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1 US$: Rp. 9,200

JOB AVAILABLE
For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)
General Labor, Machine Operator, Quality Control,
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control,
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman
Must have proper paperwork to work in U.S
Harus memiliki dokumen kerja di AS
Please call 215-833-9686 for more information.w
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan tenaga kerja untuk posisi-posisi dibawah ini:
- Operator Mesin Insert (Berpengalaman)
- Operator Mesin Folding (Berpengalaman)
Dibutuhkan untuk Shift 1, Shift 2, dan Shift 3.
Bekerja setiap hari dengan gaji sangat memuaskan.

Hubungi: 215-253-1029
Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and
Operator Mesin Insert

syarat: usia max. 40 thn, bersedia bekerja setiap hari.

Prospek Pulihnya ekonomi dunia
Sepanjang tahun 2009 Amerika, Jepang, dan
negara-negara yang menggunakan mata uang Euro
telah keluar dari resesi.
Bank-bank besar di Amerika yang mendapat
talangan dana dari pemerintah untuk mengembalikan hutang mereka dan indeks-indeks bursa
besar mengalami lonjakan.
Apakah perkembangan-perkembangan ini
menunjukkan bahwa perekonomian dunia sudah
pulih dari resesi terbesar sejak depresi tahun
1930-an?
Indeks Dow Jones mengalami kenaikan 20%
pada 2009, atau 60% dari titik terendahnya di bulan Maret tahun ini.
Tanda-tanda menunjukkan bahwa ada kecenderungan menuju pertumbuhan ekonomi walau
Dana Moneter Internasional, IMF, pada saat bersamaan mengingatkan bahwa dunia belum pulih
total dari resesi.

BELUM TERJADI

Resesi ekonomi global bermula dari krisis
dalam kredit perumahan sub-prime di Amerika,
dan di negara ini juga ada indikator perbaikan
ekonomi.
Pertengahan bulan ini, Citigroup mengumumkan akan mengembalikan pinjaman sebesar US$
20 miliar yang diberikan pemerintah Amerika
Serikat.
Pekan sebelumnya Bank of America mengembalikan pinjamannya sebesar US$ 45 miliar.
Jadi sepintas ada tanda-tanda, yang diperlihatkan Citigroup dan Bank of America, bahwa
perbankan Amerika sudah pulih kembali.
Ternyata belum, seperti dijelaskan ekonom
dari Johnson Business School di Universitas Cornell, Iwan Jaya Azis.
“Jangan dilihat dari uangnya dikembalikan. Tapi
apakah fungsi utama dari bank, yaitu intermediasi
sudah berlangsung? Jawabannya tidak.”

Alokasi kredit dari dunia perbankan di
Amerika masih parah. Jadi dari sudut itu saya
berpednapat belum sehat,”
Iwan Jaya Azis menambahkan bahwa kenaikan
harga rumah yang merupakan indikator terpenting untuk menunjukkan bahwa perekonomian
Amerika sudah pulih- masih juga belum terjadi.
Indikator penting lain yang masih menunjukkan kesuraman kondisi ekonomi Amerika adalah
tingkat pengangguran.

DAMPAK DUBAI

Kejutan besar yang terjadi pada tahun 2009
adalah ketika sebuah perusahaan pemerintah
Dubai yang bergerak di bidang investasi dan properti meminta penundaan pembayaran sukuk atau
obligasi syariah yang jatuh tempo November lalu.
Berita ini sempat membuat nilai Poundsterling
dan Ero goyah.
Kalangan bisnis internasional baru tenang
setelah pemerintah Abu Dhabi memberi bantuan
US$ 10 miliar kepada Dubai untuk memenuhi
kewajiban jangka pendeknya.
Seorang pebisnis Indonesia di Dubai, Robert
Ong, memberi gambaran tentang suasana bisnis
di negara Teluk itu.
“Sebenarnya yang bermasalah itu cuma beberapa kategori industri. Dia itu mungkin terlalu
banyak membangun property dengan kapasitas
yang lebih tinggi dari permintaannya.”
Dan di tengah persoalan yang dihadapi
perekonomian Amerika dan Dubai, Cina masih
melaju kencang, walau banyak negara menggugat
kebijakan pemerintah di Beijing yang membiarkan
nilai Yuan tetap lemah.
Sebagai kompensasi lesunya perekonomian
negara-negara tujuan ekspor Cina, pemerintah Beijing sepanjang 2009 menyuntik belanja
infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi domestik. - BBC

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

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

* 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 (73)

Smart Laundry

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, 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 (22)

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

SELINGKUH DI TAHUN BARU

Seorang suami mengantar istri dan anak
lelakinya yang masih TK belanja persiapan pesta tahun 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 tersambung 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

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.
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

seorang pengunjung memohon pada sang istri agar
bersabar.
Sang istri yang kalap mulai menjelaskan tentang
perselingkuhan suaminya, karena tiap anaknya telepon selalu ada suara wanita dalam HPnya.
Seorang pengunjung bertanya pada anak tersebut 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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2009, Tahunnya Netbook
Menurut laporan terakhir DisplaySearch,
lembaga asal Texas, AS yang khusus mengamati
industri perangkat yang memiliki layar, menyebutkan 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 netbook tumbuh 72 persen, sementara ultraportable 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 jinjing,” 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 penurunan harga rata-rata notebook yang bisa menjurus 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

Kursus / Les Privat Fotografi
Bahan pelajaran: 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

215 758 3619
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SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

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

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.
Menurut Chandra, saat itu Gus Dur masih
tampak sehat. Gus Dur juga bercerita banyak,
terutama mengenai pembenahan terhadap Indonesia. “Intinya Gus Dur berpesan perlu orangorang nekat untuk mengurus negara ini,” kata
Chandra.

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Chandra

CHANDRA MELAYAT

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

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

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)

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 terowongan.
Warga Gaza mengandalkan jaringan terowongon 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 memperkirakan 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 menjanjikan 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 meningkatkan investasinya karena para makelar yang mengumpulkan dana itu adalah orang-orang terpandang yang punya hubungan baik dengan Hamas.
Dia mengatakan dia bahkan melihat para menteri 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 orangorang 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 memperingatkan 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 terlihat mengaduk semen dibeberapa pabrik batu bata
di Gaza.
Permintaan terhadap semen begitu besar karena 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 sekitar 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 sampai 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 kehilangan kontrol atas apa yang keluar dan masuk
Gaza.” - BBC
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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 memberikan 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 keuntungan yang luar biasa.
Sepemahaman Osama keuntungan itu berasal 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, termasuk 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 melemahkan gerakan Islam Hamas yang menguasai
Jalur Gaza dan sudah selama 10 tahun terakhir
meluncurkan roket-roket ke wilayah Israel.
Tetapi beberapa pengamat lokal dan internasional 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-

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

Ini Menggarong Kas Negara Lewat LPS
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 ‘dirampok’ 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 taukenya. Terus menerus mencuri. Jadi tidak ada kaitan itu antara krisis ekonomi global dengan kolapsnya Century,” kata Anwar usai melayat ekonom Frans Seda di rumah duka, 31 Desember
2009.
Tidak hanya itu, bahkan Anwar menilai ‘perampokan’ 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 ditularkan ke bank lain lewat pasar antarbank atau
lewat pasar devisa. “Dan ini peranannya kecil
sekali di sini,” jelas Anwar.
Anwar juga tidak mempercayai alasan aspek 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

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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Leony: Gus Dur
Tokoh Berjasa bagi
Etnis Tionghoa
sTak basa-basi dan selalu tampil apa adanya.
Itulah gambaran sosok mantan Presiden Abdurrahman 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
justru 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)
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Tips Mudah Murah
Tetap Sehat
Dalam membeli sesuatu, seorang pembeli tentunya 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 setinggitingginya.
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, olahraganutrisi-istirahat teratur adalah solusi yang sangat
sederhana, tetapi kerapkali dihindari karena
alasan mahal. Alasan mahal tersebut ada karena
keterbatasan informasi. Berikut ini adalah be-
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berapa tips murah ala Ade Rai, dalam menjaga
dan meningkatkan kesehatan, sekaligus menghapus 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 multivitamin 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

Memberantas
korupsi di
Indonesia?
Melihat ke masa 2009, Komisi Pemberantasan
Korupsi KPK sepertinya tak henti-hentinya
dirundung masalah.
Dimulai dengan penangkapan atas Ketua KPK
Antasari Azhar sehubungan dengan tuduhan terlibat pembunuhan Direktur PT Rajawali Nusantara
Nasrudin Zulkarnaen.
Lantas dua pimpinan lain
Bibit Samad Riyanto dan
Chandra Hamzah dinyatakan
sebagai tersangka atas tuduhan menyalahgunakan wewenang saat mencekal bos PT
Masaro Radiocom, Anggoro
Widjojo dan mencabut cekal
bos PT Era Giat Prima, Joko
Soegiarto Tjandra.
Belakangan penyelidikan
kedua pimpinan KPK itu dihentikan setelah masyarakat menyatakan dukungan yang meluas atas Bibit dan Chandra.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang
Yuhdoyono, dalam satu kesempatan, pernah pula
mengungkapkan kekhawatiran atas wewenang
KPK yang dianggap terlalu kuat.
Jadi bagaimana prospek kinerja KPK pada 2010,
mengingat KPK merupakan ujung tombak dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

KEBERANIAN KPK

Dari segi praktis, ada saran agar KPK menekuni kasus-kasus yang diduga dibentengi oleh orangorang kuat di pusat kekuasaan, seperti disampaikan Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption
Watch, ICW.
“Saya pikir KPK mungkin bisa fokus pertama
pada kasus Bank Century kemudian kasus-kasus
yang melibatkan institusi penegak hukum, eksekutif, dan legislatif.”
Yuntho menambahkan bahwa dukungan masyarakat yang meluas dalam kasus Bibit-Candra
yang sering disebut sebagai pertarungan cicakbuaya -merujuk komentar dari seorang perwira
tinggi kepolisian- seharusnya membuat KPK lebih
berani.

“Problem-problem soal tekanan politis seharusnya sudah bisa dieliminir oleh KPK, karena
bicara soal dukungan KPK, gerakan sosial menunjukkan publik masih berpihak pada KPK.”
Jika KPK tidak menangani kasus-kasus yang
berhubungan dengan kekuasaan, maka lembaga
ini -menurut Yuntho- akan dilihat masyarakat
tidak berbeda dengan kepolisian atau kejaksaan.

MASIH PERLU DUKUNGAN

Walau sudah terlihat dukungan masyarakat
atas KPK dalam kasus Bibit-Candra, Direktur
Eksekutif Centre Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan yang Baik, Syafri Nugraha mengatakan
dukungan masih diperlukan
KPK.
“Kita yang memperkuat
KPK itu karena merupakan
garda terdepan dalam
pembentukan pemerintah
yang baik.”
“Menurut saya, sekarang ini KPK harus lebih
memfokuskan pada upaya
pencegahan, bukan pada
penindakan,” tambahnya.
Namun apa yang sebenarnya menjadi program
utama KPK 2010?
Pencegahan memang sudah ditetapkan menjadi
salah satu program utama KPK 2010 selain
meneruskan upaya penindakan, seperti dijelaskan
Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan dan Penindakan Haryono Umar.
“Dari segi penindakan juga akan berupaya
untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama
ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi KPK,
seperti berkaitan dengan penyelidikan yang belum
selesai apakah bisa menjadi penyidikan. Tentunya
yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan
penuntutan.”
Haryono Umar menambahkan bahwa ada tambahan enam pengadilan tindak pidana korupsi di
Indonesia, namun tambahan itu masih membawa
potensi masalah.
“Perkara yang ada di Papua, tentunya akan
ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Makassar. Artinya petugas KPK harus menyidangkan perkara tersebut di Makassar. Sehinga semua
saksi tentunya harus dibawa ke Makassar.”
Haryono Umar mengatakan bahwa KPK
kini harus menambah jumlah jaksa supaya bisa
dikerahkan ke daerah-daerah tertentu yang
membutuhkan. - BBC
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OMG! Bunuh Diri Terbanyak
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 mencegah tindak bunuh diri, karena kasus bunuh diri cukup tinggi. Kita harus mengubah anggapan warga
bahwa kejadian bunuh diri di wilayah ini merupakan 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 sosial. 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 bertambah banyak. Sehingga dibutuhkan kerja sama
semua pihak untuk menekan kasus bunuh diri di
Gunungkidul.
“Selama 10 tahun terakhir, Gunungkidul menempati peringkat pertama kasus bunuh diri di
Indonesia. Kasus bunuh diri sebenarnya bukan
100 persen karena keinginan individu saja, namun
pengaruh lingkungan, pergaulan, dan kondisi ekonomi 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 perhatian, 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 prajurit yang kalah perang.
“Warga di daerah ini juga terbentur permasalahan 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

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

Menyediakan
pesanan
rantangan
setiap hari

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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
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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 keselamatan mereka sendiri. “Dua dari para pemimpin
penghasutan telah meninggalkan Teheran menuju
Iran utara setelah mengetahui bahwa penduduk semakin 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 Mahmoud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan.
Protes besar berkobar sejak itu dan sejumlah
besar orang ditangkap. Lebih dari 100 tokoh reformis 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 memberikan dukungan tanpa syarat kepada Ahmadinejad
dan mengumumkan bahwa pemilihan itu sah, meski
dipersoalkan banyak pihak.
Kubu garis keras di Iran menuduh para pendukung oposisi, yang turun ke jalan-jalan untuk
memprotes pemilihan kembali Ahmadinejad sebagai
presiden, didukung dan diarahkan oleh kekuatankekuatan 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 keputusan ini.
“Apa yang terjadi hari ini adalah suatu keadilan yang datang pada kami,” kata pastor
Lawrence Andrew kepada BBC Indonesia.
“Sebab kami memang percaya bahwa dengan memperjuangkan yang betul, kita akan dianugerahkan 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 menjadi Kristen, sebuah pelanggaran hukum di
Malaysia.
The Herald mengajukan peninjauan kembali
setelah sempat diperintah untuk berhenti terbit 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 sekitar 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

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 Pemerintahan” ini, beberapa bulan terakhir almarhum
sering mendapatkan perawatan intensif. Informasi
yang diperoleh SP menyebutkan jenazah disemayamkan di kediamannya Jl Metro Kencana V, Pondok Indah, Jakarta Selatan dan baru dimakamkan
pada Sabtu (2/1), di Sandiego Hills, Karaeawng,
Jawa Barat.
“Jenazah Pak Frans disemayamkan di kediamannya. Beliau adalah negarawan yang mempunyai banyak kontribusi di negara ini sejak perjuangan kemerdekaan,” kata kerabat dekat yang juga
tokoh Katolik, Polykarpus da Lopez di Jakarta,
Kamis (31/12).
Sementara itu, Ketua Forum Antar Umat Beragama, 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 kebangsaan, meski kondisi kesehatannya sudah buruk,”
katanya.
Di samping itu, Frans, kata dia, juga dikenal sebagai 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 semangat 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 Keuangan (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 Soekarnopurti dan Gus Dur.
Pendidikan dasarnya dilalui di Flores, dilanjutkan ke MULO di Muntilan, lalu SMP BOPKRI 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 meninggalkan 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 kemerdekaan 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 ditingkatkan 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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI
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Prospek ekonomi Indonesia
JAKARTA- Ekonomi Indonesia ditargetkan
mengalami pertumbuhan sekitar 5% dengan
syarat ada iklim investasi dan iklim global yang
mendukung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Hatta Rajasa mengingatkan bahwa target pertumbuhan 2010 akan dipengaruhi oleh pemulihan investasi dan pertumbuhan eskpor.
Namun Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa menegaskan target pemerintah itu seharusnya lebih tinggi lagi mengingat
kondisi Indonesia yang relatif stabil.
“Yang perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan
yang direncanakan pemerintah itu masih bisa
ditingkatkan secara lebih signifikan, antara 7%
hingga 8%.”
Erwin berpendapat pertumbuhan 5% lebih
bersifat normatif atau berjalan seperti apa
adanya.
“Tapi kalau ada perbaikan infrastruktur, suku
bunga, dan pengucuran kredit ditambah dan
belanja pemerintah juga digenjot sementara
ketidakstabilan politik serta ekonomi dijaga,
saya kira ekonomi kita akan terbang.”
PERDAGANGAN BEBAS

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain

Tanggal 1 Januari 2010 merupakan perluasan signifikan berlakunya perdagangan bebas
ASEAN dengan Cina dalam kerangka ASEANChina Free Trade Agreement.
Kesepakatan itu dikhawatirkan akan mematikan sedikitnya 10 sektor industri nasional,
seperti pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua
Komisi VI DPR, Ario Bimo.

Perjanjian perdagangan bebas antara Cina
dan ASEAN ini sebenarnya sudah ditandatangani tahun 2004 dan telah diberlakukan secara
bertahap.
Namun mulai Januari 2010, terdapat sekitar
90% jenis barang yang diperdagangkan yang
tidak akan dikenai biaya masuk.
Kesepakatan ini diharapkan bisa mendorong
peningakatan perdagangan antar wilayah dan
mengurangi ketergantungan Asia dari negaranegara maju.

DAYA SAING RENDAH

Bagaimanapun ada kekhawatiran -seperti
disinyalir Ketua Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia Erwin Aksa- kalau Indonesia mungkin
akan kebanjiran produk Cina karena belum siap
untuk membuka pasarnya.
“Ini akan membuat daya saing kita semakin
tidak bisa kita jaga sehingga saya yakin Indonesia
akan makin diserbu barang-barang dari Cina
yang sudah mulai banyak.”
Pada saat bersamaan industri Indonesia juga
terancam gulung tikar, seperti dijelaskan Aviliani
dari INDEF.
“Bagi industri belum tentu mereka mampu
bersaing karena kalau kita melihat daya saing
Indonesia, kelihatannya melawan Cina itu tidak
gampang.”
Namun demikian Menteri Perindustrian MS
Hidayat menyatakan masih ada kesempatan
merundingkan hal-hal yang akan merugikan
Indonesia termasuk dengan Cina. - BBC

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit

