
NEW YORK - Saham-saham di bursa Wall 
Street kembali mencapai titik tertingginya 
sepanjang 2009 menyambut libur panjang 
Natal. Namun kenaikan harga saham-saham 
terjadi dengan volume yang ekstra tipis.

Kenaikan harga saham-saham di Wall Street 
terjadi setelah data menunjukkan klaim pen-
gangguran awal turun tajam, sementara per-
tumbuhan permintaan barang-barang tahan 
lama terus meningkat. Hal itu semakin menum-
buhkan optimisme pemulihan ekonomi berada 
dalam jalurnya.

Pada perdagangan Kamis (24/12/2009), in-
deks Dow Jones ditutup menguat 53,66 poin 
(0,51%) ke level 10.520,10. Indeks Standard 
&; Poor’s 500 juga menguat 5,89 poin (0,53%) 
ke level 1.126,48, Nasdaq menguat 16,05 poin 
(0,71%) ke level 2.285,69.

Sepanjang pekan ini, indeks Dow Jones naik 
1,9%, S&;P 500 menguat 2,2% dan Nasdaq 
menguat 3,4%. Nasdaq mencapai titik terting-
ginya sejak Oktober 2008.

Namun perdagangan pada hari menjelang 
Natal sangat tipis, hanya 319,1 miliar lembar 
saham, dibawah rata-rata tahun lalu sebanyak 

1,49 miliar. Di Nasdaq, transaksi juga hanya 
613,8 miliar, jauh di bawah rata-rata tahun lalu 
sebanyak 2,28 miliar.

Penguatan saham-saham terjadi setelah 
Departemen Tenaga Kerja AS merilis data 
klaim pengangguran pada pekan yang bera-
khir pada 19 Desember turun hingga menjadi 
452.000 dari pekan sebelumnya sebanyak 
480.000.

Departemen Perdagangan AS juga melapor-
kan permintaan barang-barang tahan lama 
naik 0,2% pada November, berkat lonjakan 
permintaan komputer dan barang-barang elek-
tronik.

Aksi window dressing juga berlanjut, dimana 
investor terus memburu saham-saham yang 
bagus untuk mempercantik portofolionya.

“Klaim awal pengangguran dan permintaan 
barang-barang tahan lama telah membawa in-
sentif yang menjaga Santa tetap berada di Wall 
Street. Kedua laporan itu memberikan berita 
yang menggembirakan,” ujar Patrick O’Hare, 
analis dari Briefing.com seperti dikutip dari 
AFP, Jumat (25/12/2009).

- Sumber: detik.com
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Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner, center city. 
hanya yang berpe-
ngalaman counter lady. 
Telp. 215 543 2905 (6)

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

* 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  (73)

Antar jemput, dlm Philla & 
JFK airport
telpon saja Bang John 267-505-
0703 (6)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (3)

Kamar untuk pasutri
Atau dua orang wanita, tidak 
urus surat di 17xx 17th st. Hub. 
215-609-2453 setelah jam 3 
sore (2)

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 (21)

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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Beli satu dapat dua
Di sebuah pasar terlihat seorang pedagang kaki 

lima sedang berteriak-teriak menjajakan dagan-
gannnya.

“Beli satu dapat dua! Beli satu dapat dua!” teriak 
seorang pedagang kaki lima.

“Apa barangnya?” tanya seseorang yang lewat.
“Sepatu.”

Shampoo baru
Denny : “Saya sedang susah.”
Sigit : “Mengapa?”
Denny : “Saya baru saja menerima ancaman 

lewat surat dari seseorang yang mengatakan, ka-
lau saya tidak berhenti menggoda isterinya maka 
kepala saya akan diremukkannya.”

Sigit : “Lalu apa susahnya?”
Denny : “Ya, susahlah...”
Sigit : “Ah, masak sih, yang perlu kau lakukan 

sekarang hanyalah berhenti menggoda isterinya.”
Denny : “Justru itulah susahnya, Lelaki itu lupa 

menaruh namanya pada surat.” 

Karaoke dengan Perempuan Lain
Seorang suami yang pulang malam disambut 

tangisan istrinya.

“Sungguh tega engkau Mas Kus, mengakunya 
mau lembur sama si Hery kawan sekantor kamu, 
tak tahunya kamu pergi berkaraoke sama perem-
puan lain...”, ujar istrinya sambil sesenggukan.

Si Kus yang terpojok tak mampu mengelak lagi,
“Maafkan aku sayang, sungguh aku khilaf. 

Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi 
bagaimana kamu bisa melihatku disana istriku...?”

“Tentu saja aku melihatnya di sana...!” jawab 
sang isteri ketus , “... Aku khan pergi karaoke juga 
sama si Hery kawanmu itu!!” 

Mabuk Bayar Ongkos Bis ke Tentara
Seorang pemabok naik bis kota trus membayar 

ke seseorang:
“Eh, ni gue bayar?”
“Kurang ajar! gue bukan kenek tau, gue ini 

tentara!” kata orang tersebut.
Dengan rasa kaget yang mendalam si pemabok 

tersebut berkata:
“Waduh gue salah naik, gue kira bis kota ngga 

taunya gue naik tank!”
Orang mabok tersebut jadi mikir pantesan di 

Jakarta sekarang banyak tank-tank di jalanan.
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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

SURABAYA -Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono mengingatkan pentingnya stabilitas dan 
keamanan nasional untuk mencapai keberhasilan 
pembangunan ekonomi di tengah kondisi dunia 
yang masih bergejolak hingga sekarang.

Dalam pidatonya pada acara Prasetya Perwira 
(Praspa) TNI dan Pelantikan Perwira TNI-Polri 
tahun angkatan 2009 di Dermaga Ujung, Markas 
Komando Armada Kawasan Timur,

Surabaya, Rabu, Presiden mengatakan bahwa 
stabilitas dan keamanan nasional merupakan 
prasyarakat kondisional untuk keberhasilan pem-
bangunan ekonomi nasional. “Dalam kaitan ini 
stabilitas dan keamanan nasional mencakup sta-
bilitas politik, sosial dan keamanan dalam negeri, 
dan keamanan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Agar stabilitas dan keamanan nasional tercipta, 
Kepala Negara mengingatkan, kebebasan yang 
lahir dari rahim demokrasi harus senantiasa 
diseimbangkan dengan kepatuhan kepada pranata 
hukum yang berlaku. Sedangkan pada tataran 
kehidupan bernegara, segala kebijakan harus 

dijalankan dengan bertumpu pada konstitusi, 
undang-undang, serta pranata hukum lainnya.

Dengan stabilitas nasional, Presiden Yudhoyo-
no berharap tiga agenda nasional dapat diwujud-
kan di masa depan, yaitu pembangunan ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
demokrasi yang makin matang, serta makin 
tegaknya keadilan. Kepala Negara pada acara itu 
meminta agar semua pihak mengambil pelajaran 
dari krisis moneter yang akhirnya berakibat pada 
krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada 
1998.

Apabila negara sedang mengalami tantangan 
dan permasalahan berat, lanjut dia, seharusnya 
tidak ada pihak yang saling menghindar, lepas tan-
gan, atau bahkan saling menyalahkan. “Kita justru 
harus lebih kompak, bersama bekerja lebih keras 
lagi. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas dan 
arif dalam mengambil hikmah dan pelajaran dari 
perjalanan hidup kita,” demikian Presiden. (Ant) 
Harian Analisa

Presiden Ingatkan Pentingnya Stabilitas 

Jasa Pengiriman barang ke Indonesia

Untuk Wilayah Philadelphia / PA hubungi:
Bpk. Santoso Kodrat / Ibu Vera 

Telp. 267-335-7142 / 917-981-9337 

Bpk. Oentoro, 
perwakilan resmi Vita Bahari. Inc. 

e-mail: jatikusumaoso@yahoo.com

Kursus Fotografi
 
Bahan pelajaran: 1. Dasar fotografi, 2. Mengunakan kamera dan pera-
latan fotografi, (baik kamera saku maupun kamera DSLR) 3. Penca-
hayaan, 4. Olah digital, 5. Macam-macam jenis fotografi (pernikahan, 
olahraga dsb)
Hub. Enche (215-459-4057) Tempat terbatas
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Hiring Experience Sushi Chef
Osaka Japanese Restaurant

8605 Germantown Ave.
Philadelphia, PA 19118

Call James (215) 499-6708

Putusnya layanan BlackBerry memuncul-
kan gelombang amarah sejumlah pengguna di 
Crackberry blog. Pasalnya, kejadian tersebut 
merupakan kali kedua dalam seminggu terakhir.

Crackberry blog, situs yang mengupdate ber-
bagai hal seputar perangkat besutan Research In 
Motion tersebut dibanjiri komplain dari pengguna 
yang menyetbukan bahwa RIM mulai kehilangan 
fokusnya pada layanan pelanggan.

“Satu kasus saja sudah buruk, tetapi jika calon 
pembeli mengetahui bahwa layanannya mengalami 
dua kali masalah dalam satu minggu, mereka bisa 
lari,” kata anggota forum Crackberry dengan nick 
name Furballz.   

Gangguan yang terjadi dan dialami pengguna, 
khususnya dari kawasan Amerika Utara adalah 
terputusnya layanan email.

“Saya sudah mendengar julukan baru yakni 
Crashberry disebutkan berkali-kali hari ini,” kata 

member lain dengan nick Chrisy520. Adapun 
pengguna lain yang mengaku bernama Noaim 
menyatakan bahwa mungkin sudah waktunya RIM 
melakukan upgrade terhadap infrastrukturnya.

Sejumlah pengguna BlackBerry yang frustasi di 
forum tersebut mengancam akan beralih ke per-
angkat lainnya seperti Apple iPhone.

Pihak RIM sendiri mengakui memang ter-
jadi masalah di layanannya. “Sejumlah pelang-
gan BlackBerry di Amerika memang mengalami 
penundaan pengiriman pesan,” kata juru bicara 
RIM dalam pernyataannya, seperti VIVAnews ku-
tip dari InformationWeek, 25 Desember 2009.

“Tim teknis kami sedang bekerja keras untuk 
mengatasi masalah ini bagi mereka yang terkena 
dampaknya,” kata juru bicara tersebut. “Kami 
mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbul-
kan,” sebut RIM. - VIVAnews

BlackBerry Down, Pengguna Ngamuk
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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

Patrialis: Hatta Rajasa 
Calon Terkuat Ketum 
PAN

JAKARTA - Ketua DPP PAN Patrialis Ak-
bar mengungkapkan kebulatan tekadnya untuk 
mendukung calon Ketum PAN Hatta Rajasa. 
Menurutnya Hatta adalah satu-satunya kandidat 
yang terkuat mengantikan posisi Soetrisno Bachir.

“Calon terkuat Pak Hatta, hampir semua men-
dukung karena kualitasnya jelas,” ujar Patrialis 
usai menjenguk Gus Dur di RSCM, Jakarta, Jumat 
(25/12/2009).

Menurut politisi PAN yang menjadi Menteri 
Hukum dan HAM itu, semua kader memiliki 
hak yang sama untuk mencalonkan diri terma-
suk Dradjad Wibowo. Karena itu, diharapkan 
Drajad tetap akan maju mencalonkan diri. “Untuk 
memelihara demokrasi,” papar Patrialis.

Sementara itu, Sekjen Barisan Muda PAN 
Yandri Susanto mengungkapkan dukungan penuh 

Barisan Muda 
PAN untuk 
Hatta Rajasa 
dalam kongres 
PAN Januari 
mendatang.

“Gengsi 
partai semakin 
bagus karena 
Pak Hatta dis-
egani di dalam 
dan di luar par-
tai,” kata Yandri 

kepada detikcom, Jumat (25/12/2009).
Menurut Yandri, Hatta akan membawa PAN 

lebih maju selangkah. “Gengsi ini wibawa partai. 
Kalau Ketua Umum dihargai tentu sebagai pengu-
rus PAN akan lebih mantap,” kata Yandri.

Yandri berharap PAN akan mendapat suara 
signifikan dalam pileg 2014 di bawah kepemimpi-
nan Hatta. “Harapannya supaya Pak Hatta jadi 
presiden, tapi itu nanti. Selayaknya sebuah 
partai diorbitkan untuk mendukung negeri ini,” 
tutupnya. - detik.com

Keluarga balon harus 
bayar ganti rugi

Di Amerika Serikat, sebuah keluarga yang 
mengatakan putranya diterbangkan oleh sebuah 
balon helium telah diperintahkan untuk mem-
bayar US$ 42.000 untuk usaha pencariannya.

Keluarga asal Colorado ini di bulan Oktober 
lalu melaporkan bahwa putra mereka yang beru-
sia 6 tahun diterbangkan oleh balon tersebut, 
sehingga menimbulkan drama besar.

Namun ternyata Falcon Heene bersembunyi di 
dalam rumahnya.

Belakangan diketahui semua ini meru-
pakan rekayasa belaka agar keluarga tersebut 
mendapatkan kontrak untuk muncul di televisi.

Orang tua Falcon telah mengakui bersalah atas 
sejumlah tuduhan dan akan menghadapi hukuman 
hari Rabu.

Pengacara mereka, David Lane, mengatakan 
hari Selasa bahwa Richard Heene dan istrinya 
Mayumi diperintahkan untuk membayar sebagian 

dari dana yang digunakan oleh petugas bantuan 
untuk menyelamatkan balon dan putra mereka.

DEMI PUBLIKASI
Richard Heene mengakui telah berusaha 

mempengaruhi seorang pegawai negeri untuk 
membuat laporan palsu kepada pihak berwenang.

Meskipun tuduhan seperti ini bisa dikenai hu-
kuman penjara, namun diperkirakan mereka akan 
menerima hukuman percobaan.

Jutaan penonton televisi di Amerika Serikat 
dikejutkan dengan siaran langsung televisi, dimana 
balon helium tersebut terbang dengan kekhawati-
ran Falcon berada di dalamnya.

Polisi melakukan pencarian besar-besaran 
setelah balon tersebut mendarat sekitar 64 
kilometer utara Denver, dan Falcon tidak berada 
di dalamnya.

Namun kemudian diketahui sang anak ber-
sembunhyi di dalam rumah, dan beberapa hari 
kemudian keluarga tersebut mengakui bahwa 
ini semua adalah tindakan yang disengaja untuk 
mendapatkan publikasi agar mereka masuk dalam 
acara televisi. - 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

Perampok sinterklas
Kantor bank di Nashville, Tennessee, AS, ke-

datangan Santa Klaus dengan membawa kantung 
merahnya. Nasabah berpikir mereka mungkin 
akan mendapat hadiah kejutan. Namun ‘Santa’ 
yang satu ini merasa lebih baik menerima dari-
pada memberi. Ia lantas mengeluarkan pistol dan 
menuntut diberi uang tunai.

Perampok berpakaian Santa Klaus dengan 
tinggi sekitar 180 sentimeter itu, gambarnya ter-
tangkap kamera CCTV, kemudian kabur dengan 
sejumlah uang setelah dia menyatakan bahwa 
‘Santa’ butuh uang untuk bayar para ‘kurcacinya’.

Untuk berjaga-jaga jika ada yang curiga bahwa 
Santa Klaus itu ternyata seorang kriminal, kenda-
raan yang digunakannya untuk melarikan diri 
berupa mobil berwarna abu-abu, bukan sebuah 
kereta yang ditarik rusa

Perampok itu memasuki Bank SunTrust di 
Nashville, Tennessee, pukul 10.00 waktu setem-
pat, Rabu kemarin. Ia berpakaian Santa Klaus dari 

kepala hingga kaki dan menggunakan kacamata 
hitam. Ia kemudian meminta uang dengan men-
odongkan senjata.

Seorang saksi mata, Richlyn Jones mengatakan, 
“Dia membawa kantung kecilnya yang berwarna 
merah, mengeluarkan senjata dan mengatakan 
kepada setiap orang untuk tetap ditempat. Dia 
menghadap teller dan mulai meminta uang, lalu 
memasukkannya ke dalam kantung. Itu sulit 
dipercaya. Dia terlihat lucu tapi menakutkan. Dia 
menjelaskan bahwa dia merampok bank karena 
Santa harus membayar para kurcacinya.”

Setelah mengisi kantungnya dengan uang, 
pria itu meninggalkan gedung tersebut. “Pria 
itu mengenakan seluruh pakaian Santa Klaus, 
bahkan sepatunya,” kata seorang nasabah, Jimmy 
Edwards. “Saya merebah begitu dia masuk dan 
mengeluarkan senjata. Saya cemas jika dia ber-
tindak bodoh dengan melukai seseorang. Namun 
saat dia mulai mendapatkan apa yang dia inginkan, 
saya dapat melihat bahwa dia akan meninggalkan 
tempat itu.” Tidak ada yang terluka dalam peram-
pokan itu - rileks.com

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

Menerima pelayanan kirim 

JAKARTA -  Baharuddin Latif alias Baridin, 
mertua gembong teroris Noordin M Top dil-
aporkan telah dibekuk oleh Densus 88 Mabes 
Polri di sebuah tempat terpencil, daerah Garut 
di wilayah Jawa Barat, Kamis (24/12) pagi.

Berdasarkan informasi dari sejumlah nara-
sumber, warga Cilacap, Jawa Tengah itu diring-
kus sekitar pukul 05.00 WIB. Buronan yang di-
buru Mabes Polri sejak Juni 2009 itu dikabarkan 
tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Terkait penangkapan Baridin yang masuk 
dalam daftar pencarian orang (DPO), Wakil 
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol 
Sulistyo Ishak mengatakan informasi penangka-
pan Baridin sampai saat ini masih dikonfirma-
sikan kepada Komandan Densus 88 untuk ke-
pentingan penguatan data tersebut.

BELUM TAHU
Senada dengannya, Kapolda Jawa Barat, Irjen 

Pol Timur Pradopo yang dikonfirmasi terpisah 
mengatakan belum tahu tentang informasi pen-

angkapan Baridin. “Untuk penjelasan lengkap 
soal informasi kepastian penangkapan Baridin, 
silakan tanya ke Mabes Polri,” kata Timur.

Baridin adalah mertua Noordin M Top yang 
tewas saat penggerebekan Densus 88 di Solo 
Jawa Tengah, September 2009. Putri Baridin, 
Ariani Rahma alias Arina dinikahi Noordin di 
Cilacap, Jawa Tengah, pada 2006.

Baridin adalah pimpinan Pondok Pesantren 
Al-Muaddib Desa Pesuruhan, Kecamatan 
Binangun, Cilacap.

Baridin diduga kuat berada di balik lolosnya 
Noordin M Top dalam beberapa kali peng-
gerebekan. Beberapa kali dia menyembunyikan 
Noordin, sehingga selalu lolos dari sergapan 
aparat keamanan hingga gembong teroris itu 
tewas saat penggerebekan di Solo.

Keluarga Baridin lainnya yang ikut terlibat 
aksi terorisme terorisme adalah Saefudin Zuhri. 
Baridin adalah paman Saefudin yang juga tewas 
saat penggerebekan di Ciputat, Tangerang. [G-
5/153] - Suara Pembaruan

Mertua Noordin Dibekuk
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Simon Cowell Cabut 
Dari American Idol

sebelumnya mereka sudah punya masalah den-
gan mundurnya Paula Abdul dari ajang pencarian 
bakat tersebut yang kemudian sudah digantikan 
oleh Ellen DeGeneres. Kini giliran Simon Cowell 
yang menyatakan ingin mundur dari American 
Idol pada tahun ini.

Desas-desus mengenai kabar mundurnya 
Simon dari American Idol sudah berbulan-bulan 
tercium oleh media, namun saat ini Tony Cowell 
selaku kakak Simon membenarkan berita rencana 
kemunduran adiknya tersebut.

“Simon memang sudah mempersiapkan musim 
baru di American Idol, tapi ini adalah musim 
terakhirnya dia disana. Press Conference sedang 
dipersiapkan untuk membahas lebih jauh tentang 
hal ini, Simon sebenarnya akan meninggalkan 
Idol pada akhir tahun 2010 untuk berkonsentrasi 
menjadi pembawa acara X Factor America pada 
tahun 2011,” ucap Tony yang dikutip dari Hol-
lyscoop.com.

Keputusan tersebut mungkin sudah bulat bagi 
Simon lantaran sudah merasa jenuh menjadi juri 
American Idol selama bertahun-tahun. Acara 
X Factor memang terbukti memiliki rating yang 
tinggi di seluruh dunia, kini Simon mendapat 
kepercayaan untuk membawakan acara tersebut 
dengan versi Amerika.  (hls/zet) - rileks.com

Ayu Azhari Balon Wakil 
Bupati Sukabumi

Aktris cantik nan seksi, Ayu Azhari, mulai 
Kamis (24/12) ini mulai mengayunkan langkahnya 
untuk masuk ke “dunia baru”, dunia politik. 
Seperti yang ditulis TvOne.co.id, Ayu Azhari 
rencananya akan mendaftarkan diri sebagai 
bakal calon (balon) wakil bupati ke kantor PDI 
Perjuangan Kabupaten Sukabumi.

Sebelum Ayu Azhari, sejumlah selebriti can-
tik yang kini sudah “tenggelam di dunia politik” 
adalah Vena Melinda, Rachel Maryam, Marissa 
Haque, Angelina Sondakh, dan lain-lain.

Seperti para selebriti lainnya yang sudah mera-
maikan pemilu kepala daerah (Pilkada), berbagai 
strategi pun, termasuk menebar pesona kearti-

sannya, akan dilakukan istri rocker Mike Tramp 
ini untuk bisa menjabat Wakil Bupati Sukabumi. 
Bintang film, iklan, dan artis sinetron serta layar 
lebar itu rencananya akan mendampingi calon 
Bupati Heriyanto.

“Kami sudah mengambil dua formulir pendaf-
taran. Yang satu berkas untuk saya dan satu lagi 
untuk Ayu Azhari,” kata Heriyanto.

Hingga kini, sudah ada tiga pasangan bakal 
calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan untuk 
dijadikan sebagai kendaraan politik. Calon dari 
PDI Perjuangan akan didukung dari enam partai 
nonparlemen.

Apabila tidak ada aral melintang, pasangan 
bakal calon kepala daerah Heriyanto dan Ayu 
Azhari akan mejadi pasangan ke- empat yang 
mendaftar ke PDI-P Kabupaten Sukabumi. [F-4] 
Analisa 

Anang Kecewa Dengan 
Sikap KD

Rasa kecewa Krisdayanti atas nilai pelajaran 
Aurel dan Azriel yang mengelami penurunan 
drastis semenjak diasuh oleh Anang beberapa 
waktu lalu, membuat Anang merasa gerah. Anang 
sendiri tidak menerima sepenuhnya apa yang di-
tuduhkan Krisdayanti.

Menurut Anang, sikap Krisdayanti yang men-
gurai prihal merosotnya nilai Aurel dan Azriel di 
ruang publik, membuat tidak nyaman bagi kedua 
buah hatinya. Tindakan Yanti tersebut sadar atau 
tidak sadar dapat menjadi pisau yang dapat men-
giris hati kedua putranya.

“Kemarin anak-anak ngomong sama aku bahwa 

Miminya ngomong begitu. Kenapa sampai orang 
lain harus tau gitu loh. Kita kan orang dewasa, 
Yanti kalau mau memperingati bolehlah. Tapi 
sama anak-anak belum bisa menerima masalah 
yang selebar ini “ tegas Anang

Sebagai seorang ibu, mungkin sebuah hal yang 
wajar jika KD begitu khawatir atas turunnya 
prestasi buah hatinya di sekolah. Apalagi selama 
ini KD mengetahui jika prestasi anak-anaknya cu-
kup membanggakan.

“Kasihan anak-anak. Mungkin Yanti punya 
kekhawatiran seperti itu, tapi dia tidak tau 
bagaimana anak-anak setiap hari. Mungkin Yanti 
melihatnya aku hari ini lebih banyak keluar cari 
uang, tapi tetap buat aku anak-anak jauh lebih 
mandiri sekarang dibanding dulu “ tegas Anang

- rileks.com
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Makanan Sehat saat 
Libur Natal

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap perayaan 
Natal, makan-makan menjadi ritual yang paling 
ditunggu. Hari raya memang selalu identik dengan 
makanan lezat, termasuk saat perayaan Natal dan 
tahun baru. Hingga akhir pekan depan, jadwal 
undangan makan malam Natal dan pesta tahun 
baru pastinya sudah menanti Anda. Terbayang di 
pelupuk mata, deretan hidangan lezat berkoles-
terol tinggi yang siap “menyerbu” tubuh Anda.

Mempertahankan pola makan sehat, pastinya 
cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi saat men-
cium aroma santapan khas natal, membuat Anda 
menelan air liur sendiri dan bagai “terpaksa” 
melupakan gaya hidup sehat yang pernah Anda 
canangkan sebelumnya. Studi yang dilakukan New 
England Journal of Medicine menunjukkan bahwa 
setiap musim liburan hari raya, banyak orang 
mengalami kenaikan berat badan dan tak pernah 
bisa menghilangkan kelebihan tersebut.

Namun jangan sampai keinginan Anda menjaga 
berat badan justru mengurangi kegembiraan 
Anda merayakan hari raya bersama keluarga. 
Anda bisa tetap bisa menikmati lezatnya hidangan 
Natal dan tahun baru, tapi pola makan pun 
terjaga.

Ada beberapa hidangan yang patut Anda 
waspadai. Seperti Kalkun atau daging panggang. 
Hidangan khas Natal ini mengandung lemak 
jenuh. Terutama di bagian kulit kalkun dan ayam. 
Dalam setiap gramnya, lemak jenuh mengandung 

lebih banyak kalori daripada karbohidrat dan 
berkontribusi meningkatkan kolesterol. Sedang-
kan daging sapi dan daging merah lainnya, justru 
lebih harus dihindari lagi karena mengandung 
kolesterol lebih banyak daripada daging putih.

Karena itu saat memakannya, pilih daging 
bagian dada yang bebas lemak. Hindari bagian 
kulitnya. Bagian kulit yang terpanggang coklat 
keemasan dan renyah dengan lelehan saus gurih 
memang justru merupakan bagian yang paling 
lezat. Tapi jika Anda tak mau tubuh tertimbun 
kolesterol, lebih baik hindari saja.

Makanan kedua yaitu, kue dan biskuit. Berbagai 
cake yang lembut dengan hiasan krim, parutan 
keju, dan selai manis memang begitu menggoda. 
Begitu pula biskuit-biskuit yang bentuknya bera-
gam. Sangat menggoda! Tapi inilah sumber kalori 
tinggi. Satu atau dua potong tak akan membuat 
Anda puas. Pasti ingin makan lagi dan lagi.

Jika Anda ingin mencicipi sedikit biskuit, pilih 
yang berbahan gandum atau sereal. Hindari yang 
terlalu manis dengan hiasan gula, cokelat, atau 
yang terlalu asin dengan bahan keju.

Selain itu, perhatikan juga konsumsi cokelat. 
Berbahan dasar susu, cokelat memiliki kandungan 
lemak sangat tinggi. Tapi lebih rendah kandungan 
nutrisi sehatnya seperti pada dark chocolate yang 
mengandung kakao. Menurut penelitian, kakao 
baik untuk kesehatan jantung

Anda tetap bisa mencicipi cokelat dalam 
takaran kecil. Pilih dark chocolate yang mengand-
ung lebih banyak kakao, sekitar 70%. Hindari 
cokelat yang diberi caramel, krim vanilla, ataupun 
selai yang manis. - perempuan.com

Hindari Kopi saat 
mabuk

Ilmuwan di Amerika Serikat menuturkan bah-
wa kopi tidak bisa membuat seseorang menjadi 
tenang. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari 
Temple University di Philadelphia menunjukkan 
minuman yang berkafein membuat seseorang 
menjadi lebih waspada atau terjaga. 
   Menikmati suasana dugem melepas stres 
kadang membuat orang minum hingga mabuk. 
Satu hal yang pasti sebaiknya hindari kopi karena 
kombinasi kopi dan alkohol akan membuat orang 
mabuk menjadi sangat sulit untuk sadar.

“Mitos yang berkembang bahwa kopi bisa men-
enangkan sama sekali tidak benar, karena kon-

sumsi kafein dan alkohol akan memberikan efek 
yang buruk dan bisa menimbulkan malapetaka,” 
ujar ketua penelitian Thomas Gould.

Orang yang merasa lelah dan mabuk setelah 
mengonsumsi alkohol cenderung lebih bisa men-
gakui bahwa dirinya mabuk. Sementara kombinasi 
antara kafein dan alkohol bisa mengarah pada 
risiko serius bagi orang tersebut.

Berdasarkan penelitian didapatkan kafein gagal 
dalam mengembalikan efek negatif dari alkohol. 
Memang seseorang yang mengonsumsi kafein 
dapat membuat orang tersebut menjadi lebih 
tenang, tapi jika dikonsumsi saat mabuk bukan 
ketenangan yang didapat melainkan risiko berba-
haya.

Minuman yang bisa menghindari rasa sakit di 
kepala saat atau setelah mabuk adalah air putih 
yang telah dicampur dengan madu. 
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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 -  Kejaksaan Agung melarang pere-
daran lima buku karena dinilai dapat menimbul-
kan perpecahan di masyarakat.

Kebijakan soal pelarangan buku ini menurut 
lembaga itu juga telah diatur dalam UU tentang 
Kejaksaan.

Namun seorang akademisi menilai salah satu 
buku yang telah dibacanya tidak akan menimbul-
kan perpecahan karena hasil penelitian ilmiah.

Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia menilai ke-
bijakan ini merupakan sebuah kemunduran.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan ke-
lima buku ini dapat menimbulkan pertikaian dian-
tara kelompok masyarakat dan berpotensi meng-
gangu stabilitas nasional.

Sebelum melakukan pelarangan Kejaksaan 
melakukan kajian bersama dengan beber-
apa lembaga dan departemen diantaranya 
adalah Departemen Agama dan Departemen 
Pendidikan.

Kelima buku yang dilarang beredar diantaranya 
adalah Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 
September dan Kudeta Suharto” karangan John 
Rosa dan “Suara Gereja bagi Umat Tertindas 
Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air 
Mata Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri” ka-
rangan Cocratez Sofyan Yoman.

Kemudian, buku yang berjudul “Lekra 
Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar 
Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” karangan 
Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; 
“Enam Jalan Menuju Tuhan” karangan Darmawan 
MM, dan “Mengungkap Misteri Keberagaman 

Agama” karangan Syahrudin Ahmad.
Pengamat sejarah dari Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam yang 
pernah membaca karya John Rosa mengatakan 
buku ini merupakan sebuah hasil penelitian yang 
sudah diakui internasional.

Menurutnya pelarangan itu tidak mendidik 
dan merupakan musibah bagi dunia kebudayaan 
Indonesia di akhir tahun.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia terhadap langkah 
yang diambil oleh Kejaksaan Agung ini.

Komisioner lembaga itu Joseph Adi Prasetyo 
menilai kebijakan ini merupakan pembatasan ter-
hadap kebebasan dalam mengeluarkan pendapat 
dan merupakan kemunduran bagi kehidupan ber-
demokrasi.

Dia menambahkan Komnas HAM berencana 
untuk membentuk tim dalam mencermati perma-
salahan ini.

Kejaksaan Agung menggunakan UU Kejaksaan 
No 16 Tahun 2004 tentang pengawasan barang-
barang percetakan sebagai dasar kewenangannya 
untuk mengawasi dan melarang peredaran buku 
yang dianggap membahayakan stabilitas nasional.

Pada tahun 2007 lembaga ini pernah mela-
rang peredaran 13 buku pelajaran sejarah se-
mentara pada tahun 2008 sebuah buku berjudul 
Pemusnahan Etnis Melanesia dengan sub judul 
Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua 
Barat, yang diterbitkan Galang Press, juga dila-
rang beredar oleh kejaksaan. BBC

Kejaksaan larang lima buku



Warga Kristen di 
Bethlehem berkurang

Jumlah pemeluk Kristen di Bethlehem, kota di 
Palestina tempat Yesus dilahirkan, ternyata terus 
berkurang dari tahun ke tahun.

Masyarakat Kristen sendiri sudah menetap 
di kota ini sejak abad pertama. Namun dengan 
kecenderungan seperti ini muncul pertanyaan: 
sampai kapan warga Kristen bisa bertahan di 
Bethlehem?

Jumlah warga Kristen yang hidup di kawasan 
Palestina itu semakin berkurang dan menurut 
sejumlah pengamat warga Kristen di Palestina 
akan habis sama sekali.

Menurut wartawan BBC untuk urusan agama 
Christopher Landau, 100 tahun lalu jumlah warga 
Kristen di wilayah Palestina diperkirakan lebih 
dari 30%. Namun jumlah mereka dewasa ini 
hanya 2%.

Banyak orang Kristen Palestina yang berimigra-
si ke negara-negara di seluruh dunia. Warga Kris-
ten Palestina sekarang banyak tinggal di Amerika 
Selatan dan Eropa. Penurunan jumlah orang 
Kristen di Palestina tampaknya terus berlanjut. 

FAKTOR EKONOMI
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak 

akan ada lagi orang Kristen di tanah suci itu pada 
tahun 2025.

“Kami tahu data ini merupakan kenyataan, 

namun kami berusaha melawannya. Saya yakin 
di beberapa desa kami melihat tidak akan ada 
lagi penduduk Kristen,” kata Simon Azazian dari 
Masyarakat Injil Palestina.

“Misalnya penduduk desa Wirsaid dulunya 
100% Kristen, kemudian turun menjadi 60% dan 
sekarang 40%. Jumlah mereka terus turun.”

Para pemimpin Kristen di Bethlehem khawatir 
kota yang begitu penting bagi ummat Kristen 
itu akan menjadi semacam peninggalan Kristen, 
meminjam istilah seorang pastur. Ada situs-situs 
bersejarah yang penting, tetapi tidak ada lagi 
orang Kristen yang tinggal di sana.

Satu hal yang mempercepat penurunan jumlah 
penduduk Kristen di sana adalah kelompok Islam 
fundamentalis. Ada segelintir warga Muslim Pales-
tina yang menuntut warga Kristen masuk Islam.

Faktor-faktor ekonomi juga ikut ambil bagian. 
Warga Kristen, seperti halnya tetangga mereka 
yang Muslim di kota-kota seperti Bethlehem, 
menghadapi kesulitan besar dalam mencari peng-
hidupan. Sebagian warga Muslim Palestina juga 
berimigrasi, namun jumlahnya tidak besar.

Penurunan penduduk Kristen terjadi di seba-
gian besar negara di Timur Tengah yang mayori-
tas berpenduduk Muslim.

Sementara para jemaah berkumpul di Gereja 
Holy Nativity di Bethelem untuk mengawali per-
ayaan Natal, mereka juga menghadapi ketidakpas-
tian tentang masa depan masyarakat Kristen di 
tempat yang sangat penting bagi sejarah mereka.

- BBC

Paus ditubruk 
pada misa malam 
Natal
   

WASHINGTON - Seorang wanita menubruk Paus 
Benediktus yang akan menyampaikan misa malam Natal 
di Basilika Santo Petrus.

Namun setelah itu Paus tetap memimpin misa meski 
masih terlihat terkejut dan ucapannya agak terbata bata.

Wanita yang dikatakan mentalnya terganggu itu, sem-
pat memegang jubah Paus di sekitar lehernya sebelum 
para pengawal Paus berhasil meringkusnya.

Vatikan mengatakan wanita itu juga berusaha meny-
erang Paus tahun lalu.

Kardinal Roger Etchegaray dari Prancis yang berusia 
87 tahun , terjatuh dalam peristiwa ini dan kakinya patah. 
Ketika itu dia berada beberapa meter dari Sri Paus.

Misa dilakukan dua jam lebih awal agar Paus yang 
sudah berusia 82 tahun tidak terlalu lelah.

Insiden ini hanya berlangsung dalam hitungan detik 
tetapi berhasil direkam oleh paling tidak satu kamera.

Wanita yang mengenakan jaket merah itu melompat 
dari balik pagar pembatas menuju Paus.

“Tiba-tiba orang itu melompati pagar dan Bapa Suci 
terjatuh dan tiba-tiba semua pengawal langsung berusaha 
menyingkirkan wanita itu dan membantu Paus berdiri,” 
kata MaryBeth Burns, seorang saksi mata dari Amerika 
kepada kantor berita Associated Press.

Waniita yang belum disebutkan identitasnya itu kemu-
dian ditahan polisi.

Vatikan membenarkan bahwa wanita itu juga berusaha 
melompat pagar untuk mendekati Paus pada peristiwa 
yang sama tahun lalu.

Natal tahun ini diperingati sekitar 1,1 milyar penganut 
Katolik di seluruh dunia.

Di Bethlehem, kota kelahiran Jesus, ribuan jemaat 
mendengar ucapan Patriarch Latin Fouad Twal, imam 
Katolik Roma tertinggi di Tanah Suci.

Patriarch Twal mengatakan cita-cita masyarakat di 
kawasan itu untuk menikmati perdamaian belum juga 
terwujud.

“Keinginan utama kita belum juga terpenuhi,” katanya 
setelah melwati Bethlehem dalam pawai tradisional dari 
Jerusalem.

“Kita ingin damai.”
Di Bethlehem, perayaan dimulai dengan drumband 

pramuka dan berakhir dengan misa tengah malam di 
Gereja St Catherine - BBC
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Iran tahan anak 
istri Bin Laden

TEHERAN - Tak disangka, istri dan 
enam anak Osama Bin Laden, yang dil-
aporkan hilang sejak 2001 lalu, ternyata 
ditahan pemerintah Iran.

Penahanan terkuak setelah Eman (17), 
salah satu anak Obama yang ditahan, 
berhasil kabur ke Kedutaan Besar Arab 
Saudi di Teheran.

Kepada koran Asharq Al-Awsat, 
anak keempat Osama, Omar Bin Laden 
mengatakan Eman bulan lalu menelepon 
keluarganya, mengabarkan bahwa masih 
ada lima saudaranya yang ditahan di Iran.

Kata Omar, keluarganya yang masih 
ditahan adalah Saad (29), Uthman (25) 
Fatima (22), Hamza (20), dan Bakr (15), 
serta ibu Hamza, Khairiya.

“Sampai empat minggu lalu, kamu ti-
dak tahu selama ini mereka ada dimana,” 
kata Omar seperti dimuat laman Herald 
Net.

Omar  juga mengaku telah berbicara 
dengan salah satu saudaranya, Othman.

Othman mengabarkan bahwa aparat 
keamanan Iran menahan anggota ke-
luarga Osama saat mencoba melintasi 
batas wilayah dari Afganistan pada 2001-
-saat Amerika Serikat memulai invasi ke 
Afganistan pasca serangan 11 September 
2001.

Meski tak mengkonfirmasi, juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin 
Mehmanparast tidak membantah bahwa 
benar Iran menahan tujuh anggota kelu-
arga Bos Al Qaeda itu.

Osama dikabarkan memiliki 19 anak 
dari beberapa istri. Dia membawa seti-
daknya satu istri dan beberapa anak ke 
Afganistan akhir 1990, setelah dia me-
ninggalkan tempat pelarian sebelumnya, 
Sudan.

Kebanyakan anak-anak Osama men-
jadi pebisnis. Keluarga besar Osama Bin 
Laden adalah salah satu keluarga terkaya 
di Saudi Arabia. BBC
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Macet Total, 40 Ribu 
Kendaraan Padati Puncak 

Berbeda dengan jalanan di ibu kota yang relatif 
sepi di hari Natal ini, kemacetan terjadi di jalur 
Puncak, Bogor. Hingga sore ini diprediksi 50 ribu 
kendaraan memadati daerah tersebut.

“Sampai siang tadi kurang lebih pukul 14.00 
WIB, 40 ribu kemungkinan kendaraan. Untuk 
sore belum tahu, yang jelas ada kenaikan,” 
ujar Kasad Lantas Polres Bogor AKP Hendra 
Gunawan saat dihubungi wartawan, Jumat 
(25/12/2009).

Ketika ditanyakan apakah dapat mencapai 10 
ribu kendaraan ke arah Puncak untuk sore ini, 
Hendra menduga hal serupa. “Iya, kemungkinan,” 
tambahnya.

Kemacetan parah, lanjut Hendra, terjadi di be-
berapa titik.

“Ada penguncian (kemacetan) di beberapa ti-
tik, diantaranya Cimory dan Taman Safari,” ucap-
nya.

Hendra mengimbau untuk para pengguna jalur 
puncak agar tetap mengikuti jalurnya serta tidak 
melakukan salip-menyalip. “Perlu hati-hati ter-
hadap titik rawan kecelakan, yaitu di tanjakan 
Selarong sampai tanjakan mesjid At Ta’awun,” 
jelasnya.

Sementara itu, pantauan detikcom di lokasi, 
kondisi jalur puncak terpantau gerimis deras. 
Jalur puncak hingga kini masih berlaku untuk dua 
arah. Berbeda dengan kondisi ke Puncak yang mu-
lai macet dari pintu keluar tol Ciawi, Puncak arah 
Bogor masih terlihat cukup ramai. - detik.com
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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

BEKASI -Gereja Katolik St Albertus di 
Perumahan Harapan Indah, Bekasi, pada 18 De-
sember 2009, diserbu ratusan orang berjubah 
putih. Massa yang kesulitan membakar bangunan 
gereja yang belum selesai itu, kemudian melam-
piaskan nafsunya dengan membakar fasilitas 
gereja dan bedeng tempat pekerja bangunan 
berteduh.

Gerakan pembakaran rumah ibadah tersebut 
jelas-jelas dikoordinasikan. Ada king maker di 
balik gerakan yang melibatkan ibu dan anak-
anak itu. Ada dugaan kelompok itu sudah lama 
beroperasi dan ada motif lain yang sesungguhnya 
bukan motif agama, dan simbol agama tertentu 
hanya siasat untuk menutuf motif tak terpuji itu. 
Ironisnya, pihak kepolisian tidak berani mence-
gahnya, dengan alasan klasik yang dikumandang-
kan adalah karena jumlah massa jauh lebih besar 
dari jumlah aparat.

Pembakaran, pengrusakan, dan penutupan 
rumah ibadah, baik yang sudah mengantongi 
izin, atau yang terbelit kesulitan pengurusan injil 
di negeri ini, sesungguhnya telah mencapai titik 
yang memprihatinkan. Pembakaran gereja juga 
telah mencemarkan nama Indonesia di mata du-
nia. Pembiaran terhadap pembakaran rumah iba-
dah terjadi sejak sepuluh tahun lalu, pada awal 
era reformasi. Di Cipayung, pada 15 Desember 
1999, Yayasan Kristen Doulos menjadi sasaran 
amuk massa yang terorganisasi. Pada peristiwa 
itu seorang meninggal dunia dan belasan lainnya 
luka parah terkena sabetan senjata tajam.

Pihak kepolisian mengumandangkan hal 
yang sama, jumlah massa tak sebanding dengan 
jumlah aparat, sehingga tidak mampu meredam 
aksi massa tersebut. Alasan ini tentu saja tak 
rasional. Polisi seharusnya mampu mengan-
tisipasinya karena peristiwa itu telah diren-
canakan sebelumnya dan diorganisasi secara 
baik. Jelaslah, di sana ada king maker. Ironisnya, 
king maker itu dapat melenggang dengan aman, 
karena hingga kini tak seorang pun yang ter-
tangkap dan dijatuhi hukuman atas peristiwa tak 
beradab itu.

Selama pemerintah, dalam hal ini aparat 
kepolisian, tidak pernah serius menuntaskan 
kasus pembakaran rumah ibadah, kasus yang 
sama akan terulang, dan ini berbahaya bagi 
keutuhan Negara Republik Indonesia. Dalam 
hal ini, pemerintah terindikasi telah melalaikan 
tanggung jawabnya, yakni melindungi kebebasan 
warganya dalam beribadah.

Membiarkan individu/kelompok pelaku 
kekerasan bertindak semena-mena bukan hanya 
akan membuat supremasi hukum hanya akan 
menjadi mimpi yang tak pernah jadi kenyataan, 
tapi sama saja dengan mengoyakkan tali perekat 
kebersamaan. Untuk menegakkan supremasi hu-
kum pemerintah harus menuntaskan pelangg-
aran-pelanggaran HAM yang terjadi pada masa 
lampau, demikian juga dengan persoalan Yayasan 
Doulos, STT Arastamar, Ahmadiyah, dan Gereja 
Katolik St Albertus.
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Pembakaran Gereja dan  
Tanggung Jawab Pemerintah

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
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HP $20 = 320 menit
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