
JAKARTA- Mantan Presiden Abdurrahman 
Wahid alias Gus Dur dipastikan mening-
gal dunia pukul 18.45 di Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo (RSCM). Kabar tersebut 
dibenarkan putri Gus Dur, Yenny Wahid, me-
lalui telepon kepada Kompas.com.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) datang ke Rumah Sakit 
Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu 
(30/12/2009) petang. Presiden Yudhoyono tiba 
di halaman RSCM sekitar pukul 18.30 meng-
gunakan mobil kepresidenan dengan penga-
walan tidak terlalu ketat, yakni hanya dikawal 
lima mobil Pasukan Pengamanan Presiden 
(Paspampres).

Presiden Yudhoyono yang mengenakan ke-
meja batik berwarna coklat tampak masuk dari 
pintu utama RSCM langsung menuju kamar 
tempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 
dirawat sejak beberapa hari lalu. Tidak tam-
pak Ibu Negara Ani Yudhoyono mendampingi 
Presiden. Sekitar 10 menit setelah Presiden 
tiba, Menteri Kesehatan Endang Rahayu 
Sedyaningsih datang dengan tampak agak 
terburu-buru. Ia kemudian segera menyusul ke 
kamar tempat Gus Dur dirawat yang sedang 
dikunjungi Presiden.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) ini dirawat di Ruang 
VVIP Nomor 116 Gedung A RSCM. Sebelum 
dirawat di RSCM Jakarta, Gus Dur sempat 
menjalani perawatan medis di RS Jombang Jawa 
Timur, pada Kamis (24/12/2009), karena kelela-
han setelah melakukan kunjungan ke beberapa 
pondok pesantren di Jawa Timur.

SEPAK TERJANG GUS DUR
WALAU kesehatannya tidak prima lagi 

karena stroke dan duduk di kursi roda sejak 
lama, wafatnya Adurrahman Wahid, presiden 

keempat Indonesia, sangat mengejutkan. Kita 
kehilangan seorang tokoh yang boleh disebut 
sang fenomenal.

Banyak julukan diberikan kepada mantan 
Ketua Umum PBNU itu. Tetapi paling jamak 
adalah guru bangsa. Dia mengabdikan dirinya 
demi bangsa. Bangsa yang tetap menjiwai dan 
dijiwai keanekaragaman.

Itulah integritas yang dipertahankan dengan 
seutuhnya dalam seluruh kehidupannya. Itu 
terwujud dalam pikiran dan tindakannya ham-
pir dalam semua dimensi eksistensinya.

Dalam komitmennya yang penuh terhadap 
Indonesia yang plural, Gus Dur-begitu dia 
akrab disapa-muncul sebagai tokoh yang sarat 
kontroversi. Dia lahir dan besar di tengah sua-
sana keislaman tradisional yang mewataki NU, 
tetapi di kepalanya berkobar pikiran modern. 
Bahkan dia dituduh terlalu liberal dalam piki-
ran tentang keagamaan.

Ketika pemerintah Iran memfatwakan agar 
Salman Rusdie, pengarang buku Satanic Verse, 
ayat-ayat setan-harus dibunuh karena bukunya 
yang sangat menghina agama Islam, Gus Dur 
menuai kecaman di dalam negeri karena cend-
erung tidak melihat buku itu sebagai aib besar.

Pada masa Orde Baru, ketika militer sangat 
ditakuti, Gus Dur pasang badan melawan dwi 
fungsi. Sikap itu diperlihatkan ketika men-
jadi Presiden dia tanpa ragu mengembalikan 
tentara ke barak dan memisahkan polisi dari 
tentara. Dwifungsi tamat.

Gus Dur adalah pejuang paling depan 
melawan radikalisme agama. Ketika radika-
lisme agama sedang kencang-kencangnya Gus 
Dur menantangnya dengan berani. Dia bahkan 
mempersiapkan pasukan sendiri bila harus 
berhadapan melawan kekerasan yang dipicu 
agama.
Fenomena paling hebat adalah ketika Gus 
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Dur yang buta dan berkursi roda mengalahkan 
lawan-lawannya yang sehat dalam perebutan kursi 
Presiden Indonesia keempat. Banyak yang men-
ganggap terpilihnya Gus Dur waktu itu sebagaii 
ironi besar bangsa Indonesia berpenduduk lebih 
dari 200 juta.

Tetapi ironi sesungguhnya, dan itu sangat 
fenomenal, adalah kehebatan seorang buta dan 
lumpuh yang mampu melumpuhkan keperkasaan 
orang-orang sehat dan cerdas. Di kalangan pen-
gagum fanatiknya Gus Dur adalah dewa.

Dia juga pejuang yang tidak mengenal ham-
batan. Dengan selentingan kesukaannya ‘begitu 
aja kok repot’ Gus Dur tidak menggampangkan 
persoalan. Justru itu memperlihatkan kejeniusan 
seorang Gus Dur menyelesaikan banyak hal pelik 
dengan mudah.

Gus Dur sebagai pejuang yang tidak pernah 
menyerah ditunjukkan dalam kehidupan keluar-
ganya. Bersama istrinya yang juga berkursi roda, 
Gus Dur melakoni kehidupan dengan enteng. 
Dia begitu yakin bahwa pergaulan yang tidak men-
genal batas primordialisme dengan semua anak 
bangsa adalah sumber rezeki dan alasan untuk 
optimistis.

Meninggalnya Gus Dur membuktikan sekali lagi 
betapa fenomenalnya dia. Berbagai kalangan ingin 
menjenguk jenasahnya walaupun tidak semua bisa. 
Ketika dia sebagai anak muda terpilih menjadi 
Ketua PBNU di masa Orde Baru, publik me-
nerimanya sebagai kemenangan kita semua dari 
penindasan. Dan sekarang, ketika Gus Dur pergi 

untuk selamanya, seluruh anak bangsa merasakan 
kehilangan yang amat dalam.

Selamat jalan guru bangsa yang fenomenal. 

BERKAT BAGI UMAT NON-MUSLIM
Uskup Agung Jakarta Julius Kardinal Darmaat-

madja SJ menilai, mantan Presiden ke-4 Republik 
Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seb-
agai berkat bagi umat Katolik.

“Bagi kami umat Katolik, pengaruhnya sangat 
besar, baik secara pribadi maupun umat Kato-
lik Indonesia. Gus Dur juga menjadi perekat 
bagi umat lain yang berbeda. Meski dia seorang 
muslim, dia mampu menjadi berkat bagi umat 
lainnya, baik Katolik maupun umat lainnya,” kat-
anya ketika dihubungi Antara, Rabu (30/12/2009) 
malam ini.

Secara pribadi, Uskup mengaku merasa sedih 
dan kehilangan seorang tokoh yang mampu berte-
man baik tanpa menunjukkan perbedaan agama. 
“Secara pribadi dan pimpinan gereja Katolik di Ja-
karta, kami merasa sedih dan merasa kehilangan, 
juga bagi umat Katolik Indonesia,” ujarnya.

Uskup menceritakan persahabatannya dengan 
Gus Dur telah dimulai sebelum dirinya menjadi 
Uskup Agung Jakarta. “Saat ulang tahunnya saja, 
dia mengundang kami untuk memperlihatkan 
persaudaraan di antara sesama umat beragama,” 
tuturnya.

Uskup mengaku kagum pada sikap Gus Dur 
yang konsisten dalam memperjuangkan dasar-
dasar dan pengembangan perdamaian antara 
umat beragama. 

Sumber: Kompas, (mediaindonesia/pit/
ft:anakbangsa69.wordpress.com)

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (9)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, 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  (73)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (4)

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

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 (22)

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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SELINGKUH DI TAHUN BARU
Seorang suami mengantar istri dan anak 

lelakinya yang masih TK belanja persiapan pesta ta-
hun baru malam ini. Karena ada perlu, sang suami 
pergi meninggalkan istrinya dan menyuruh mereka 
agar menghubungi lewat HP jika mereka udah 
selesai belanja.

Dua jam kemudian, sang istri udah selesai 
belanja dan menyuruh sang anak agar menghubungi 
ayahnya untuk menjemput mereka.

Sang anak menghubungi HP ayahnya.
Telpon pertama, gak diangkat. Telepon kedua 

diangkat cewek, ketiga keempat diangkat cewek 
terus.

Sang ibu merasa gusar bertanya apa sudah ters-
ambung dengan sang ayah.

Si anak menjawab polos bahwa dia menelepon 
berkali-kali dan yang mengangkat adalah seorang 
wanita.

Sang istri murka dan segera berkeliling bersama 
anaknya Supermarket mencari suaminya. Tak 
sengaja mereka berpapasan di lift dan tanpa babibu 
sang istri langsung melayangkan pukulan plak plok 
ke wajah suaminya.

Para pengunjung nampak kasihan melihat 
suami lemah tersebut dan melerai mereka. Salah 

seorang pengunjung memohon pada sang istri agar 
bersabar.

Sang istri yang kalap mulai menjelaskan tentang 
perselingkuhan suaminya, karena tiap anaknya tele-
pon selalu ada suara wanita dalam HPnya.

Seorang pengunjung bertanya pada anak terse-
but dan sang anak membenarkan. Sang anak bilang 
tiap dia menelepon HP ayahnya selalu ada wanita 
yang menjawab “Maaf anda terhubung dengan 
telkomsel Veronika...” 

PROFESOR PELIT NILAI
Seorang pelatih memohon kepada Profesor 

untuk memberikan ujian ulangan kepada anaknya 
yang memang berotak lambat. Setelah didesak 
terus, akhirnya sang Profesor memberikan ujian 
ulangan itu.

Keesokan harinya sang pelatih menemui sang 
Profesor dan bertanya : “Bagaimana ujiannnya Si 
Joko, Prof?”

“Wah, maaf,” kata Profesor.
“Tidak ada harapan lagi. Coba lihat ini... 7 x 5 

= 34”
“Ya, ampun, Prof,” kata si pelatih, “masa begitu 

saja harus gagal sih. Itu kan cuma kurang satu.”
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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

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
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Menurut laporan terakhir DisplaySearch, 
lembaga asal Texas, AS yang khusus mengamati 
industri perangkat yang memiliki layar, menye-
butkan bahwa penjualan netbook meningkat 103 
persen dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, penjualan notebook reguler 
dan juga ultra portabel menurun. Pendapatan dari 
seluruh sektor komputer jinjing lainnya memang 
menurun, tetapi diperkirakan akan membaik di 
2010.

Meski demikian, peningkatan penjualan belum 
tentu mendongkrak pendapatan industri karena 
tidak dapat menutup penurunan average selling 
price (ASP) yang mencapai sekitar 20 persen.

Secara total, penjualan produk di kategori net-
book tumbuh 72 persen, sementara ultraport-
able turun 23 persen, portable turun 13 persen, 
desktop replacement turun 12 persen, portable 
PC turun 12 persen, dan notebook PC turun 11 
persen.

“Untuk 2010, kami perkirakan akan terjadi 
pengikisan ASP di seluruh jajaran komputer jin-
jing,” kata John F Jacobs, Director of Notebook 
Division DisplaySearch, seperti VIVAnews kutip 
dari TGDaily, 31 Desember 2009.

“Akan tetapi, pertumbuhan penjualan dari sisi 
jumlah unit harus cukup untuk menutupi penu-
runan harga rata-rata notebook yang bisa menju-
rus ke stagnannya pendapatan industri komputer 
jinjing,” ucap Jacobs.

Tahun depan, DisplaySearch memperkirakan, 
pasar komputer jinjing akan tumbuh 16 persen, 
dengan pertumbuhan tertinggi ada di kategori 
ultraportable.

Pertumbuhan didorong oleh maraknya produk 
notebook ultratipis berlayar 11,6 dan 12 inci. 
Sebuah kabar gembira bagi AMD yang fokus di 
segmen tersebut. Meski demikian, DisplaySearch 
memprediksikan bahwa segmen netbook akan 
stabil dan notebook akan meningkat.- VIVAnews

2009, Tahunnya Netbook

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



dah mereka berlakukan di Gaza dengan melarang 
hampir semua ekspor masuk ke Gaza dan hanya 
mengizinkan kebutuhan dasar saja yang masuk 
dengan alasan kemanusiaan.

Hampir seluruh kegiatan ekonomi yang resmi 
terhenti bahkan sebelum operasi militer Israel 
setahun lalu menghancurkan sekitar 700 usaha di 
Gaza.

Tetapi selama bertahun-tahun perekonomian 
mini berkembang pesat di seputar jaringan tero-
wongan.

Warga Gaza mengandalkan jaringan terowon-
gon ini untuk mendapatkan bensin murah dari 
Mesir serta barang-barang lain untuk melengkapi 
kebutuhan dasar yang memang diperbolehkan 
Israel masuk ke Gaza.

Dan barang-barang yang lebih besar seperti 
kulkas, mesin cuci, sapi, sepeda motor dan suku 
cadang mobil serta senjata, menurut Israel, juga 
masuk lewat jaringan terowongan ini.

Ahli ekonomi Gaza, Omar Shaban memperki-
rakan bahwa perdagangan lewat terowongan ini 
mencapai nilai 20 hingga 25 juta dolar Amerika 
dan memasok duapertiga barang-barang yang 
dijual di Gaza.

Dengan aktifnya pasar gelap dan minimnya 
investasi dalam perekonomian yang resmi, Gaza 
memang lahan yang subur bagi skema investasi 
seperti yang dialami Osama.

Otorita Hamas mengatakan lebih dari 100 juta 
dolar Amerika uang milik rakyat Gaza lenyap 
dalam skema yang mirip dengan skema piramida 
itu.

Para makelar skema ini pada awalnya menjan-
jikan keuntungan dengan membayar “dari saya 
untuk anda, dari anda untuk dia dan dari dia 
untuk saya,” jelas menteri ekonomi Palestina Ziad 
Zaza,”seperti Madoff di Amerika”.

Pemerintah Gaza menyalahkan dua orang pria 
yang sekarang ditahan karena dituduh sebagai 
pemimpin jaringan ini. Hamas sedang menyelidiki 
dan sudah berhasil mendapatkan kembali 16,5 
persen dari uang yang diinvestasikan masyarakat.

Osama mengatakan dia pada awalnya curiga 
dengan skema ini tetapi kemudian dia meningkat-
kan investasinya karena para makelar yang men-
gumpulkan dana itu adalah orang-orang terpan-
dang yang punya hubungan baik dengan Hamas.

Dia mengatakan dia bahkan melihat para men-
teri dari Hamas juga menanamkan dana mereka.

Zaza mengatakan ini semua adalah bagian dari 

jaringan penipuan oleh para penjahat dan masih 
harus diselidiki secara mendalam.

Tetapi Osama yakin beberapa dari orang-
orang yang punya hubungan dengan Hamas sudah 
mendapatkan peringatan dini dan mereka berhasil 
mendapatkan dana mereka kembali. Dia marah 
bahwa banyak dari makelar skema ini yang belum 
dihukum.

SEKTOR SWASTA LEMAH
 Beberapa pengusaha setempat juga memper-

ingatkan bahwa dengan mendorong perdagangan 
ke arah pasar gelap, blokade Israel ini justru 
melemahkan sektor swasta yang secara politik 
lebih moderat.

Israel membom jaringan terowongan selama 
operasi militernya tetapi setahun kemudian, para 
pedagang megnatakan volume barang selundupan 
mencapai rekor.

Pemilik terowongan Abu Ibrahim yang tak mau 
disebutkan namanya duduk di tokonya di Gaza 
City diantara barang-barang elektronik seperti 
kompor hingga tv plasma dan kuali penggorengan.

Dia mengatakan persaingan semakin ketat 
dalam beberapa bulan terakhir dan dia sudah 
menurunkan harga walaupun kebanyakan barang 
dagangannya masih termasuk mahal.

Dan baru-baru ini, para pekerja kembali terli-
hat mengaduk semen dibeberapa pabrik batu bata 
di Gaza.

Permintaan terhadap semen begitu besar kare-
na sangat dibutuhkan untuk membangun kembali 
setelah perang, tetapi hampir tak satu karung 
semen pun yang bisa masuk lewat jalur resmi.

Israel mengatakan semen bisa digunakan 
untuk membangun tempat peluncuran roket dan 
terowongan-terowongan militer.

Sebelum pemblokiran Israel, harga semen seki-
tar 20 sekhel atau 5 dolar Amerika per karung. 
Semen kemudian menghilang dari parasan sampai 
serangan Israel selesai, ketika akhirnya semen 
mulai masuk lewat terowongan dengan harga 180 
sekhel per karung.

Sekarang harganya sudah turun antara 60 sam-
pai 90 sekhel, murah tetapi tetap terlalu mahal 
dan sulit didapat dalam jumlah besar.

“Hamas tidak memerlukan semen karena 
mereka punya cukup, apapun yang dibutuhkan 
Hamas, mereka punya,” kata Ali el-Haik dari 
Asosiasi Pengusaha Palestina.

Pesannya kepada Israel adalah “dengan tetap 
memberlakukan blokade ini, anda sebenarnya ke-
hilangan kontrol atas apa yang keluar dan masuk 
Gaza.” - BBC
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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

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Pesan Gus Dur pada 
Chandra Hamzah: 
Indonesia Perlu Orang 
Nekat!

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Chandra 
Hamzah sempat bertemu KH Abdurrahman 
Wahid alias Gus Dur beberapa hari sebelum 
wafat. Dalam pertemuan empat mata itu, Gus 
Dur berpesan kepada Chandra bahwa Indonesia 
memerlukan orang berani dan nekat.

Chandra bertemu Gus Dur awal Desember 
2009 lalu di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, 
Jakarta Pusat. “Kami bertemu empat mata. 
Pertemuan sekitar setengah jam,” kata Chandra 
saat berbincang-bincang dengan detikcom, Kamis 
(31/12/2009).

Chandra menemui Gus Dur setelah kejaksaan 
mengeluarkan SKP2 atas kasus Chandra-Bibit. 
Selain menemui Gus Dur, Chandra juga menemui 

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Menurut Chandra, saat itu Gus Dur masih 
tampak sehat. Gus Dur juga bercerita banyak, 
terutama mengenai pembenahan terhadap Indo-
nesia. “Intinya Gus Dur berpesan perlu orang-
orang nekat untuk mengurus negara ini,” kata 
Chandra.

CHANDRA MELAYAT
Chandra Hamzah yang memang sedang berada 

di Surabaya hari ini berencana untuk menghadiri 
pemakaman Gus Dur. “Ini saya mau berangkat, 
nyetir sendiri ke Jombang. Kebetulan saya pas ada 
acara di Surabaya,” jelas dia.

Chandra merasa kehilangan atas berpulangnya 
Gus Dur. “Saya ikut berduka. Kita kehilangan 
orang yang berani, termasuk berani berpendapat, 
walau pendapat beliau seringkali melawan arus. 
Tapi negara ini memang perlu orang seperti Gus 
Dur yang bisa memecahkan kebekuan-kebekuan,” 
ujar Chandra. - detik.com
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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

Penyelundupan  
hidupi ekonomi Gaza

Pada hari Israel melancarkan serangannya 
selama 22 hari ke Gaza, setahun lalu, Osama 
dan keluarganya kehilangan tabungannya senilai 
70.000 dolar Amerika.

Akuntan di Gaza yang hanya bersedia mem-
berikan nama depannya, menanamkan seluruh 
tabungannya ke skema investasi setempat. Dia 
bahkan menjual sebuah apartemen miliknya dan 
perhiasan istrinya agar bisa ikut skema ini.

Skema ini pada awalnya menjanjikan keuntun-
gan yang luar biasa.

Sepemahaman Osama keuntungan itu ber-
asal dari perdagangan dengan menyelundupkan 
barang-barang dari jaringan terowongan di Mesir 
hingga memasuki daerah Jalur Gaza yang diblokir 
oleh Israel.

Tetapi ketika serangan Israel berlangsung, ter-
masuk serangan udara dengan sasaran terowon-

gan-terowongan itu, dia buru-buru meminta 
kembali investasinya.

Tetapi upayanya hanya berbuah fakta bahwa 
ada ratusan orang lain melakukan hal yang sama 
dan pialang-pialang skema ini sudah menghilang.

“Itu tragedi terbesar dalam hidup saya,” 
kata dia. Kemana persisnya uang Osama pergi 
dan siapa yang bertanggungjawab adalah satu 
dari banyak wilayah abu-abu berkaitan dengan 
ekonomi informal yang tumbuh di Gaza akibat 
blokade Israel-Mesir.

Israel mengatakan blokade itu bertujuan me-
lemahkan gerakan Islam Hamas yang menguasai 
Jalur Gaza dan sudah selama 10 tahun terakhir 
meluncurkan roket-roket ke wilayah Israel.

Tetapi beberapa pengamat lokal dan interna-
sional sekarang mempertanyakan, jangan-jangan 
blokade itu justru memperkuat kelompok Hamas.

 
PEREKONOMIAN RESMI TERHENTI

Setelah Hamas memaksa lawannya Fatah 
keluar dari Gaza tahun 2007, Israel dan Mesir 
memperketat pembatasan-pembatasan yang su-

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 -  Anwar Nasution, mantan Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia, sependapat 
dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang 
menyebut Bank Century kolaps karena ‘diram-
pok’ pemiliknya sendiri.

Dengan demikian, Anwar masih tidak setuju 
dengan alasan sistemik yang jadi pertimbangan 
untuk mengucurkan dana talangan Century 
dalam Rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan, 
21 - 22 November 2008 lalu.

“Bank ini kolaps karena perilaku dari tauke-
nya. Terus menerus mencuri. Jadi tidak ada kai-
tan itu antara krisis ekonomi global dengan ko-
lapsnya Century,” kata Anwar usai melayat eko-
nom Frans Seda di rumah duka, 31 Desember 
2009.

Tidak hanya itu, bahkan Anwar menilai ‘per-
ampokan’ yang dilakukan pemilik Bank Century 
akhirnya menimbulkan kerugian negara. “Ini 
menggarong kas negara lewat LPS (Lembaga 
Penjaminan Simpanan),” ucap Anwar.

Anwar menyesalkan dana sebesar Rp 6,7 
triliun kas negara yang digunakan. “Padahal kita 
masih berhutang pada luar negeri. Bukannya 
membantu orang miskin tapi malah membantu 
dua orang ini [Rafat Ali Rizvi dan Hessam Al 
Waroq],” tutur Anwar.

Menurut Anwar, penyakit suatu bank ditu-
larkan ke bank lain lewat pasar antarbank atau 
lewat pasar devisa. “Dan ini peranannya kecil 
sekali di sini,” jelas Anwar.

Anwar juga tidak mempercayai alasan as-
pek psikologis yang terjadi jika Bank Century 
ditutup. “Aspek psikologis itu kan bisa kalau 
ditangani dengan baik. Saya tdk percaya itu,” 
lanjutnya.

Anwar mencontohkan saat aktif sebagai 
Dewan Gubernur Senior BI, ada pembubaran 
tiga bank yang lebih besar dari Century. Bank 
itu adalah UniBank, Bank Dagang Bali, dan 
Bank Asiatic. “Dan tidak ada masalah tuh,” kata 
Anwar. VIVANews

Ini Menggarong Kas Negara Lewat LPS
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Leony: Gus Dur  
Tokoh Berjasa bagi 
Etnis Tionghoa 

sTak basa-basi dan selalu tampil apa adanya. 
Itulah gambaran sosok mantan Presiden Abdur-
rahman Wahid atau Gus Dur di mata penyanyi 
dan juga bintang film Leony Vitria Hartanti.

“Beliau itu adalah tokoh yang sangat apa 
adanya, enggak pernah berpura-pura. Ini yang 
membedakan Gus Dur dengan tokoh kebanyakan 
lainnya,” ujar Leony, aktris nominasi Piala Citra 
2009, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, 
Rabu (30/12/2009).

Kekaguman Leony kepada Gus Dur tak hanya 

karena sosoknya yang terkesan nyeleneh, tetapi 
juga karena jasanya dalam mengakui keberadaan 
masyarakat Tionghoa di Tanah Air. “Hasilnya 
bisa dirasakan sekarang, bagaimana perayaan 
Imlek dan kesenian Tionghoa kini bisa muncul di 
televisi,” kata bintang film Identitas itu.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, segala 
hal yang berbau etnis Tionghoa mendapatkan 
tekanan. Namun, semasa pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid, masyarakat Tionghoa jus-
tru mendapatkan kebebasannya. “Waktu itu saya 
masih SMP dan tidak mengerti soal politik. Beliau 
tokoh yang berjasa. Kehilangan beliau, itu pasti,” 
ujar mantan personel Trio Kwek Kwek  itu.

 Mengingat Gus Dur, Leony jadi teringat pada 
saat ia sempat satu pesawat dengan Gus Dur 
dalam perjalanan menuju Balikpapan tahun 1997. 
“Beliau adalah sosok yang low profile,” katanya. 
(EH) 

Titiek Puspa, 2 Bulan 
Digerogoti Kanker Rahim

Hampir dua bulan Titiek Puspa menjalani per-
awatan intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth 
Singapura. Ia ditangani secara serius karena 
kanker rahim yang dideritanya. Menurut analisa 
dokter artis senior itu mengindap kanker rahim 
stadium dua.

Di tengah proses pengobatan yang dijalani  
tersebut, Titiek tidak berubah. Ia tetap ceria dan 
penuh canda yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Saat dihubungi Titiek mengaku sedang jalan-
jalan menikmati keindahan kawasan perbelanjaan 
terkenal Orchard Road. Ia tak sendirian. Titiek 
ditemani putri sulungnya, Petty Tunjungsari 
Murdargo, dan sejumlah cucu.

Artis serba bisa berusia 72 tahun itu mengang-
gap sakitnya sebagai cobaan yang mesti diterima 
dengan penuh keikhlasan. Ia yakin, Tuhan meny-
impan rencana yang tak diketahuinya.

“Saat ini, Yang Maha Kuasa barangkali sedang 
meminta saya beristirahat setelah puluhan tahun 
bekerja keras,” tutur perempuan kelahiran 1 
November 1937 ini. (kck/pit/ft:indosiar) 

Gen Mirip Ben Affleck 
Laris Di Bank Sperma

Dari sekian banyak pria tampan dan seksi di 
Hollywood, ternyata Ben Affleck menjadi gen 
pilihan nomor satu yang paling diminati di bank 
sperma. Para calon ibu di Hollywood banyak yang 
mencari gen mirip Ben Affleck di bank sperma, 
dengan harapan kelak buah hati mereka bisa me-
nyerupai ketampanan sang aktor.

Alhasil, gen mirip Ben Affleck menjadi donor 
sperma nomor satu yang paling diminati saat ini.

Hal ini dapat dibuktikan di California Cryobank 
yang ikut memfasilitasi dan menyediakan donor 
sperma bagi wanita lajang maupun pasangan 
suami istri mandul, yang ingin memiliki buah hati 

mirip dengan aktor, atlet maupun musisi idola 
mereka.

Scott Brown, perwakilan dari Cryobank, men-
gatakan hal ini pada Daily Telegraph. “Setiap 
orang atau pasangan yang ingin punya anak me-
lalui donor sperma adalah wajar. Disini kami akan 
memberikan prosesnya secara alami dan kema-
nusiaan.”

Menurut Scott, prosesnya tidak sama dengan 
mendesain seorang bayi, tapi ini sebagai bentuk 
komunikasi. “Kami tidak menyuruh Anda mem-
buat anak mirip selebritis, dan sama sekali bukan 
seperti bisnis belanja bayi.”

Menurut data Cryobank, beberapa nama seleb-
riti papan atas lain seperti Tiger Woods, Prince 
William, Tom Cruise dan Brett Favre adalah daf-
tar gen yang paling dicari para wanita. (sun/zet)
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Tips Mudah Murah 
Tetap Sehat

Dalam membeli sesuatu, seorang pembeli ten-
tunya mengharapkan value tertinggi dari produk 
yang dibeli dengan harga serendah-rendahnya. 
Dalam sejarah jual-beli tampaknya belum pernah 
ada orang yang ingin membeli produk atau jasa 
yang berkualitas buruk dengan harga setinggi-
tingginya.

Memiliki tubuh yang bugar dan sehat memiliki 
manfaat yang luar biasa banyaknya. 80% kematian 
manusia modern disebabkan oleh kelebihan 
lemak yang muncul dalam berbagai wajah seperti 
tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung 
koroner, diabetes, dan kanker. Kelebihan lemak 
dipicu oleh kelebihan kalori masuk dibandingkan 
kalori yang keluar, apapun sumber makanannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, olahraga-
nutrisi-istirahat teratur adalah solusi yang sangat 
sederhana, tetapi kerapkali dihindari karena 
alasan mahal. Alasan mahal tersebut ada karena 
keterbatasan informasi. Berikut ini adalah be-

berapa tips murah ala Ade Rai, dalam menjaga 
dan meningkatkan kesehatan, sekaligus meng-
hapus pendapat olahraga, mengatur makan, dan 
istirahat teratur itu mahal.

1. Minum air yang cukup (2-3 liter per hari).
2. Berhemat dengan menghindari penambahan 

gula, minyak, santan, tepung, mentega, margarin, 
garam dalam makanan.

3. Gratis dalam berolahraga dengan push-up 
dan naik-turun tangga / jogging ringan keliling 
kompleks tempat tinggal / menggunakan fasilitas 
kolam renang atau pusat kebugaran di apartemen 
yang ditinggal.

4. Menyiapkan makanan sendiri lebih murah 
daripada makan di luar. Siapkanlah makanan 
sendiri dengan sayuran aneka warna dan daging 
rendah lemak.

5. Jaga daya tahan tubuh sekaligus coba 
lindungi kebutuhan vitamin dan mineral dengan 
multivitamin dan teh hijau. Budget untuk multi-
vitamin umumnya tidak lebih dari Rp.2.000,- per 
hari. Sementara 1 kotak teh hijau untuk konsumsi 
2 minggu umumnya tidak lebih dari Rp.10.000. - 
perempuan.com

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

Melayani:
1. Pernikahan (Resepsi, Gereja atau Potret)
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun

3. dan lain-lain

http://www.enchetjin.com
Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari
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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 -  Warga Kabupaten Gunungkidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diminta aktif 
mensosialisasikan pencegahan tindak bunuh diri 
karena selama ini Gunungkidul dikenal sebagai 
salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kasus 
bunuh dirinya paling tinggi.

“Masyarakat harus lebih aktif berupaya mence-
gah tindak bunuh diri, karena kasus bunuh diri cu-
kup tinggi. Kita harus mengubah anggapan warga 
bahwa kejadian bunuh diri di wilayah ini merupak-
an kejadian biasa,” kata psikolog RSUD Wonosari 
Ida Rachmawati di Wonosari, Sabtu.

Ia mengatakan masyarakat dan pemerintah 
daerah harus berupaya mengadakan kegiatan 
positif yang mengarah pada upaya ketahanan sos-
ial. Orang yang pernah berkeinginan untuk bunuh 
diri masih banyak, namun mereka seringkali gagal 
dalam melakukan niatnya.

“Setidaknya saya menangani 10 pasien dalam 
satu bulan, mereka rata-rata pernah berpikiran 
untuk menghabisi nyawanya dengan cara bunuh 
diri, sehingga pasien seperti ini harus mendapat 
perhatian agar sadar dan mengurungkan niat 
mengakhiri hidupnya,” katanya.

Jika mereka berhasil bunuh diri, katanya, angka 
bunuh diri di Gunungkidul akan semakin bert-
ambah banyak. Sehingga dibutuhkan kerja sama 
semua pihak untuk menekan kasus bunuh diri di 
Gunungkidul.

“Selama 10 tahun terakhir, Gunungkidul men-
empati peringkat pertama kasus bunuh diri di 
Indonesia. Kasus bunuh diri sebenarnya bukan 
100 persen karena keinginan individu saja, namun 
pengaruh lingkungan, pergaulan, dan kondisi eko-
nomi menjadi salah faktor yang memperbesar ke-

inginan seseorang untuk melakukan bunuh diri,” 
katanya.

Menurut dia, bunuh diri bisa dicegah, karena 
sekitar 80 persen penyebab seseorang bunuh 
diri karena depresi dan stres. Oleh karena itu, 
masyarakat mesti waspada jika ada tetangga dan 
familinya yang mulai menarik diri dari pergaulan, 
mengurung diri di rumah, dan murung.

“Warga bisa bertindak proaktif dengan 
mendekati mereka, mulai menyapa, lebih perha-
tian, dan jangan biarkan dia sendirian,” kata Ida.

Menurut dia, ada juga orang yang bunuh diri 
akibat dari keyakinan, karena bunuh diri dengan 
cara gantung bisa karena historis atau memang 
dari keluarga tersebut secara turun temurun 
melakukan bunuh diri.

Wilayah Gunungkidul memang termasuk tinggi 
angka bunuh diri, sebab berdasarkan sejarahnya, 
wilayah ini merupakan tempat atau pelarian pra-
jurit yang kalah perang.

“Warga di daerah ini juga terbentur perma-
salahan hidup. Saya masih menganggap bahwa 
teori modeling atau meniru perilaku bunuh diri 
juga menjadi salah satu faktor terbesar kejadian 
gantung diri di Gunungkidul,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Operasional 
Polres Gunungkidul Kompol Priyono mengatakan, 
saat ini kejadian bunuh diri di Gunungkidul pada 
2009 mencapai 27 peristiwa.

“Sepanjang tahun 2008 terdapat 29 kejadian 
bunuh diri, dan pada 2007 sebanyak 31 gantung 
diri. Kami beserta para tokoh masyarakat terus 
memberikan pembinaan dan sosialisasi untuk 
mencegah terjadinya bunuh diri di Gunungkidul,” 
katanya. (ANT/Ezz) - rileks.com

OMG! Bunuh Diri Terbanyak 



Frans Seda Wafat
Hanya beberapa jam setelah mantan Presiden 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) wafat, salah satu 
rekannya yang juga ekonom senior, Franciscus 
Xaverius Seda, yang lebih dikenal dengan Frans 
Seda meninggal dunia di rumahnya, Kamis (31/1) 
pagi pukul 05.00. Kendati tidak ada penyakit 
serius yang diderita “Negarawan Lintas Pemer-
intahan” ini, beberapa bulan terakhir almarhum 
sering mendapatkan perawatan intensif. Informasi 
yang diperoleh SP menyebutkan jenazah disemay-
amkan di kediamannya Jl Metro Kencana V, Pon-
dok Indah, Jakarta Selatan dan baru dimakamkan 
pada Sabtu (2/1), di Sandiego Hills, Karaeawng, 
Jawa Barat.

“Jenazah Pak Frans disemayamkan di kedia-
mannya. Beliau adalah negarawan yang mempun-
yai banyak kontribusi di negara ini sejak perjuan-
gan kemerdekaan,” kata kerabat dekat yang juga 
tokoh Katolik, Polykarpus da Lopez di Jakarta, 
Kamis (31/12).

Sementara itu, Ketua Forum Antar Umat Be-
ragama, Prof Hamka Haw kepada SP mengatakan 
Frans Seda adalah sosok yang bekerja tanpa 
pamrih. Ketulusannya dalam turut membangun 
bangsa ini sulit ditemukan pada diri pejabat di 
era sekarang ini, yang umumnya pragmatis dan 
hanya mengutamakan kepentingan pribadi. “Kita 
kehilangan,” katanya.

Mantan menteri keuangan pada era Presiden 
Soeharto ini, bagi Hamka, dikenal sebagai tokoh 
Katolik yang tidak hanya religius tetapi juga 
memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Dia juga sangat 
menghargai pluralisme. “Saya masih ingat setiap 
kali kami menghadiri acara kebangsaan, dia selalu 
berdiri tegap saat menyanyikan lagu kebang-
saan, meski kondisi kesehatannya sudah buruk,” 
katanya.

Di samping itu, Frans, kata dia, juga dikenal se-
bagai pejabat yang rendah hati dan terbuka dalam 
pergaulan. Dia juga memiliki jiwa muda, sehingga 
mudah masuk ke kalangan muda meski usianya 
sudah renta. Dia selalu mengobarkan api seman-
gat kaum muda yang bertemu dengan dia. “Meski 
tidak kuat lagi berjalan, dia tetap mau hadir dan 
turun ke acara-acara kebangsaan. Semangatnya 
perlu kita tiru,” jelasnya.

Frans Seda lahir di Maumare, Flores, Nusa 
Tenggara Timur, pada tanggal 4 Oktober 1926. 
Almarhum dikenal sebagai politikus, menteri, 
tokoh Katolik, pengamat politik, dan pengusaha 

Indonesia. Dalam pemerintahan, dia pernah 
menjabat sebagai Menteri Perkebunan dalam 
Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Menteri Keuan-
gan (1966-1968) sewaktu awal Orde Baru, serta 
Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973) 
dalam Kabinet Pembangunan I. Salah satu pendiri 
Universitas Atmajaya ini berkarya pada semua 
Presiden RI sejak era Presiden Soekarno, awal 
pemerintahan Soeharto, dan menjadi penasihat 
ekonomi semasa BJ Habibie dan Gus Dur. Frans 
juga menjadi penasihat dan memiliki kedekatan 
khusus dengan mantan Presiden Megawati Soek-
arnopurti dan Gus Dur.

Pendidikan dasarnya dilalui di Flores, dilan-
jutkan ke MULO di Muntilan, lalu SMP BOP-
KRI di Yogyakarta. Di tengah pendidikannya 
tersebut Frans pernah ikut berjuang merebut 
kemerdekaan di Yogyakarta dan Surabaya yang 
tercatat sebagai anggota laskar KRIS (Kebaktian 
Rakyat Indonesia Sulawesi) dan batalion Paraja 
atau Laskar Rakyat GRISK. Setelah kemerdekaan, 
dia melanjutkan sekolah ke AMKRI Yogyakarta 
dan pada tahun 1949 pindah ke HBS Surabaya. 
Niat menjadi guru sebagaimana orang tuanya 
pupus karena Frans melanjutkan sekolah ekonomi 
di Katholieke Economische Hogeschool, Tilburg, 
Belanda pada tahun 1951.

Suami dari Johanna Maria Pattinaya ini mening-
galkan dua putri tercintanya, Francisia Saveria 
Sika Seda (Ery) dan Yoanessa Maria Yosefa Sipi 
Seda (Nessa).

Sebagai begawan ekonom, Frans dikenal 
mempunyai banyak strategi menghadapi krisis 
ekonomi. Dalam benaknya, orientasi ekonomi 
harus berpihak pada rakyat banyak.

Dalam suatu wawancara khusus dengan SP 
saat merayakan ulang tahun ke-80, Frans pernah 
mengatakan cita-citanya yang belum tercapai 
adalah memberdayakan rakyat. Hal itu karena ke-
merdekaan yang ada saat ini hanya dinikmati para 
elite saja, tapi bukan dirasakan sebagian besar 
rakyat Indonesia. “Memberdayakan rakyat. Kita 
sekarang dan selama ini hanya memberdayakan 
negara dan institusinya, tapi rakyat belum. Malah 
rakyat jadi penakut. Ini yang perlu diperbaiki. 
Pemberdayaan rakyat inilah yang harus ditingkat-
kan dalam konteks negara kesatuan,” tuturnya.

Salah satu pesannya yang pernah dimuat di 
harian ini adalah menjaga dan mengamankan 
keotentikan (otentisitas) dari Proklamasi 17 
Agustus 1945. Gangguan itu seperti merosotnya 
nilai kebersamaan dan menonjolnya kepentingan 
golongan.  Harian Suara Pembaruan

Terancam, 
Mousavi 
Tinggalkan  
Teheran 

TEHERAN- Dua pemimpin senior oposisi Iran, 
Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, telah 
meninggalkan Teheran. Demikian laporan kantor 
berita IRNA, Rabu (30/12/2009).

Namun, sebuah situs berita mengatakan bahwa 
kedua tokoh itu berada dalam penahanan demi kes-
elamatan mereka sendiri. “Dua dari para pemimpin 
penghasutan telah meninggalkan Teheran menuju 
Iran utara setelah mengetahui bahwa penduduk se-
makin marah dan menuntut agar mereka dihukum,” 
kata IRNA.

Situs berita oposisi Rahesabz mengatakan, 
anggota pasukan Garda Revolusi dan kementerian 
intelijen telah menjemput Mousavi dan Karroubi 
di kota Kelar Abad untuk melindungi mereka dari 
amarah penduduk.”

Mousavi dan Karroubi adalah dua calon presiden 
yang dinyatakan kalah dalam pemilihan Juni lalu. 
Kedua tokoh itu tetap bersikeras bahwa pemilihan 
tersebut dicurangi untuk mendudukkan lagi Mah-
moud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan.

Protes besar berkobar sejak itu dan sejumlah 
besar orang ditangkap. Lebih dari 100 tokoh re-
formis senior, aktivis, wartawan dan yang lain yang 
ditangkap setelah pemilu Juni itu masih berada di 
dalam penjara dan beberapa telah disidangkan atas 
tuduhan mengobarkan kerusuhan di jalan. Oposisi 
mengecam persidangan itu.

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei 
mengecam protes pasca pemilu itu dan memberi-
kan dukungan tanpa syarat kepada Ahmadinejad 
dan mengumumkan bahwa pemilihan itu sah, meski 
dipersoalkan banyak pihak.

Kubu garis keras di Iran menuduh para pen-
dukung oposisi, yang turun ke jalan-jalan untuk 
memprotes pemilihan kembali Ahmadinejad sebagai 
presiden, didukung dan diarahkan oleh kekuatan-
kekuatan Barat, khususnya AS dan Inggris.- BBC
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Kata Allah boleh 
dipakai di Malaysia

KUALA LUMPUR -  Pengadilan di Malaysia 
memutuskan bahwa penganut agama Kristen 
memiliki hak konstitusi untuk menggunakan 
kata Allah ketika merujuk pada Tuhan.

Pengadilan Tinggi memutuskan aturan 
pemerintah yang melarang warga non Muslim 
menggunakan kata Allah adalah pelanggaran 
undang undang dasar.

Pengadilan mengambil keputusan ini atas 
gugatan yang diajukan oleh the Herald, sebuah 
publikasi milik gereja Katolik di Malaysia pada 
tahun 2007.

Pihak pemerintah Malaysia bersikeras 
bahwa Allah adalah kata Islam yang hanya bisa 
digunakan oleh umat Muslim.

Redaktur mingguan Herald Malaysia, Pastor 
Lawrence Andrew menyambut baik keputu-
san ini.

“Apa yang terjadi hari ini adalah suatu ke-
adilan yang datang pada kami,” kata pastor 
Lawrence Andrew kepada BBC Indonesia.

“Sebab kami memang percaya bahwa den-
gan memperjuangkan yang betul, kita akan di-
anugerahkan demikian. Maka kata Allah bukan 
kata khas atau khusus untuk orang Islam.”

Wartawan BBC Jennifer Pak di Kuala 
Lumpur mengatakan beberapa kelompok 
Muslim curiga bahwa gereja Katolik berusaha 
mendorong agar umat Islam pindah men-
jadi Kristen, sebuah pelanggaran hukum di 
Malaysia.

The Herald mengajukan peninjauan kembali 
setelah sempat diperintah untuk berhenti ter-
bit pada tahun 2007 lalu karena menggunakan 
kata “Allah”.

Mingguan ini mengatakan mereka sudah 
menggunakan kata itu selama puluhan tahun 
dan mereka punya hak yang dijamin konstitusi 
untuk melakukan hal tersebut.

The Herald mengatakan keputusan ini akan 
menjadikan tahun baru yang meriah bagi seki-
tar 850 ribu penganut Katolik di Malaysia.

Lebih dari 50 persen penduduk Malaysia 
adalah Muslim tetapi sebagian besar dari 
masyarakat Cina dan India adalah penganut 
agama Kristen, Budha atau Hindu. BBC
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JOMBANG - Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi 
mengatakan, banyak orang selama ini yang telah 
melupakan jasa-jasa mantan Presiden Abdurrah-
man Wahid atau Gus Dur.

“Sebagai manusia biasa, Gus Dur pasti punya 
kelemahan. Secara fisik, kesehatan, dan lingkun-
gan, beliau punya keterbatasan. Kelemahan ini 
yang banyak dieksploitasi banyak orang sehingga 
seakan-akan Gus Dur tidak ada jasa-jasanya 
terhadap bangsa ini,” katanya saat ditemui usai 
pemakaman Gus Dur di Pondok Pesantren (PP) 
Tebuireng, Cukir, Kabupaten Jombang, Jawa 
Timur, Kamis (31/12).

Padahal menurut dia, Gus Dur telah meletak-
kan dasar-dasar dan wawasan kebangsaan dan 
kemanusiaan, peris pada saat Nahdlatul Ulama 
(NU) menggelar muktamar di Situbondo, Jatim 
pada 1984. “Saat itu rezim Orba (Orde Baru) 
sedang kencang-kencangnya melakukan sentral-
isasi ideologi, tapi Gus Dur tetap melakukan 
gerakan gerakan demokratisasi. Nah, itu penuh 
risiko, tapi akhirnya berhasil. Setelah berhasil, 
pemikiran Gus Dur itu diejawantahkan dalam 
aturan perundangan-undangan negara sehingga 
yang pemerintah sekarang tinggal enaknya saja 
melaksanakannya,” kata Hasyim.

Sayangnya, dalam dunia politik, lanjut dia, 
tidak mengenang jasa sehingga yang menonjol 
adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada 
diri Gus Dur. “Itulah masalahnya. Memang 

ketika beliau sakit, kondisi fisiknya terbatas dan 
emosinya tidak terkendali, tentu saja ada penu-
runan kualitas perjuangan Gus Dur. Tetapi itu 
harus dimaklumi karena Gus Dur juga manusia 
biasa,” katanya menambahkan.

Ia berharap kepada para penerus Gus Dur, 
terutama kader Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB)--sebagai parpol yang kelahirannya 
dibidani Gus Dur dan sejumlah ulama khosh-
-mampu menggali ide-ide dasar yang dikem-
bangkan Gus Dur. “Kelebihan Gus Dur terletak 
pada ide-ide dasar, tapi dalam melaksanakannya 
beliau banyak memiliki keterbatasan. Maka 
yang terpenting adalah para penerusnya bisa 
melanjutkan dan mengemas ide dasar Gus Dur 
itu lalu mengimplementasikannya sesuai dengan 
dinamika yang ada,” katanya.

Hanya saja dia mengingatkan, hal itu tidak bisa 
dilakukan secara individu. “Itu harus dilakukan 
secara kolektif. Tidak bisa diserahkan pada satu 
orang karena susah mencari sosok karismatik 
seperti Gus Dur. Yang bisa dilakukan sekarang 
ini adalah membuat sistem manajemen yang 
berkharisma,” kata Hasyim.

Dalam kesempatan itu, dia menyerukan ke-
pada warga nahdliyin untuk menggelar tahlilan, 
membaca Alquran, dan terus mendoakan Gus 
Dur agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah 
saw. “Ini merupakan penghargaan terhadap 
masa depan Gus Dur di alam `barzah` (kubur),” 
katanya. - Suara Merdeka

Hasyim Muzadi: 
Banyak Orang Melupakan Jasa Gus Dur
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