalau nanti diserahkan kan bikin repot OMNI,” katanya.
Saat ini Prita dan pengacaranya tengah men-

gajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi
Banten tersebut. Prita juga masih menghadapi
kasus yang sama dengan gugatan pidana.
Meski penghituangan koin untuk keadilan
sudah dihentikan atau selesai Kamis (18/12)
kemarin, namun koin dari berbagai daerah masih
terus masuk ke Posko Koin Keadilan untuk Prita
di Jalan Langsat Nomor 3A Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Hasil total penghitungan Koin Keadilan untuk
Prita Rp 650.364.058 atau terkumpul 5 truk.
Hal tersebut dilakukan supaya dapat dikeluarkan
legal statement penghitungan yang dilakukan
didepan notaris dan akuntan publik. “Koin yang
baru akan masuk nanti kita bekukan dan akan
dilakukan penghitungan lagi mulai minggu besok,” ujar salah satu relawan Pusat Posko Koin
Keadilan, Handaru Sekti.
Menurutnya, uang tersebut akan diserahkan
langsung secara simbolis dalam bentuk koin pada
konser untuk Prita di Hard Rock Cafe Jakarta,
Minggu (20/12).
Kemudian total uang dalam bentuk koin
tersebut akan disetorkan ke Bank terlebih
dahulu. “Bank Indonesia sudah menyatakan
kesiapannya untuk memfasilitasi penukaran uang
tersebut dengan menunjuk salah satu bank,” ujar
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada (UGM) Yogyakarta itu.
Dia juga mengatakan belum mendapatkan
konfirmasi sama sekali dari sejumlah penghusaha
dari Medan yang akan membeli koin tersebut
untuk dijadikan monumen keadilan. - Kompas
dan Suara Merdeka
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