
Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk 
mencari korban gempa yang kemungkinan masih 
bisa diselamatkan, sementara Palang Merah mem-
perkirakan sekitar 50.000 orang tewas dalam 
bencana gempa di Haiti.

Tim bantuan dari negara-negara lain juga mulai 
mengerahkan bantuan.

AS mengirimkan lebih dari 5.000 tentara dan 
Presiden Barack Obama sudah menjanjikan upaya 
bantuan terbesar dalam sejarah AS dengan me-
nyebut Haiti “tidak akan dilupakan’’.

Dia berjanji akan mengerahkan semua elemen 
pemerintahannya untuk membantu Haiti.

“Kepada rakyat Haiti, kami tegaskan kalau 
kalian tidak akan diabaikan, kalian tidak akan 
dilupakan,’’ katanya.

Namun dia mengingatkan rakyat Haiti untuk 
bersabar karena upaya bantuan ini memerlukan 
waktu untuk tiba di lokasi gempa.

Obama juga menjanjikan bantuan sebesar US$ 
100 juta untuk menanggulangi gempa. Dana itu 
akan bertambah dalam beberapa tahun men-
datang untuk bantuan pembangunan kembali 
Haiti.

Bersama dengan Presiden Prancis Nicolas Sar-
kozy, Brasil serta Kanada dan negara lainnya akan 
mengupayakan pembangunan kembali Haiti pasca 
gempa. - Baca juga hal 16, 19

INDONESIA KIRIM RELAWAN
Indonesia ikut berduka atas gempa dahsyat di 

Haiti yang menewaskan ribuan orang. 75 Relawan 
akan dikirim untuk membantu korban bencana 
alam itu. Sejumlah peralatan juga mereka bawa.

“75 Relawan akan ke Haiti. Mereka akan rakor 
di kantor Menko Kesra pukul 14.00 WIB,” ujar 
jubir Deplu Tengku Faizasyah dalam pers briefing 
di Gedung Deplu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Ju-

mat (15/1/2010).
Faiz belum mengetahui detil keberangkatan 

para relawan itu ke Haiti. Keberangkatan relawan 
akan dikoordinir oleh Kementrian Kesra.

Relawan yang akan dikirim, lanjut Faiz, terdiri 
dari staf Deplu, Kepolisian, dokter dari Depkes 
serta tim SAR. Para relawan akan membawa alat 
pembersih air, tenda, obat-obatan dan makanan 
siap saji.

“Mereka membawa bantuan tersebut dari 
Indonesia karena tidak ada negara terdekat dari 
Haiti yang memungkinkan untuk membeli barang-
barang bantuan,” kata Faiz.

Faiz mengatakan, kondisi di Haiti pasca gempa 
pada Rabu (13/1/2010) lalu, masih lumpuh. Jalur 
penerbangan reguler belum bisa berjalan, semen-
tara penerbangan darurat dikoordinir oleh PBB.

Pelaksanaan pemerintahan akibat gempa 7 
SR itu masih lumpuh. Saat ini seluruh bantuan 
dikoordinir oleh PBB dan pemerintah Amerika 
Serikat.

“Kami harap tidak ada lagi warga negara Indo-
nesia yang hilang di Haiti,” harap Faiz.

Sebanyak 5 WNI dinyatakan selamat dari 
musibah gempa Haiti. Mereka adalah dua sukare-
lawan misi PBB dan 3 wanita pekerja hotel.

Sumber: detik.com, BBC

1 US$: Rp. 9,155

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

AS kirim pasukan, Indonesia 
kirim  Relawan

Istana presiden ikut remuk akibat gempa

edisi ke-222 - 17 Januari 2010

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.



Disewakan satu kamar
Diantara Snyder dan 11th St. 
Hub: 267-847-6996 (1)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 267 
973 8909  (129)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat ke kuil 
bersama Jojo telp. 267 265 5559 
atau Rosalinda telp. 215 921 
0907  (74)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (5)

Kamar untuk pasutri
Atau dua orang wanita, tidak 
urus surat di 17xx 17th st. Hub. 
215-609-2453 setelah jam 3 
sore (4)

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 (23)

Antar jemput, dlm Phila & 
JFK airport telpon saja Bang John 
267-505-0703 (1)

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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TIDAK MAU MAKAN KACANG
Seorang wanita duduk di bus sambil makan 

kacang. Agar kelihatan sopan, ia menawari wanita 
yang duduk disebelahnya.

“Tidak, terima kasih.” kata wanita yang ditawari.
“Kacang bisa menggemukkan,” katanya lagi.
“Kenapa begitu?” kata wanita yang makan 

kacang.
“Buktinya, lihat aja gajah...”

KEMBALI KE BUMI
Saya berada di pantai dengan anak-anak saya, 

ketika anak saya yang berumur 4 tahun berlari 
menghampiri saya, menggandeng tangan saya, 
dan mengajak saya jalan-jalan di pinggir pantai 
dimana seekor burung camar tergeletak mati di 
atas pasir.

“Mami, apa yang terjadi dengan burung itu?”, si 
kecil bertanya.

“Ia mati dan sekarang ia pergi ke surga”, saya 
menjawab.

Anak saya termangu sejenak dan kemudian 
berkata : “Mengapa Tuhan melemparkannya 
kembali ke bawah sini?”

“???!!!”

PENYELIDIKAN
Dalam suatu penyelidikan, polisi mengarah 

pada sebuah surat dengan tulisan tangan yang 

merupakan barang bukti yang sangat penting 
untuk mengungkap sebuah misteri pembunuhan.

Menurut dugaan polisi surat tersebut adalah 
tulisan tangan si A tersangka pembunuh. Si A 
punya sahabat dekat bernama B yg tinggal di kota 
lain. Untuk memastikannya polisi memanggil si B 
untuk diperiksa sebagai saksi.

Polisi (P) : “Sudah berapa lama saudara kenal 
si A?”

Si B (B) : “Kira-kira 2 tahun, Pak.”
(P) : “Selama 2 tahun itu apakah saudara sering 

korespondensi dengan si A?”
(B) : “Ya, sering pak...”
(P) : (sambil menyodorkan secarik kertas 

dengan tulisan tangan) “Saudara kenal dengan 
tulisan ini?”

(B) : (dengan kening sedikit mengernyit si B 
menggelengkan kepala tanda tidak mengenal 
tulisan itu)

(P) : (sambil menghardik) “Benar saudara tidak 
mengenali tulisan ini? Jangan bohong, saudara bisa 
dikenai sanksi berat karena melindungi kejahatan 
dan kesaksian palsu! Bukankah tadi saudara bilang 
kenal dia sudah lama dan sering korespondensi!”

(B) : (Tidak kalah galak dan sambil berdiri) 
“Bagaimana saya bisa mengetahui itu tulisan saha-
bat saya atau bukan, selama ini... kami berkore-
spondensi lewat e-mail.”

(P) : “?????”

 DUNIA KITA INTERNASIONAL 19

VIVAnews - Seorang penganut Kristen 
Evangelis, Pat Robertson, mengatakan gempa 
dahsyat di Haiti terjadi karena pengaruh perjan-
jian yang pernah dibuat warga Haiti di masa lalu 
dengan setan.

Robertson yang pernah mengatakan bahwa 
Tuhan menghukum Amerika dengan menurunkan 
Badai Katrina ini menghubungkan tragedi gempa 
Haiti dengan peristiwa di masa lalu ketika Haiti 
masih dijajah Prancis.

Seperti dikutip dari laman stasiun televisi 
CNN, pemandu “700 Club” ini menjelaskan bah-
wa saat Haiti diduduki Prancis, rakyat Haiti ber-
satu dan mengucapkan sumpah pada setan.

“Mereka bilang, kami akan melayanimu kalau 
kamu membebaskan kami dari Prancis, dan setan 

menyetujuinya,” kata Robertson. “Rakyat Haiti 
bebas tetapi sejak itu mereka hidup dalam kutu-
kan.”

Rakyat Haiti menghentikan koloni Prancis pada 
1804 dan menyatakan kemerdekaan.

Sebelumnya, Robertson mengaitkan bencana 
dan serangan teror dengan pelegalan aborsi di 
Amerika Serikat. Sesaat setelah Badai Katrina 
menerjang dan menewaskan lebih dari 1.800 
orang, serta mengakibatkan kehancuran di New 
Orleans, Louisiana, Robertson teguh dengan 
teorinya.

“Kami sudah membunuh lebih dari 40 juta bayi 
yang belum lahir di Amerika,” kata Robertson 
dalam acara “700 Club” pada 12 September 2005. 

- VivaNews

Evangelis Kristen: Haiti Bayar Utang ke Setan

Wanita Selamat Setelah 8 
Hari Terjebak di Lift!

Seorang wanita dilaporkan hilang oleh kerabat-
nya. Namun ternyata dia terjebak selama berhari-
hari di dalam lift gedung apartemennya. Wanita 
itu akhirnya diselamatkan setelah terkurung di 
dalam lift selama 8 hari!

Polisi dan petugas pemadam kebakaran di 
Spanyol menemukan wanita itu di dalam lift 
khusus di apartemennya di Kota Sitges, dekat 
Barcelona. Saat ditemukan, wanita berumur 35 
tahun itu dalam kondisi sadar namun mengalami 
disorientasi.

Demikian disampaikan kepolisian setem-
pat seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat 
(15/1/2010).

Kepolisian Spanyol awalnya mendapat telepon 
dari kerabat wanita itu di Madrid yang melapor-
kan dia telah menghilang. Polisi pun mendatangi 
apartemen wanita itu. Saat itulah, polisi menden-
gar teriakan minta tolong.

Setelah ditemukan, wanita itu langsung dilari-
kan ke rumah sakit. Wanita yang tidak disebutkan 
namanya itu tinggal seorang diri di apartemennya.

Kepolisian menyatakan, tidak jelas bagaimana 
wanita itu bisa selamat meski telah 8 hari terje-
bak di dalam lift. Lift tersebut tampaknya macet 
karena gangguan listrik - detik.com

Pemimpin Sekte Ditangkap
Kepolisian Israel menangkap seorang tersangka 

pemimpin sekte. Pria tua itu diduga telah menja-
dikan 17 wanita sebagai budak seksnya. Sebanyak 
40 anak lahir dari hubungan seks dengan wanita-
wanita itu.

Goel Ratzon dituduh menyekap setidaknya 57 
wanita dan anak-anak di apartemen-apartemen di 
beberapa lokasi di Tel Aviv, Israel. Demikian dis-
ampaikan juru bicara kepolisian Micky Rosenfeld 
seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat 
(15/1/2010).

Dikatakan Rosenfeld, pada salah satu kasus, 
polisi menggerebek sebuah apartemen dengan 
tiga kamar tidur dan menemukan 10 wanita dan 
17 anak “dalam keadaan menyedihkan” yang hidup 

dalam “kondisi mengerikan”.
Ratzon telah beberapa tahun dikenal sebagai 

kepala sekte kaum wanita yang kabarnya memuja 
dia, berhubungan seks dengannya dan memelihara 
anak-anaknya.

Kepolisian Israel menduga Ratzon juga telah 
memperkosa anak-anaknya sendiri. Ratzon di-
tangkap beberapa hari lalu menyusul investigasi 
yang telah berlangsung lama. Menurut kepolisian, 
pria berusia 59 tahun itu telah memerintahkan 
para wanita dan anak-anak untuk bunuh diri jika 
sesuatu terjadi padanya.

Pengacara Ratzon, Shlomtzion Gabai memban-
tah semua tuduhan terhadap kliennya. Dia ber-
sikeras para wanita itu tidak disekap melainkan 
tinggal bersama Ratzon karena keinginan mereka 
sendiri. detik.com
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Di tengah maraknya spekulasi Apple akan men-
gumumkan komputer tablet dalam beberapa pe-
kan ke depan, Microsoft dan HP mendahului lang-
kah Apple dengan mengumumkan produk ini.

Pengumuman tersebut dilakukan di ajang pa-
meran elektronik Consumer Electronics Show 
(CES) di Las Vegas.

Piranti ini ditujukan untuk mengisi celah yang 
kosong di antara komputer jinjing dan telepon 
genggam pintar.

“Ini produk yang sangat cantik,” puji direktur 
Microsoft Steve Ballmer.

Dalam pidato di arena CES ini Ballmer me-
mamerkan piranti tersebut di depan 3.500 
wartawan, blogger, pengamat, dan wakil industri 
elektronik.

Ballmer juga mempertontonkan dua komputer 
tablet lain, masing-masing dibuat oleh Archos dan 
Pegatron Corp.

Sejauh ini reaksi atas pengumuman komputer 

tablet Microsoft dan HP ini tidak ramai.
“Ini produk yang menarik namun Microsoft se-

benarnya bisa membuatnya jauh lebih menarik.”
Menurut Miller, dari sisi perangkat lunak tidak 

ada terobosan. Padahal faktor ini penting untuk 
mendorong konsumen membeli produk baru.

Komputer tablet Microsoft dan HP memakai 
Windows 7

Penulis blog Devin Connors dari situs Tom’s 
Hardware tidak sependapat dengan pandangan 
Miller.

“Piranti ini menggunakan Windows 7 dan 
sangat bagus. Semua orang suka sistem operasi 
Windows 7,” kata Connors.

Ia mengatakan menggabungkan Windows 7 
ke piranti jinjing mungkin akan mendorong kon-
sumen beramai-ramai membeli produk ini.

Sepinya reaksi atas produk ini mungkin dise-
babkan oleh spekulasi bahwa Apple akan mengu-
mumkan produk serupa bulan ini. - BBC

Microsoft-HP rilis komputer tablet

Kursus kilat Dasar Fotografi 
Isi waktu luang Anda dengan hal yang bermanfaat

mari belajar fotografi bersama saya
 

Bahan pelajaran: 
1. Dasar fotografi

2. Mengunakan kamera 
3. Pencahayaan
4. Olah digital

5. Pengenalan terhadap 
    Macam-macam jenis fotografi 

Pilihan waktu fleksibel
Hub. Enche (215-459-4057) Tempat terbatas
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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

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

Presiden: Jangan Salah 
Artikan Program 100 
Hari

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoy-
ono meminta semua pihak tidak salah mengarti-
kan program 100 hari kerja pemerintah dengan 
menggunakan sebagai tolok ukur menilai kinerja 
pemerintah selama lima tahun mendatang.

“Kalau kita lihat komentar sebagaian masyara-
kat kita, kita harus bisa jelaskan dengan gamblang 
ke publik bahwa tidak tepat mengukur kinerja 
pemerintah lima tahun dari 100 hari, apalagi saya 
mendengar beberapa statemen bahwa pemer-
intah dinilai gagal karena 100 hari belum bisa 
mensejahterakan rakyatnya,” kata Presiden dalam 
rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 
(14/1).

Kepala Negara menyebut penilaian bahwa 
dalam 100 hari pemerintah dapat langsung 

mensejahterakan rakyatnya adalah tidak tepat.
Presiden Yudhoyono mengatakan tidak pernah 

ada pernyataan atau janji, baik dari dirinya, 
Boediono maupun anggota kabinet lainnya bahwa 
dalam 100 hari pertama kerja pemerintah, kes-
ejahteraan masyarakat akan langsung tercapai.

“Program 100 hari pertama sebagai landasan 
untuk bekerja lebih baik lagi dalam lima tahun 
mendatang,” kata Presiden.

Presiden lalu menyatakan, rapat kabinet yang 
berlangsung mulai pukul 13:45 WIB mengagenda-
kan evaluasi kerja untuk pencapaian target hingga 
pekan kedua Januari. “Saya banyak tandatangani 
perpres, kepres terkait program 100 hari, tadi 
saya lihat langsung satuan reaksi cepat penanggu-
langan bencana yang termasuk program 100 hari.

Saya yakin saudara juga lakukan hal demikian, 
sejauh mana evaluasinya, kalau belum klop silakan 
sampaikan secara terbuka sehingga mudah korek-
sinya,” kata Kepala Negara.

Rapat kabinet berlangsung mulai pukul 13.45 
WIB dan dihadiri seluruh anggota Kabinet Indo-
nesia Bersatu II. - Suara Merdeka

Avatar film tercepat 
yang mencapai rekor 
penjualan tiket  
senilai US$ 1 miliar.

Perusahaan distribusi film 20th Century Fox 
mengatakan telah menangguk lebih dari US$ 350 
juta di Amerika Serikat dan lebih dari US$ 670 
juta dari pasar di bagian lain dunia hanya dalam 
rentang waktu 17 hari.

Film fiksi ilmiah 3D disutradarai oleh James 
Cameron,yang juga memproduksi Titanic, film 
terlaris sepanjang masa.

Angka terbaru telah mengantar Avatar menjadi 
film terlaris keempat yang diproduksi.

Di atasnya ada Titanic dengan 1,8 miliar dollar, 
The Lord of the Rings: The Return of the King 
dengan $1,12 miliar, dan Pirates of the Caribbean: 
Dead Man’s Chest dengan US$ 1,07 miliar.

Avatar yang bertutur tentang seorang marinir 
cacat yang menyusup ke jajaran ras mahkluk asing 
raksasa menggabungkan aksi ‘live’ dan teknologi 
digital.

Kabarnya, film ini merupakan karya sinemato-

grafi terlarang yang pernah diproduksi dengan 
anggaran setidaknya mencapai US$ 300 juta.

TIKET MAHAL
“Ini seperti kereta barang tak terkendali,” kata 

Bert Livingston dari 20th Century Fox. “Dia 
terus melaju.”

“Saya rasa semua orang harus menonton 
Avatar sekali, bahkan orang yang biasanya tidak 
ke gedung bioskop sekalipun, mereka telah men-
dengar tentang film ini dan mengatakan,’saya ha-
rus menontonnya,’ kata Bert.

“Lalu ada orang-orang yang sudah menonton 
berkali-kali,” tambahnya.

Avatar telah masuk ke hampir seluruh pelosok 
dunia. Film tersebut mulai diputar di Cina pada 
hari Sabtu dan akan tiba di Italia, yang merupakan 
pasar terakhirnya, pada 15 Januari.

Perolehan penjualan tiket sebagian bersumber 
dari harga tiket yang lebih mahal untuk pertunju-
kan 3D, kata wartawan BBC Peter Bowes di Los 
Angeles.

Namun, sementara Hollywood memasuki 
musim sepi tahunan dengan hanya merilis beber-
apa film besar, Avatar mungkin mendominasi box 
office selama beberapa pekan lagi, kata wartawan 
kami. - BBC

Presiden Kroasia 
Kewalahan dengan 
Facebook

VIVAnews - Presiden terpilih Kroasia, Ivo 
Josipovic, kini punya masalah baru: bagaimana 
menampung ribuan teman baru dalam akun prib-
adinya di laman jejaring sosial Facebook.

Pasalnya, makin banyak orang yang antusias 
menjadi teman baru Josipovic di Facebook begitu 
dia berhasil menang pemilihan umum (pemilu) 
Minggu, 10 Januari 2010. Apalagi, sebagai presiden 
baru Kroasia, Josipovic harus memuluskan lang-
kah negaranya menjadi anggota baru Uni Eropa, 
yang ditargetkan harus terwujud pada 2012.

Sebenarnya, Josipovic masih ingin memper-
tahankan akun pribadinya di Facebook. “Saya 
sudah punya 5.000 teman, yang merupakan jum-

lah maksimum yang diperbolehkan di Facebook. 
Namun masih ada 7.000 orang yang ingin menjadi 
teman baru. Saya tidak tahu bagaimana harus 
menyiasatinya,” kata Josipovic, Selasa 12 januari 
2010, seperti yang dikutip laman harian People’s 
Daily.

Sebenarnya Josipovic bisa membuat akun baru 
dengan nama pengguna yang sedikit berbeda dari 
yang sebelumnya. Namun tak dijelaskan apakah 
usulan itu telah melintas di benar Josipovic.

Pakar hukum dan penikmat musik klasik itu 
sebenarnya kurang berpengalaman dalam dunia 
politik, namun dia terkenal memiliki citra yang 
bersih. Tak heran bila Josipovic berhasil unggul 60 
persen atas pesaingnya yang merupakan walikota 
Zagreb, Milan Bandic, dalam pemilu kemarin.

Dengan demikian, Josipovic menjadi presiden 
ketiga Kroasia sejak negara itu memerdekakan 
diri dari Yugoslavia pada 1991. Menarik ditunggu 
apakah Josipovic masih punya waktu untuk ber-
main Facebook di tengah kesibukannya sebagai 
presiden.
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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

Banyak Pelamar 
Kerja Ditolak  
Gara-gara Facebook

Mem-posting sesuatu di Facebook memang tak 
boleh sembarangan, khususnya bagi para pencari 
kerja. Sebuah survei mengungkapkan, hampir 
separuh perusahaan telah menolak calon pekerja 
yang sebenarnya potensial cuma gara-gara Face-
book sang pelamar.

Satu dari 10 pelamar kerja ternyata ditolak 
karena ketahuan telah mem-posting sesuatu 
tentang minum-minuman keras dan obat-obatan 
terlarang. Kemudian, 13% karena membuat ko-
mentar rasis, dan 9% lainnya ditinjau ulang karena 
kedapatan menempatkan foto cabul di halaman 
situs jejaring sosial tersebut.

Perusahaan-perusahaan itu mulai mengecek 
jeroan Facebook sang pelamar untuk memband-
ingkannya dengan resume curriculum vitae (CV) 

yang dikirimkan. Bahkan, seperti dikutip detikI-
NET dari Telegraph, Rabu (13/1/2010), empat dari 
perusahaan telah membuang lamaran yang masuk 
setelah melihat Facebook sang pelamar.

Gambaran tentang dampak Facebook ini 
didapat dari hasil survei Career Builder terhadap 
450 karyawan perusahaan. Farhan Yasin, presiden 
Career Builder mengatakan, situs seperti Face-
book bisa menjadi bom waktu.

“Banyak yang memakai situs jejaring untuk 
menguak hal “kotor” di dunia maya. Maka, 
bersihkan konten “kotor”-mu sebelum mencari 
pekerjaan. Hapus semua konten foto dan link 
yang bisa menjadi batu sandungan dalam mencari 
pekerjaan,” imbau Yasin soal hasil survei tersebut.

Salah satu perusahaan bernama Big Brother 
mengakui kesalahan terbesar yang dibuat oleh 
pencari kerja ialah tak bisa menjaga perilakunya 
di Facebook. Meski telah memoles sebaik-baiknya 
CV mereka, namun percuma saja kalau masih 
memiliki catatan online yang kurang baik dan bisa 
dilihat semua orang. - detikinet.comww

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 -  Dalam proses penyelidikan, ang-
gota pansus lebih sering bertikai antar sesama. 
Kadang pertikaiannya justru keluar dari konteks 
permasalahan yang sedang dihadapi.

Sebagai contoh pihak yang seperti tidak bo-
san mencari musuh adalah anggota dari Fraksi 
Demokrat, Ruhut Sitompul. Beberapa kali 
tingkah laku Ruhut membuat panas suasana 
rapat.

Yang paling terbaru soal penyebutan kata 
‘Daeng’ kepada mantan Wapres Jusuf Kalla. 
Sebagian anggota pansus mengkritik keras per-
nyataan Ruhut. Bagi mereka, sebutan itu justru 
dianggap tidak sopan.

Situasi tersebut justru akan membuat turun 
kredibilitas anggota pansus di mata masyarakat.

“Masyarakat akan kecewa melihat anggota 
dewan seperti itu. Simpati masyarakat juga akan 
berkurang melihat cara yang kurang etis,” ujar 

pengamat politik Universitas Indonesia (UI) 
Andrinof Chaniago kepada detikcom, Kamis 
(14/1/2009) malam.

Mengenai Ruhut, Andrinof dinilai memang 
sengaja dan direncanakan untuk menjadi ben-
teng setiap pertanyaan yang muncul dalam rapat 
pansus.

“Ada kesengajaan dan perencanaan untuk 
Ruhut. Minimal membendung serangan yang 
berlebihan dan melebar,” kata Adrinof.

Adrinof mengatakan, anggota pansus selama 
ini belum membangun dan memisahkan antara 
substansi dengan emosional.

“Jika fokus ke substansi, tidak perlu marah-
marah atau dengan nada tinggi. Dalam politik itu 
yang penting perdebatan substansi tidak perlu 
dengan nada marah dan sebagainya,” tutupnya.

- detik.com

Sering Ribut, Masyarakat akan Kecewa 
Lihat Sikap Anggota Pansus
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PDIP Batal Usung 
Ayu Azhari 

Nama Ayu Azhari sempat mencuat dikabarkan 
hendak mencalonkan menjadi calon wakil bupati 
Sukabumi melalui PDIP. Pro-konra pun mengiringi 
rencana pencalonan tersebut. Namun, hal itu ke-
mudian dibantah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 
PDIP Jabar yang menyebutkan Ayu maju sebagai 
pejabat No 2 di Sukabumi.

“Belum ada pemberitahuan ke kita (DPD) 
kalau dia maju sebagai wakil bupati,” kata Wakil 
Ketua DPD PDIP Jabar Idris Jusup Lubis, saat 
ditemui wartawan di kantor DPS PDIP Jabar, 
Jalan Laswi, Kamis (14/1).

Dari informasi yang diterima, lanjutnya, Ayu 
tidak mengikuti verifikasi di tingkat kewilayahan 
partai. “Di Verifikasi DPC (Sukabumi) dia tidak 
hadir,” papar Idris.

Mencuatnya nama Ayu untuk melamar menjadi 
Wakil Bupati Sukabumi tidak disangkal oleh Idris. 
“Kalau mau melamar silakan saja itu kehendak 

dia,” ujarnya.
Dari hasil verifikasi kewilayahan, terdapat 13 

bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju 
di partai berlambang kepala banteng ini. Enam 
melamar menjadi balon bupati dan sisanya wakil 
bupati. “Di data verifikasi tidak ada nama Ayu,” 
tegasnya. Verifikasi tingkat provinsi untuk balon 
bupati telah digelar, Rabu (13/1) kemarin. Untuk 
wakil bupati digelar hari ini di kantor DPD PDIP.

Balon wakil bupati Dudun Sudrajat menu-
turkan, dirinya memang mengetahui jika Ayu 
Azhari melamar menjadi balon wabup di periode 
sekarang. Namun, ia mengatakan Ayu tidak hadir 
dalam proses verifikasi di tingkat kewilayahan.

“Kalau tidak salah calon bupatinya juga tidak 
hadir waktu itu,” tuturnya yang tengah menunggu 
proses verifikasi tingkat provinsi.

Menurutnya kabar rencana majunya Ayu 
menjadi wabup karena di beberapa titik strat-
egis di Sukabumi tertera baliho ukuran besar 
yang berisikan doa restu untuk sang artis untuk 
menjadi wabup. “Dari informasi yang saya dengar 
mungkin dia tidak serius,” tandasnya. - Suara 
Merdeka

Sabtu: 8:00 am - 2:00 pm
Minggu: 12:00 pm - 6:00 pm

Hari lain: dengan perjanjian

15 N. Presidential Blvd., Suite 303
• Bala Cynwyd •

Ranti Aryani, D.D.S.
Richard Bennett, M.S., R.D.H.

Dari North atau South Philadelphia:
Naik Orange line ke City Hall station,

Jalan ke 15th Street dan John F. Kennedy Blvd.

Naik Bus Rute 44 atau 38 Westbound,
turun di City Avenue and Presidential Blvd. (20 menit).

Jalan kaki ke arah Utara (3 menit).

Ikuti kesempatan discount dan promo spesial kami tiap bulan. Informasi di:

www.OrchidDentalPA.com

Kind Care for All

hanya $175/tahun/orang

Pembiayaan Perawatan Gigi yang Terjangkau
Bagi Anda dan Keluarga

1-917-403-1500
English/Bahasa Indonesia

Keanggotaan perorangan per tahun ini meliputi:

• 2 (dua) kali pemeriksaan menyeluruh

• X-ray menyeluruh (ronsen gigi)

• 2 (dua) kali Pembersihan gigi
(tidak termasuk perawatan gusi)

• 2 (dua) kali Aplikasi fluoride untuk gigi
anak-anak (di bawah 18 tahun)

• Diskon untuk harga-harga perawatan lainnya

Segera manfaatkan kesempatan ini.
Jika ada pertanyaan, mohon hubungi

kami di nomor
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Yuk, Senam Mata 
Biar Rileks 

Bekerja di depan komputer tanpa beristirahat, 
atau membaca dengan posisi tubuh yang tidak 
tepat dapat menyiksa mata.

Hal-hal tersebut membuat mata kita tidak 
rileks. Akibat yang paling sering terjadi adalah 
mata terasa perih karena iritasi. Selain itu, 
mata bisa menjadi merah. Akibat lainnya, mata 
menderita rabun jauh atau dekat. Ketegangan 
otot di kelopak mata juga dapat mengakibatkan 
pergeseran bola mata. Lebih gawat lagi, bisa 
berakibat katarak.

Untuk meredakan kelelahan mata, Anda dapat 
menggunakan telapak tangan. Caranya, letakan 
telapak tangan di masing-masing mata, lalu silang-
kan jari-jari kedua tangan satu sama lain. Setelah 
kedua mata tertutup oleh telapak tangan dan 
tak ada cahaya yang masuk melalui sela-sela jari, 
biarkan mata terbuka. Tahan posisi itu beberapa 
saat dan pastikan, Anda benar-benar melihat 
kegelapan. Lakukan ini beberapa kali sehari.

Selain mengistirahatkan mata sejenak di sela-
sela aktivitas, Anda juga dapat merawat kedua 
mata Anda dengan melakukan senam mata. Beri-
kut adalah latihan yang dapat Anda lakukan:

  
 1. Pijat daerah bawah kedua mata menggu-

nakan jari tengah
   
2. Tekan sedikit dan rasakan otot-otot mata 

yang kaku (jika baru pertama kali mencoba, jan-
gan terlalu berlebihan karena dapat menyebabkan 
nyeri kepala)

   
3. Kemudian, beralih pada tulang atas mata. 

Berikan pijatan beberapa kali
  
 4. Pijat bagian urat-urat yang kaku di bagian 

atas mata dekat hidung, lalu arahkan ke sudut 
mata dan pijat perlahan. Lalu pindah ke otot-otot 
di bagian atas alis.

Lakukan hal-hal di atas secara rutin. Lalu, yang 
terpenting, jangan ‘menyiksa’ mata Anda dengan 
memforsirnya tanpa beristirahat. (berbagai sum-
ber/zet) - rileks.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

Gayus Nilai Sri 
Mulyani Lakukan 
Pelanggaran

JAKARTA - Anggota Panitia Angket Kasus 
Bank Century Gayus Lumbuun menilai, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani telah melakukan pelang-
garan, karena tidak memberikan laporan kepada 
Wapres Jusuf Kalla, selaku Presiden ad-interim, 
saat mengambil keputusan pemberian dana talan-
gan Bank Century.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaku-
kan pelanggaran ketentutan dalam pemerintahan 
karena tidak melaporkan kepada Presien Ad-
interim yakni Wapres Jusuf kalla saat mengambil 
keputusan soal Bank Century,” kata anggota 
Panitia angket Gayus Lumbuun, saat istirahat di 
Gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis (14/1).

Lebih lanjut Gayus menjelaskan pada saat pen-
gambilan keputusan tanggal 21 Nopember 2008, 
Wapres Jusuf kalla memegang mandat sebagai 
pejabat Presiden karena Presiden Susilo bambang 
Yudhoyono sedang berada di luar negeri. Selain 
itu, tambahnya berdasarkan keterangan Jusuf 
Kalla saat itu ada Keppres yang memberikan 
kewenangan kepadanya untuk melaksanakan 
tugas-tugas kepresidenan.

“Ini pelanggaran serius (Sri Mulyani). Perlu 
dipertanyakan apa motivasi dari pelanggaran itu,” 
kata Gayus.

Lebih lanjut Gayus mengatakan yang perlu 
dikejar lebih lanjut kepada Sri Mulyani pelangga-
ran tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau 
karena kelalaian. Meskipun Gayus merasa sanksi 
jika hal itu terjadi karena kelalaian saja.

Ketika ditanyakan kemungkinan Sri Muly-
ani saat itu melaporkannya kepada Presiden 
Yudhoyono langsung (via telepon), Gayus justru 
mempertanyakan kenapa melakukan hal itu.

Menurut Gayus, saat itu jelas-jelas posisi Pres-
iden ad-interim dipegang oleh Wapres Jusuf kalla.

“Nanti kita akan pertanyakan pada dia (Sri 
Mulyani),” kata Gayus.

Gayus juga mengatakan, kalaupun benar 
Sri Mulyani melaporkan langsung ke Presiden 
Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri 
maka langkah tersebut juga melanggar ketentuan. 
Gayus justru mempertanyakan kenapa Sri Muly-
ani seakan-akan tidak mau melaporkan hal itu ke 
Wapres Jusuf Klla.

“Pak Jusuf Kalla saat itu punya kewenangan 
jelas sebagai kepala pemerintahan,” kata Gayus.

Gayus juga menjelaskan keterangan Jusuf Kalla 
dalam sidang Panitia Angket semuanya sangat 
jelas.

Menurut Gayus, saksi Jusuf Kalla sangat 
terbuka dan jujur tidak ada yang ditutup-tutupi. 
Gayus justru membandingkan dengan keterangan 
Boediono dan Sri Mulyani yang terkesan menu-
tupi sesuatu. [TMA, Ant]

Makin Banyak Desakan  
untuk Periksa SBY

Desakan untuk memanggil Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono sebagai saksi makin de-
ras ditujukan kepada Pansus Hak Angket 
Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI. Hari 
ini, Jumat (15/1/2010), desakan dilemparkan oleh 
tiga institusi berbeda, yaitu Koalisi Masyarakat 
Sipil Anti Korupsi (Kompak), Komite Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan 
Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN). 
Alasannya, SBY pasti mengetahui keputusan dan 
eksekusi bailout untuk Bank Century.

Fadjroel Rahman dari Kompak mengatakan 
Presiden SBY perlu dihadirkan dalam pemerik-
saan Pansus sebagai pihak yang diberi laporan 
sehari setelah keputusan bailout dihasilkan. Hal 

ini diakui langsung oleh Menkeu Sri Mulyani dalam 
pemeriksaannya dua hari silam.

Saran yang sama juga disampaikan oleh 
Marwan Batubara dari KPKN. “Kami menuntut 
supaya SBY diperiksa menjadi salah satu saksi 
karena akan menjadi kunci. Alasannya, misalnya 
kontroversi kehadiran Marsilam Simanjuntak. 
Lalu lembaga KSSK yang begitu penting memutus-
kan bailout Rp 6,7 triliun oleh dua orang saja dan 
itu bawahan Presiden. Presiden sendiri sebagai 
ketua harus ditanya,” katanya dalam pertemuan 
dengan Pansus di DPR RI.

Sementara itu, Rijalul Imam dari KAMMI 
mengatakan waktu kerja Pansus tak banyak lagi. 
Pansus harus melengkapi pemeriksaan yang sudah 
berjalan dengan mengundang SBY. “Kita sudah 
lihat JK, Sri Mulyani dan Boediono tapi itu para 
pembantu presiden. Kami minta panggil SBY su-
paya clear dan tidak saling melempar pola,” kat-
anya. - Kompas
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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 -  Pertumbuhan penduduk yang 
tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Karena itu, meskipun program keluarga 
berencana (KB) digalakkan Indonesia, di sisi lain 
diperlukan angka pertumbuhan penduduk yang 
tinggi untuk meningkatkan angka pertumbuhan 
ekonomi.

Pendapat yang didasarkan atas kajian peneli-
tian itu dilontarkan oleh dosen Sekolah Tinggi 
Teologia (STT) Baptis Jakarta, Wilson Rajagukguk 
dalam disertasi doktornya di Universitas 
Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1) 
pagi. Penelitian itu berangkat dari keinginan mem-
buktikan dan mencari kebenaran mengenai ada-
kah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk.

Karena itu, Wilson Rajagukguk dalam diser-
tasinya berjudul Pertumbuhan Penduduk sebagai 
Faktor Endogen dalam Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia mengangkat masalah tersebut dalam 
ujian untuk meraih gelar doktor ilmu ekonomi di 
UI dengan hasil sangat memuaskan.

Berdasarkan simulasi dan analisis yang dilaku-
kan dalam penelitiannya, ternyata terlihat kalau 
angka pertumbuhan ekonomi proporsional ter-
hadap angka pertumbuhan penduduk. Ini berarti, 
pertumbuhan penduduk di Indonesia berpen-
garuh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian Wilson ini diperkuat dengan argumen 
yang dikemukakan oleh Jones (1995), yaitu per-
tumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa lalu 
disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang 
tinggi.

Seperti diketahui, ada tiga aliran pemikiran 
dalam beberapa periode waktu yang membahas 

mengenai hubungan antara pertumbuhan pen-
duduk dan pertumbuhan ekonomi. Aliran per-
tama beranggapan kalau pertumbuhan penduduk 
yang tinggi akan menghambat pertumbuhan eko-
nomi (Malthusian dan Neo-Malthusian).

MASA LALU
Aliran kedua adalah aliran revisionis yang 

meragukan pernyataan aliran sebelumnya kare-
na tidak disertai dengan cukup bukti empiris. 
Sedangkan, aliran ketiga adalah aliran yang be-
ranggapan kalau pertumbuhan penduduk me-
mang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi 
(Birdsall dan Sindings, 2001).

Dengan menggunakan indikator angka pertum-
buhan konsumsi, angka pertumbuhan kapital dan 
angka pertumbuhan output untuk mengevaluasi 
pertumbuhan ekonomi dan menggunakan indika-
tor angka pertumbuhan penduduk untuk men-
gevaluasi pertumbuhan penduduk, maka peneli-
tian ini lebih dapat akurat.

Sementara itu, Young (1995) mengemukakan, 
kalau pertumbuhan yang terjadi di Indonesia ber-
sama Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, 
Singapura, Thailand, dan Malaysia bertumbuh 
karena mereka mengambil langkah besar dalam 
akumulasi modal fisik dan modal manusia.

Karena itu, Wilson ingin membuktikan kalau 
pendapat yang mengemuka selama ini kalau per-
tumbuhan penduduk berbanding negatif dengan 
pertumbuhan ekonomi adalah salah. Karena ma-
sih ada indikasi yang lain, yaitu berhubungan den-
gan anak usia sekolah yang selanjutnya bekerja. 
[NOV/M-17] Suara Pembaruan

Pertumbuhan Penduduk Tinggi Positif 



Popularitas 
Obama Turun

Beberapa hari menjelang satu tahun pelanti-
kannya sebagai pemimpin baru Amerika Serikat, 
popularitas Presiden Barack Obama cenderung 
mengalami penurunan, terutama menyangkut 
kemampuannya menangani masalah-masalah 
dalam negeri.

Hasil jajak pendapat terbaru CBS News Poll 
yang dilansir media AS, Rabu (13/1), menunjuk-
kan tingkat popularitas Obama turun menjadi 46 
persen.

Persentase tersebut merupakan penurunan 
terendah dalam satu tahu terakhir -- berada di 
bawah 50 persen.

Sebelumnya pada tahun lalu, dukungan ter-
hadap presiden kulit hitam pertama AS itu cen-
derung selalu berada di atas 50 persen, bahkan 
tingkat popularitas Obama mencapai hampir 70 
persen pada April 2009 dan lebih dari 60 persen 
saat dia baru saja dilantik sebagai presiden AS 
pada Januari 2009.

Menurut jajak CBS News Poll yang dilakukan 
pada 6-10 Januari 2010 terhadap 1.216 warga AS 
itu, faktor yang membuat popularitas Obama 
menurun adalah upaya penanganannya terhadap 
dua masalah dalam negeri, yaitu ekonomi dan 
kesehatan.

Baru kali inilah Obama mendapat tingkat ter-
endah dukungan di kedua masalah itu.

Hanya 41 persen responden jajak CBS yang 
setuju dengan cara Presiden Obama menangani 
masalah ekonomi, yang dianggap sebagian besar 
masyarakat AS sebagai masalah paling berat saat 
ini.

Adapun dalam hal reformasi pelayanan kes-
ehatan -- yang saat ini masih terus diperdebatkan 
di Kongres, hanya 36 persen responden yang 
setuju dengan cara Obama. Selebihnya, yaitu 54 
persen, tidak setuju.

Namun demikian, Obama sang penerima 
Hadiah Nobel Perdamaian 2009 juga mendapat-
kan peningkatan dukungan, terutama menyangkut 
masalah internasional dan upayanya menangani 
ancaman terorisme.

Sebanyak 46 persen responden setuju dengan 
cara Obama menangani masalah konflik di Af-
ghanistan dan 52 persen mendukung tindakannya 
menghadapi ancaman terorisme.

Lebih khusus menyangkut upaya serangan 
teroris oleh warga Nigeria terhadap pesawat 
Northwest 253 di Detroit pada 25 Desember 
2009 lalu -- namun berhasil digagalkan, sebanyak 
57 persen warga Amerika yang diwawancarai 
untuk CBS News Poll menyatakan setuju dengan 
reaksi yang diberikan pemerintahan Obama.

Beberapa saat setelah insiden itu terjadi, 
Presiden Obama langsung memerintahkan pihak 
terkait untuk meninjau ulang sistem pengawasan 
nasional dan peraturan keselamatan penerbangan.

Dia juga meminta pihak-pihak yang bertang-
gung jawab dalam hal pengamanan nasional untuk 
meningkatkan tekanan terhadap para teroris yang 
berniat menyerang AS. (Ant) Harian Analisa

Sarah Palin Jadi  
Kontributor Fox 
News 

ALASKA - Setelah mengundurkan diri sebagai 
Gubernur Alaska, Juli 2009 lalu, kandidat Wakil 
Presiden Amerika Serikat Sarah Palin beralih pro-
fesi menjadi kontributor stasiun televisi Fox News. 
Demikian dikatakan pengacara Sarah Palin, seperti 
dirilis situs BBC, Senin (11/1).

“Sementara ini, Palin tidak memiliki program 
acara TV sendiri. Tapi, ia akan tampil di program-
program tertentu,” kata juru bicara Fox News, 
tanpa merinci berapa honor Palin.

Palin mengungkapkan kegembiraan bergabung 
dengan Fox seraya memuji tim manajemen Fox 
News. Di sisi lain, Wakil Presiden Eksekutif Fox bi-
dang program acara TV, Bill Shine, juga menyatakan 
kegembiraannya dan menilai Palin memiliki dua sisi 
daya pikat tinggi dalam spektrum politik.

Popularitas Palin meningkat, ketika secara 
mengejutkan ia terpilih menjadi kandidat Wakil 
Presiden dari Partai Republik mendampingi John 
McCain dalam pemilu presiden Amerika Serikat 
2008 lalu. Setelah kalah dalam pemilu, ia mengun-
durkan diri sebagai Gubernur Alaska, tujuh bulan 
sebelum masa jabatannya berakhir [baca: Sarah 
Palin Mundur dari Gubernur Alaska].

Rumor yang berkembang, Palin berencana 
mengejar karir di televisi. The Washington Post 
melaporkan, selain muncul sebagai komentator 
di berbagai acara TV, Palin terkadang menjadi 
host program bernuansakan kisah-kisah inspiratif.
(ADDY/SHA) - LIPUTAN6
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100 Ribu Orang 
Dikhawatirkan 
Tewas

HAITI -Lebih dari 100 ribu orang dikha-
watirkan tewas dalam bencana gempa bumi 
dahsyat di Haiti. Suasana di negeri itu benar-
benar mengerikan. Ibukota Haiti, Port-au-
Prince porak-poranda.

Jumlah korban jiwa sulit untuk dipastikan. 
Namun Perdana Menteri (PM) Haiti Jean-
Max Bellerive mengatakan pada CNN, Kamis 
(14/1/2010), jumlah korban tewas bisa di atas 
100 ribu orang.

Akibat gempa, gedung-gedung hotel, rumah 
sakit, sekolah, rumah penduduk dan bangu-
nan-bangunan lainnya kini rata dengan tanah. 
Banyak korban terkubur di bawah reruntu-
han. Bahkan mayat-mayat pun berserakan di 
jalan-jalan. Demikian seperti diberitakan AFP, 
Kamis (14/1/2010).

Berbeda dengan PM Haiti, Presiden 
Haiti Rene Preval mengatakan, korban 
jiwa bisa mencapai sekitar 50 ribu orang. 
Dikatakannya, banyak gedung hancur digun-
cang gempa.

“Parlemen telah ambruk. Kantor pajak am-
bruk. Sekolah-sekolah ambruk. Rumah sakit-
rumah sakit ambruk,” kata Preval kepada 
CNN.

Akibat gempa berkekuatan 7 Skala Richter 
ini, ribuan orang belum ditemukan. Bahkan 
kini ada kekhawatiran akan terjadinya aksi 
kriminal. Sebab menurut Badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), penjara utama Haiti 
telah ambruk akibat gempa. Akibatnya, para 
tahanan pun kabur.

Menyusul gempa dahsyat tersebut, lebih 
dari 30 gempa susulan terasa di Port-au-
Prince. Ibukota Haiti itu dihuni oleh lebih dari 
2 juta orang, yang sebagian besar hidup dalam 
kemiskinan.
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Hair Beauty Service
Menerima: potong rambut, 

kerinting, semir rambut, sang-
gul pesta, make-up foto pengan-
tin/pesta. Hubungi: 2153913772

     atau 2676901465

215 758 3619 
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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

WASHINGTON ww- Presiden Barack Obama 
mengatakan Wall Street harus mengembalikan 
$117 miliar dana negara dan mengecam bank 
yang mengeruk keuntungan berlebihan serta 
memberikan bonus berlebihan kepada pega-
wainya.

Penetapan pajak sebesar $117 miliar itu untuk 
mengembalikan uang yang dipergunakan pemer-
intah Amerika untuk menalangi kekurangan 
dana bank selama krisis keuangan.

‘’Komitmen saya adalah untuk mengembalikan 
setiap sen yang dihutang dari rakyat Amerika,’’ 
kata presiden.

Langkah ini mengikuti kemarahan publik atas 
dunia perbankan karena dianggap bertanggung 
jawab menjadi penyebab krisis ekonomi.

WARGA BIASA
‘’Tekad untuk mencapai tujuan itu semakin 

kuat ketika saya melihat laporan mengenai 
keuntungan besar-besaran dan pemberian bonus 
yang berlebihan di berbagai perusahaan yang 
kehidupannya terselamatkan oleh uang pajak 
rakyat Amerika,’’ kata presiden.

Ia mengatakan tujuannya bukan untuk men-
ghukum perusahaan-perusahaan Wall Street 
tetapi untuk menghentikan penyalahgunaan 
wewenang dan mencegahnya agar tidak terjadi 
kembali.

Wartawan BBC Michelle Fleury mengatakan 
Presiden Obama menggunakan kata bernada 
teguran bahwa bank harus membayar uang 
pembayar pajak.“

‘’Mungkin cukup bisa meredakan kemarahan 
warga biasa Amerika,’’ kata wartawan kami 

tersebut. 
Namun pajak itu hanya akan berlaku bagi 

perusahaan dengan asset lebih dari $50 miliar.
Diperkirakan ada 50an perusahaan dengan 

asset sebesar itu, walau banyak diantara mereka 
tidak menerima bantuan pemerintah dan banyak 
pula yang telah mengembalikan uang pinjaman 
pemerintah itu.

Wartawan bisnis BBC Robert Peston men-
gatakan biaya pembayaran pajak itu ada kemung-
kinan kemudian dibebankan kepada nasabah 
bank bersangkutan.

‘’Ongkosnya kemungkinan akan dibebankan 
pada perusahaan yang meminjam dari bank-bank 
ini,’’ katanya.

SEDIKIT MENGGANGGU
Para pengamat di Amerika mengatakan bahwa 

pembayaran berjangka selama satu dasawarsa 
membuat dampaknya terhadap dunia perbankan 
tidak akan terlalu terasakan.

‘’Sedikit mengganggu sistem yang ada,’’ kata 
Robert Albertson, Chief Strategist Sandler 
O’Neill di New York.

‘’Satu lagi yang mengganggu dunia perbankan, 
tetapi berjangka sepuluh tahun, jadi tidak terlalu 
membebani. Kecil sekali dalam neraca perbank-
an yang ada.’’

Pajak itu ditetapkan menyusul prakiraan di 
Wall Street dengan berbagai bank akan kemung-
kinan membagikan bonus besar-besaran.

Pajak itu akan setidaknya mengembalikan 
$700 miliar milik pemerintah Amerika saat 
menggelontorkan dana yang disebut Program 
Bantuan untuk Asset Bermasalah. - BBC

Pajak 117 miliar Dollar Obama

JAKARTA 10 JAM
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HP $20 = 320 menit
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HP $2 = 32 menit


