
 Bank Century dianggap tak layak diselamatkan 
dengan mengeluarkan dana talangan (bailout) 
hingga Rp 6,7 triliun. Apalagi, banyak kejanggalan 
yang mewarnai proses pengambilan keputusan 
bailout oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) pada 21 November 2008.

“Untuk sementara, kami menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan dan keputusan bailout (terhadap 
Bank Century) sebagai langkah berlebihan,” ujar 
anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century 
dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Bambang Soesa-
tyo di Jakarta, Jumat (22/1).

Hal itu dinyatakan, setelah mendalami keteran-
gan tujuh ahli kepada Pansus sepanjang Kamis 
(21/1). Namun, Bambang mengakui, kesimpulan 
tersebut belum menjadi keputusan. Sebab, kons-
telasi politik antarfraksi di Pansus masih terbelah 
dua, ada yang pro dan kontra terhadap keputusan 
bailout.

Dia menjelaskan, kesimpulan sementara frak-
sinya sejalan dengan hasil audit investigasi Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni menyangkut 
dugaan rekayasa aturan Bank Indonesia (BI), 
dugaan pelanggaran hukum, dugaan penyalahgu-
naan wewenang atau jabatan, serta dugaan adanya 
potensi kerugian negara.

Senada dengan itu, anggota Pansus Agun 
Gunandjar Sudarsa optimistis, audit BPK tentang 
Century akan menjadi keniscayaan yang harus 
ditindaklanjuti secara hukum maupun secara poli-
tik. “Sejalan dengan itu, Pansus tak boleh lagi ragu 
menyimpulkan bahwa kebijakan penyelamatan 
Bank Century adalah patut diduga melanggar 
UU,” tegasnya.

Dari pandangan para ahli, tuturnya, semakin 
memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan 
wewenang dan kebijakan dalam keputusan peny-
elamatan Bank Century. “Para ahli sepakat hasil 

audit investigasi BPK sulit terbantahkan,” katanya.
Untuk itu, para pihak yang terkait, harus dim-

intai pertanggungjawaban secara hukum maupun 
secara politik. “Secara politik, Pansus tentu akan 
merekomendasikan agar DPR meminta pertang-
gungjawaban pemerintah, dan pemerintah wajib 
memberi respons setelah Pansus menyelesaikan 
tugasnya,” katanya.

Hal yang sama disampaikan anggota Pansus 
dari FPDI-P, Hendrawan Supratikno, yang yakin 
bahwa audit BPK tak terbantahkan. “Itu akan 
menjadi dasar kami merumuskan kesimpulan,” 
katanya.

TOLAK KRIMINALISASI
Menyikapi proses di Pansus Century, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, peno-
lakannya terhadap upaya kriminalisasi kebijakan 
pemerintah. Sebab, kebijakan melekat pada peja-
bat negara dalam menjalankan tugasnya.

“Dibikin terang saja, gamblang saja, sehingga 
persoalan menjadi jernih dan rasional, serta kon-
tekstual,” tegasnya, seusai bertemu ketua tujuh 
lembaga negara di Istana Bogor, Kamis (21/1).

Presiden juga menegaskan, agar pengungkapan 
kasus Century dalam kerangka UUD dan aturan 
yang berlaku.

Senada dengan itu, ekonom Faisal Basri menge-
mukakan pandangannya, bahwa proses pengam-
bilan keputusannya sangat transparan. “Hal ini 
ditandai dengan adanya rekaman audio dan visual. 
Namun, tentunya ada yang terganggu dengan 
langkah ini, sehingga muncul upaya kriminalisasi 
kebijakan pemerintah,” tandasnya di hadapan 
Pansus, Kamis malam.

Dia juga melihat bahwa keputusan bailout Cen-
tury adalah yang terbaik dibanding opsi lainnya. 
Sumber: Suara Pembaruan

1 US$: Rp. 9,280
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Century Tak Layak Di-”Bailout”
SBY Tolak dikriminalisasi

edisi ke-223 - 24 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 (2)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 267 
973 8909  (130)

Disewakan kamar besar
ada laundry, dekat toko Indo, 
tidak merokok. 16xx Hicks. hub: 
267-687-8768  (1)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (6)

Kamar untuk pasutri
Atau dua orang wanita, tidak 
urus surat di 17xx 17th st. Hub. 
215-609-2453 setelah jam 3 
sore (5)

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 (24)

Antar jemput, dlm Phila & 
JFK airport telpon saja Bang John 
267-505-0703 (2)

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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DITANGKAP KARENA MENCURI TALI
Seorang buronan tertangkap oleh polisi di salah 

satu rumah penduduk, lalu si buron tadi dibawa ke 
kantor polisi untuk di interogasi.

Polisi : “Kamu udah berapa lama jadi buron.”
Buronan : “Baru seminggu...”
polisi : “Tapi menurut saksi... kamu hanya nyuri 

tali tetangga, kenapa sampai ditangkap”
Buronan : “Abis talinya... nyangkut juga sap-

inya...”
Polisi : “????”

KAKEK 85 TAHUN MENIKAH DENGAN 
WANITA 20 TAHUN

Seorang kakek berusia 85 tahun memeriksakan 
diri ke dokter karena ia akan menikah dengan 
seorang gadis berumur 20 tahun.

Setelah selesai diperiksa, dokter bertanya 
padanya : “Benarkah Anda mau menikah?”

“Ya, terpaksa dok!”
“Lho, kok terpaksa, kenapa?”
“Demi martabat keluarga, Dok. Sebenarnya 

buyut saya yang membuat ulah. Tapi ia tak ber-
tanggung jawab!”

“???”

MEMERIKSAKAN PENYAKIT AYAM
Seorang ibu merasa cemas dengan keadaan 

ayam peliharaan kesayangannya sekarang yang 

tak seperti biasa. Maka pergilah dia berkonsultasi 
dengan seorang dokter hewan ahli pakar dibidang 
penyakit ayam.

Prof. : “Ada yang bisa saya bantu bu?”
Ibu : “Begini dok, hari ini ayam saya tidak 

seperti biasanya. Biasanya dia selalu ceria, berlari, 
mencari makanan, kejar-kejaran dan sebagainya. 
Kenapa Tapi hari ini ayam saya sangat lain. Kira-
kira ayam saya kena penyakit apa ya dok?”

Prof : “O.. begitu ya... baiklah... saya akan 
periksa tapi sebelumnya saya perlu tau kondisi 
ayam ibu sekarang ini seperti apa?”

Ibu : “Sekarang ayam saya hanya diam saja, 
tidak mau berlari dan kakinya keatas”

Prof : “Baiklah bu.. saya akan diagnosa penyakit 
yang di derita ayam ibu, besok ibu bisa datang 
kemari lagi.”

Maka pulanglah si ibu. Dan keesokan harinya si 
ibu datang kembali dan menanyakan hasil peneli-
tian dokter.

Ibu : “Bagaimana prof. apakah penyakit ayam 
saya sudah diketahui?”

Prof: “Hmm... setelah saya selidiki dan melihat 
kondisi ayam ibu maka saya mengambil keputusan 
bahwa ayam ibu telah MATI!”

Ibu langsung pingsan.

 DUNIA KITA INTERNASIONAL 19

PORT-AU-PRINCE - Pemerintah Haiti, Kamis 
(21/1), meluncurkan operasi besar memindahkan 
ratusan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal 
akibat gempa bumi, Selasa (12/1). Diperkirakan, 
sekitar 500.000 orang yang harus dipindahkan ke 
akomodasi sementara di luar ibu kota Port-au-
Prince.

Menteri Dalam Negeri Paul Antoine Bien-
Aime mengatakan, pemerintah telah menyediakan 
transportasi gratis, dengan menyewa 34 bus un-
tuk membawa orang-orang ke utara dan selatan. 
“Operasi besar sedang dilakukan, kami dalam 
proses merelokasi orang-orang yang kehilangan 
tempat tinggal,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah akan membangun 
desa-desa yang didesain dapat menampung ma-
sing-masing 10.000 penduduk dan bekerja sama 
dengan wali kota setempat untuk proses adminis-
trasi pemerintahan. Sembilan hari setelah gempa, 
para pekerja penyelamat internasional masih 
melakukan pencarian.

Sekitar dua puluh anak kini telah siap diadopsi 
keluarga-keluarga dari Prancis dan akan diperte-
mukan dengan keluarga baru mereka itu, Kamis 
(21/1) atau Jumat WIB. Organisasi kemanusiaan 
mengingatkan jalur cepat proses adopsi karena 
berisiko akan berakhir dengan tidak baik nanti-
nya.

Dilaporkan, 10 narapidana tewas dalam keri-
cuhan di penjara Les Cayes, barat daya ibukota 
Port-au-Prince dan 16 lainnya melarikan diri. 
Militer Uruguay mengatakan, mereka kini beru-
saha mencegah pelarian narapidana dengan 
mengepung penjara dan berusaha berbicara den-
gan para narapidana.

Dia mengatakan, pencarian tengah dilakukan 
terhadap para narapidana yang melarikan diri. 
Ditambahkan, intervensi yang dilakukan militer 
Uruguay adalah untuk membantu polisi Haiti dan 
PBB. Penjara di Port-au-Prince yang berkapasitas 
jauh lebih besar dari Les Cayes, hancur akibat 
gempa bumi dan kini lebih dari 4.000 narapidana 
berkeliaran dengan bebas.

PENJARAHAN
Maraknya penjarahan terhadap para korban 

bencana gempa, kini ditanggapi warga dengan 
membentuk kelompok-kelompok untuk melind-
ungi diri sendiri, dengan sulitnya berharap, pada 
aparat keamanan. Para lelaki membentuk kelom-
pok-kelompok dan mempersenjatai diri dengan 
perangkat seadanya.

Sementara itu, distribusi bantuan yang belum 
berjalan dengan baik, membuat warga kini harus 
mengandalkan sesama mereka. Sebagian warga 
yang sadar membentuk solidaritas di antara 
mereka. Selain saling menjaga keamanan, para 
lelaki membuat kelompok-kelompok keamanan. 
Mereka juga saling berbagi makanan.

Namun, sembilan hari adalah waktu yang 
sangat lama bagi warga Haiti untuk menunggu 
datangnya bantuan, yang sebelum bencana gem-
pa juga telah dalam kondisi kekurangan bahan 
makanan. “Sejak pagi ini, saya tidak bisa mem-
berikan apa-apa bagi anak-anak saya, yang beru-
sia 11 dan 6 tahun,” kata Antoine Nadal, warga 
Carrefour, daerah kumuh Port-au-Prince yang 
belum menerima bantuan internasional apa pun.

- Suara Pembaruan

Relokasi Massal di Haiti

Pemilihan Gay Terbaik Di 
Tiongkok 

Untuk kali pertama, kontes gay dihelat di 
Tiongkok kemarin (15/1). Delapan pria peserta 
kompetisi tersebut memamerkan kecakapan 
dan kelebihan masing-masing demi gelar Mr 
Gay Tiongkok. Sang jawara bakal menjadi wakil 
Negeri Panda dalam kontes Mr Gay Dunia yang 
digelar bulan depan.

“Jika nanti pemenangnya adalah gay yang 
maskulin, penyayang dan penuh tanggung-jawab, 
maka pencitraan gay dalam masyarakat akan 

berubah,” ujar Jiang Bo, salah satu peserta kon-
tes, kepada Agence France-Presse. Pria 29 tahun 
asal Provinsi Sichuan tersebut mengaku tertarik 
ikut kontes karena tantangannya. Dalam kontes 
gay itu, panitia juga menyelipkan underwear show 
untuk menilai postur para peserta.

Dalam wawancara kemarin, Jiang menegas-
kan bahwa tidak semua gay lemah-lembut atau 
feminin. “Ada juga gay yang sikap dan perilakunya 
macho, sama seperti pria normal yang lain,” ung-
kapnya. Kontes gay tersebut juga dijadikan ajang 
pengakuan Jiang dan sebagian besar peserta yang 
lain terhadap masyarakat tentang orientasi sek-
sual mereka.[smt/ais]
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VIVAnews - Pengguna jaringan sosial per-
temanan Facebook di Indonesia nomor tiga pal-
ing cepat pertumbuhannya di dunia. Saat ini, 
berdasarkan statistik www.facebakers.com, 
Indonesia menjadi negara keempat terbesar 
pengguna Facebook.

Seperti VIVAnews kutip dari www.facebak-
ers.com, 22 Januari 2010, pengguna Facebook 
terbesar saat ini adalah Amerika Serikat dengan 
102.507.520 akun, atau tumbuh 2,29 persen 
dibanding 3 bulan sebelumnya. Posisi kedua di-
tempat Inggris dengan 22.802.920 akun atau 
tumbuh 2,28 persen. Posisi ketiga ditempati Turki 
dengan 17.080.340 akun, atau naik 6,63 persen 
dari 3 bulan sebelumnya.

Indonesia berada di posisi keempat dengan 
16.704.780 akun atau naik 12,78 persen dari 3 
bulan sebelumnya. Secara kualitatif, pengguna 

Facebook di Indonesia merupakan ketiga tercepat 
pertumbuhannya. Indonesia hanya kalah dari 
Portugal yang tumbuh 16,26 persen dan Pakista 
yang tumbuh 12,84 persen.

Secara kuantitatif, Indonesia merupakan negara 
dengan pertambahan terbanyak kedua setelah 
Amerika Serikat. Amerika bertambah 2.345.600 
dalam tiga bulan, sementara Indonesia 2.134.120.

Berdasarkan gender, pengguna terban-
yak di Indonesia berjenis kelamin pria yakni 
9.790.480, sementara wanita sebanyak 6.914.300. 
Berdasarkan umur, 40 persen facebooker 
Indonesia berumur antara 18-24 tahun, 23,8 
Persen berumur 25-34 tahun, 13,4 persen berusia 
16-17 tahun, 12,1 persen berusia 13-15 tahun, 7,4 
persen berusia 35-44 tahun dan sisanya berumur 
45 tahun ke atas.

Pertumbuhan Facebooker  
Indonesia 2 Terbesar

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

Hatta Rajasa akan  
memimpin Partai 
Amanat Nasional  
sampai tahun 2015

JAKARTA - Hatta Rajasa terpilih secara 
aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN) periode 2010-2015.

Kemenangan itu diraih setelah saingannya, 
Dradjad Wibowo, mengundurkan diri dalam 
Kongres di Batam.

Perkembangan terbaru itu menyusul perte-
muan enam mata antara Ketua Majelis Pertim-
bangan Partai PAN Amien Rais, Hatta Rajasa dan 
Drajad Wibowo sehari sebelumnya.

Sebelum pemilihan berlangsung Drajad dan 
Hatta menyampaikan visi dan misinya.

Kemudian Amien Rais berpidato dan menceri-

takan adanya perte-
muan dia dengan Hatta 
dan Drajad pada Sabtu 
dinihari.

Amien Rais lalu men-
gatakan, “Matahari di 
sebelah kanan, bulan di 
sebelah kiri”. Saat itu, 
Hatta duduk di sebelah 
kanan Amien.

Amien kemudian 
menjelaskan tidak akan 
ada voting dalam pe-
milihan ketua umum.

Sesudah Amien berbicara, di depan Kongres 
Dradjad mengatakan,”Demi kepentingan partai 
yang lebih baik, saya mendukung Hatta menjadi 
ketua umum.”

PAN menduduki posisi nomor lima dalam 
perolehan suara pemilu legislatif tahun 2009 sesu-
dah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuan-
gan dan Partai Keadilan Sejahtera. BBC

Tiap Hari 10.000 
Jenazah Dikubur 
di Kuburan 
Massal!

Mengerikan! Sekitar 10.000 jasad korban 
gempa setiap harinya diangkut ke kuburan mas-
sal di Port-au-Prince, ibukota Haiti. Jenazah para 
korban gempa itu diangkut dengan buldoser dan 
truk-truk.

Menurut angka resmi pemerintah Haiti, se-
jauh ini diperkirakan 90 ribu orang telah dikubur 
sejak gempa dahsyat mengguncang Haiti pada 
12 Januari lalu. Sekitar 110 ribu jenazah lainnya 
diperkirakan masih berada di antara reruntuhan 
bangunan.

Foultone Fequiert, salah seorang pekerja pen-
guburan, mengaku trauma dengan tugas mengeri-

kan mereka. “Saya telah melihat begitu banyak 
anak, sangat banyak. Saya tak bisa tidur di malam 
hari dan kalaupun saya tidur, akan terus-menerus 
bermimpi buruk,” tutur pria berumur 38 tahun 
itu.

“Kemarin saja saya menerima 10.000 mayat,” 
imbuhnya seperti dilansir harian Inggris, 
Telegraph, Jumat (22/1/2010).

Begitu banyaknya korban tewas sampai-sampai 
para pekerja penguburan tak punya waktu un-
tuk memberikan penguburan yang layak secara 
agama. Mayat-mayat itu dimasukkan begitu saja 
ke tanah galian untuk dikubur secara massal.

Organisasi kemanusiaan terkemuka Prancis, 
Medecins Sans Frontieres mengingatkan, korban 
jiwa bakal bertambah lagi. Sebab banyak korban 
gempa yang terluka hingga kini belum diobati. 
Belum lagi munculnya penyakit-penyakit menular 
di tenda-tenda pengungsi.

“Gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang 
mengguncang Haiti diperkirakan telah menewas-
kan lebih dari 200 ribu orang.- detik.com

Korban Haiti: iPhone 
Menyelamatkan 
Hidupku

VIVAnews - Seorang pembuat film asal 
Amerika Serikat, Dan Woolley (39) berhasil 
selamat setelah tertimbun reruntuhan selama 
65 jam dalam  musibah gempa dahsyat di Haiti. 
Dengan bantuan iPhone, dia mengaku bisa se-
lamat dalam saat-saat terberat dalam hidupnya.

Bagaimana iPhone bisa menyelamatkan nyawa 
seseorang?

Wooley saat itu sedang mengerjakan proyek 
dokumenter tentang kemiskinan. Saat gempa 
mengguncang Haiti, dia sedang menuju kamarnya 
di Hotel Montana di Port-au-Prince.

“Saya melihat tembok-tembok runtuh, dan 
mendengar suara ledakan keras,” kata Woolley 
seperti dimuat laman Sydney Morning Herald, 
Kamis 21 Januari 2010.

Setelah keadaan sedikit lebih tenang, Woolley 
mencoba untuk melihat kondisi sekitarnya. 
“Sangat gelap, tapi Tuhan sangat baik, Dia mem-
berikan saya peralatan yang menyelamatkan 
saya,” tambah dia.

Kamera SLR yang dia bawa digunakan untuk 

menggantikan kaca matanya yang hilang. Flash 
atau cahaya kamera digunakan untuk menerangi 
sekitarnya. Woolley juga memotret untuk men-
gamati kondisi sekitar.

Woolley lalu mengaku dia bisa selamat berkat 
aplikasi pertolongan pertama di iPhone. Aplikasi 
iPhone itu mengajarkannya untuk memasang per-
ban di kakinya yang retak, serta menghentikan 
pendarahan di kepala.

Woolley juga mensetting alarm tiap 20 menit, 
menuruti anjuran aplikasi iPhone - jangan sampai 
tertidur atau Anda akan mengalami syok.

Merasa tak yakin bakal selamat, Woolley men-
uliskan pesan terakhir untuk istrinya, Christina, 
dan dua anaknya dalam sebuah buku catatan yang 
dia bawa.

“Aku berada dalam bencana besar. Jangan per-
nah merasa kecewa dengan Tuhan. Dia selalu ada 
untuk umatnya, bahkan di saat-saat tersulit.”

“Aku selalu berdoa pada Tuhan, meminta Dia 
mengeluarkan aku dari sini. Mungkin dia tak men-
gabulkannya. Tapi, Tuhan akan selalu menjaga 
kalian.”

Doa Woolley terkabul, lebih dari 60 jam ke-
mudian, dia diselamatkan tim penyelamat dari 
Prancis. Dia lega, meski berduka karena rekan-
nya, David Hames tak selamat.

Kini, Woolley bisa berkumpul kembali dengan 
keluarganya di Colorado Spring. 
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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

Rencana Obama 
Rontokkan Wall 
Street

Saham-saham di Bursa Wall Street kembali 
rontok merespons negatif rencana Presiden 
Barack Obama untuk membatasi langkah per-
bankan. Hal itu dikhawatirkan bisa menggerus 
laba perbankan.

Obama menyatakan, bank-bank bakal tidak di-
perbolehkan lagi memiliki, mensponsori ataupun 
menginvestasinya dananya di hedge fund guna 
meraup laba. Padahal linis bisnis itu menjadi salah 
satu mesin peraup laba bagi sebagian besar.

“Sepertinya bank-bank akan berjatuhan jika 
diberi peraturan seperti ini,” ujar Tom Sowanick, 
analis dari The Omnivest Group seperti dikutip 
dari Reuters, Jumat (22/1/2010).

Dow Jones mengalami kemerosotan besar 
dalam dua hari berturut-turut sejak Juni 2009. 

Indeks Dow Jones dan S&;P 500 mencetak penu-
runan harian terburuk sejak Oktober 2009.

Saham-saham bank berjatuhan, dengan Gold-
man Sach merosot hingga 4,1%. Padahal Goldman 
baru saja mengumumkan laba kuartal IV-2009 
yang melebihi ekspektasi analis. Saham JPMorgan 
Chase &; Co anjlok 6,6%, Morgan Stanley anjlok 
4,2%, Citigroup merosot 5,5%, Bank of America 
turun 6,2%.

Kemerosotan saham-saham energi juga turut 
memberi pengaruh besar bagi kejatuhan indeks 
saham di Wall Street. Saham energi merosot 
setelah harga minyak mentah anjlok 2% ke level 
US$ 75,92 per barel. Saham Exxon Mobil turun 
2%, Chevron Corp turun 2,4%.

Volume perdagangan cukup tebal, dengan nilai 
transaksi di New York Stock Exchange mencapai 
1,5 miliar, di atas rata-rata tahun lalu yang men-
capai 1,49 miliar. Di Nasdaq, transaksi mencapai 
2,89 miliar, di atas rata-rata tahun lalu yang 
mencapai 2,28 miliar. - detik.com

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi - 
8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia, 
PA 19145
Corner 17th & Mifflin

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan, 
kue-kue, kebutuhan harian, dll. 

Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto, 
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim 

JAKARTA -  Ditengah penolakan dari se-
jumlah pegiat HAM, Letnan Jenderal Sjafrie 
Sjamsoeddin hari Rabu dilantik sebagai Wakil 
Menteri Pertahanan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 
pidatonya mengatakan tugas wakil menteri 
adalah membantu menteri, sesuai bidang ker-
janya.

Kalangan LSM menganggap Sjafrie terlibat 
berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti pen-
culikan aktivis politik, serta kerusuhan 1998.

Atas dugaan terkait kasus-kasus ini, 
Pemerintah Amerika Serikat bulan November 
lalu menolak memberikan visa untuk Sjafrie.

Wartawan BBC Heyder Affan melaporkan di 
Jakarta, Letnan Jendral Sjafrie Sjamsoedin hari 
Rabu siang mengenakan pakaian dinas upacara 
militer.

Dia dilantik sebagai Wakil Menteri 

Pertahanan bersama tiga wakil menteri lain dan 
Sekretaris Kabinet.

Selain di Departemen Pertahanan, posisi 
wakil menteri juga dibentuk di Departemen 
Pendidikan Nasional dan Kantor Perencanaan 
Pembangunan Negara/ Kepala Bappenas.

Usai pelantikan, Sjafrie memberikan tangga-
pan terhadap sikap Pemerintah Amerika Serikat 
yang diberitakan menolak memberikan visa 
kepada dirinya sehingga dia batal berkunjung ke 
negara itu.

Ditengah penolakan dari sejumlah pegiat 
HAM, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin hari 
Rabu dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Kalangan LSM menganggap Sjafrie terlibat 
berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti pen-
culikan aktivis politik, serta kerusuhan 1998.

- BBC

Syafrie Sjamsoeddin dilantik jadi  
Wakil Menhan
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Alat Vital Beckham 
Diremas Wartawati

VIVAnews - Jika biasanya wartawan dan 
wartawati mengejar David Beckham untuk 
wawancara, lain lagi yang diincar wartawati satu 
ini, Elena Di Cioccio. Wartawati Italia ini malah 
mengincar testikel Beckham.

Saat itu, Beckham terlihat bahagia menggelar 
jumpa pers di sebuah hotel di Milan, Italia, Kamis 
21 Januari 2010. Namun tiba-tiba, Di Cioccio 
beraksi meremas alat vital Beckham. Sambil 
meremas, dia berkata, “Saya ingin tahu seberapa 
besar testikelnya.”

Beckham yang tak siap, terang saja kaget. 
Seperti dilansir brisbanetimes.com.au, Beckham 
hanya bisa bisa melongo melihat reporter beram-
but pirang itu.

Sontak, petugas keamanan pemain AC Milan 
itu dengan sigap memegang reporter yang tampak 
bahagia itu. Jurnalis itu akhirnya dilepaskan. Dia 

pun berlari me-
nyeberang jalan, 
sambil berteriak 
“E piccolo, Beck-
ham.” Artinya, 
“Punya Beckham 
kecil.”

Sementara 
itu, kamera yang 
tadinya fokus 
ke Beckham 
terus mengi-
kuti si wartawati. 
Setelah Beckham 
pergi dari hotel 

itu, giliran si wartawati yang diwawancarai.
Di Cioccio lalu mengaku meremas testikel 

Beckham karena penasaran dengan iklan celana 
dalam Giorgio Armani yang memakai Beckham 
sebagai model. Dan saat diwawancara langsung 
pun, Di Cioccio masih belum bisa melupakan 
momen seumurnya hidupnya itu.  “Ya Tuhan. Saya 
telah menyentuhnya!” 

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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Bagaimana Cara 
Bangun Lebih Pagi?

Terlambat seringkali membuat seseorang tidak 
dan kehilangan mood bekerja atau belajar. Seba-
gian besar alasan mengapa seseorang terlambat 
di antaranya karena kesulitan bangun pagi.

Berikut beberapa tips sederhana yang mem-
bantu Anda dapat bangun pagi hanya dalam dua 
minggu.

- ATUR ULANG JAM BIOLOGIS
Dengan mengubah jam biologis, Anda mampu 

bermetamorfosis dari seseorang yang sulit ban-
gun pagi menjadi orang yang mampu bangun lebih 
cepat. Sebelum tidur lakukan hal-hal berikut.

* Gantung pakaian yang akan Anda gunakan 
esok pagi dan pisahkan dari pakaian yang lain.

* Siapkan sarapan untuk Anda besok pagi.
* Periksa agenda dan cek apa yang akan Anda 

lakukan. Otak akan merespon rencana kegiatan 
itu dan Anda tidak akan dipenuhi pertanyaan 
“Saya melakukan apa”.

- CARI MOTIVASI BANGUN PAGI
Agar mampu bangun pagi, Anda harus memiliki 

motivasi kuat mengenai hal itu. Dengan kata lain, 
Anda membutuhkan alasan mengapa tidak ingin 
kembali tertidur selama 15 menit di pagi hari.

ika pekerjaan tidak memberi motivasi, lakukan 
untuk diri sendiri. Isi pagi hari dengan melakukan 
hal-hal yang bernilai bagi Anda seperti mengobrol 
dengan anak-anak, mengunjungi taman, berolah-

raga atau mempersiapkan pertemuan dengan 
klien.

 
- BERI HADIAH SETELAH BANGUN PAGI

Anda memerlukan hadiah bagi diri sendiri saat 
berhasil bangun pagi. Nikmati sarapan enak dan 
baca koran saat berhasil bangun pagi. Janjikan diri 
sendiri untuk membaca buku kegemaran atau ke 
pusat kebugaran nanti malam. Jika dapat bangun 
lebih pagi, Anda dapat menggunakan waktu untuk 
melakukan hal-hal yang Anda sukai.

- TIDUR LEBIH AWAL
Orang yang sering terlambat bangun pagi ber-

pikir orang bangun pagi karena mereka mengala-
mi kesulitan tidur. Bila ingin mengubah kebiasaan 
tidur, Anda mesti berpikir seperti orang yang 
bangun pagi hari. Rahasia bangun pagi ternyata 
sangat sederhana, tidur lebih awal.

- SEJUTA MANFAAT DARI BANGUN LEBIH 
PAGI

Begitu Anda mengikuti beberapa tips di atas 
dan bangun pagi, Anda akan menyadari mengapa 
orang sering berkata “ayam yang bangun pagilah 
yang mendapat cacing”. Anda akan menemukan 
dunia yang berbeda jauh dari yang Anda alami 
selama ini.

Anda bisa menikmati matahari pagi dan 
berjalan-jalan. Anda bisa lebih santai menikmati 
kopi dan sarapan. Manfaat bangun pagi lainnya, 
Anda dapat menghirup udara yang lebih segar 
dan terhindar dari stres karena kemacetan. 

sumber: VIVANEWS

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

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

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari

Krisis politik 
dan ekonomi 
melanda  
Indonesia

JAKARTA - Pemerintahan SBY-Boediono kerap 
dijalankan dengan management by pressured. 
Buktinya, berbagai persoalan hukum diselesaikan 
secara “adat” dan tidak melalui pengadilan, 
karena adanya tekanan publik. Hal itu secara 
tidak langsung telah membuat lembaga penegakan 
hukum lumpuh dan kehilangan kredibilitas. 
Demikian rangkuman pendapat yang disampai-
kan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) saat 
berkunjung ke redaksi SP, Kamis (21/1). Hadir 
dalam pertemuan itu, Adhie Massardi, Yudi Latif, 
Boni Hargens, Haris Rusly, dan Hatta Taliwang.

Menurut Adhie, keputusan pemerintahan saat 
ini kerap dibuat berdasarkan tekanan publik dan 
pemerintah cenderung reaktif. Jika tidak ada 
paksaan, pemerintahan potensial lumpuh. Dia 
memberi contoh kasus kriminalisasi terhadap 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Bibit-Chandra yang akhirnya bisa diselesaikan 
melalui tekanan publik. Demikian juga dengan 
skandal Bank Century yang mulai ditangani 
setelah ada tekanan publik. 

Pola kepemimpinan melalui tekanan, lanjutnya, 
tidak bisa berlangsung terus-menerus karena 
energi publik bisa tersita habis. “Akhirnya, dari-
pada harus pressure terus-menerus, kalau bisa 
diakhiri, ya diakhiri saja,” tandasnya.

Senada dengannya, Yudi Latif menyatakan 
strategi yang dibangun pemerintahan yang 
berkuasa justru menimbulkan banyak korban, 
termasuk institusi penegakan hukum. KPK, 
katanya, tidak bisa lagi bertindak seperti sebelum 
kasus kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra. Hal 
itu disebabkan kendala psikologis, yakni rasa 
takut kembali dikriminalisasi. Demikian juga 
dengan Polri yang kini mengalami konflik internal 
parah, sehingga banyak kasus hukum yang tidak 
dilanjutkan. 

Khusus skandal Bank Century, lanjut Yudi, 
masyarakat bisa mencium adanya hal-hal yang 
tidak beres. “Kasus Bank Century merupakan 
kejahatan politik yang sudah dirancang secara 

sistematik dan sistemik. Kasus itu hanya puncak 
dari gunung es yang sudah dirancang sebelum-
nya,” katanya.

Sedangkan Boni Hargens menyatakan muncul-
nya berbagai lembaga negara untuk mendorong 
pemerintahan bersih, sama sekali tidak meng-
hilangkan substansi korupsi. Pola korupsi justru 
lebih canggih, yakni melalui kebijakan pemerin-
tah. “Korupsi dilakukan melalui kebijakan dan 
dilakukan tidak hanya oleh aktor dalam sebuah 
subsistem, tapi lintas subsistem,” katanya.

“Uang mengalir dari birokrasi ke kapitalis, lalu 
ditransfer ke politisi. Dari politisi bisa langsung 
ke klien nonkapitalis. Atau bisa juga pola seperti 
di Malaysia, mulai dari kapitalis masuk ke politisi, 
lalu ke birokrasi, dan balik lagi ke kapitalis melalui 
kebijakan yang membuat kapitalis bisa survive dan 
cepat kaya,” katanya.

Sementara itu, Haris Rusly mengatakan, bangsa 
Indonesia juga dihadang isu perdagangan bebas 
ASEAN dan Tiongkok (ASEAN China Free 
Trade Area). Penerapan pasar bebas, katanya, 
merupakan bentuk subversif konstitusional. Dia 
berujar pemerintah tidak memiliki perencanaan 
pembangunan, segala perencanaan digantungkan 
pada perencanaan global. Akhirnya, Indonesia 
mengarah kepada negara distributor.

Menurutnya, isu korupsi dan pasar bebas harus 
menjadi landasan pergerakan pemuda untuk 
mengoreksi total pemerintahan. Bangsa Indo-
nesia, katanya, bukan mengalami krisis ekonomi 
atau politik, melainkan krisis negara. 

DEMONSTRASI 28 JANUARI
Pada kesempatan itu, Haris juga mengungkap-

kan rencana demonstrasi pada 28 Januari 2010. 
Aksi yang digelar di Istana Merdeka itu akan dii-
kuti 10.000 orang, terdiri dari elemen mahasiswa, 
buruh, petani, nelayan, dan aktivis. Tujuannya, 
mengevaluasi program 100 hari kabinet Presiden 
SBY. 

Haris mengatakan ada empat tuntutan yang di-
ajukan saat berdemonstrasi. Pertama, pemerintah 
didesak mengungkap tuntas skandal kasus Bank 
Century, termasuk mengadili semua pelaku yang 
terlibat, tak terkecuali presiden, wakil presiden, 
dan menteri keuangan. Kedua, menolak pasar 
bebas ASEAN dan Tiongkok. Ketiga, menolak 
cara hidup mewah yang dipertontonkan pejabat 
saat ini. Keempat, Presiden SBY dan Wapres 
Boediono didesak untuk mengundurkan diri kare-
na dianggap tidak mampu memimpin. “Program 
100 hari hanya pencapaian fiksi dan fiktif. Padahal 
SBY sudah memimpin selama lima tahun plus 100 
hari,” tegasnya. [C-5/A-16] - Suara Pembaruan
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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 -  Kepolisian menduga kasus pencu-
rian uang nasabah beberapa bank lewat anjungan 
tunai mandiri (ATM) masih akan bertambah.

Kamis pagi, dua orang nasabah bank di Jakarta 
kembali melaporkan kehilangan uang mereka aki-
bat penarikan lewat mesin ATM di Bali.

Kepala Badan Reserse Kepolisian Indonesia 
Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan 
pelaku penarikan diduga masih berada di Bali.

“Ada di Jakarta. Yang satu Rp 70 juta beberapa 
kali dibobol dari alamat di Seminyak,” jelas Ito.

Polisi tengah menyelidiki kemungkinan keter-
libatan orang dalam dari bank-bank yang menjadi 
sasaran pembobolan ATM.

Menurut laporan Polda Bali, aksi pembobolan 
ATM terjadi pada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, 
dan Bank Permata.

Sementara menurut data Bank Indonesia, rek-
ening yang dibobol lewat 13 ATM terutama berlo-
kasi di Bali, mencapai 236 rekening.

Terkait dengan munculnya sejumlah laporan 
yang menghubungkan kejahatan ini dengan ket-
erlibatan sindikat asing, kepolisian menyatakan 
masih menyelidiki.

CEK REKENING
Dugaan kejahatan ini dilakukan sindikat asing 

juga diungkap Bank Indonesia.

Juru bicara Bank Indonesia Divi Johansyah 
menyatakan modus pembobolan ATM ini cukup 
canggih.

“Kalau kita lihat lokasinya di Bali, ini memang 
kemungkinan besar (sindikat) internasional.”

Bank Indonesia menyerukan agar nasabah yang 
memiliki alat transaksi berupa kartu ATM segera 
mengecek simpanan mereka dan melaporkan bila 
terjadi pencurian.

Untuk menjamin keamanan uang nasabah, Bank 
Indonesia meminta seluruh bank memperbaiki 
dan memperketat sistem keamanan mereka.

Kepolisian telah mengusulkan agar mesin ATM 
dilengkapi alat pemindai sidik jari.

Dari laporan belasan nasabah di Bali maupun 
Jakarta, laporan mereka umumnya berisi keluhan 
uang mendadak lenyap dari ATM, termasuk dian-
taranya laporan dari dua nasabah warga asing.

Bank Indonesia menyatakan, sampai awal pe-
kan ini pembobolan sudah dilakukan terhadap Rp 
4,2 miliar dana nasabah di ATM.

Dari enam bank yang menjadi sasaran pem-
bobolan, Bank Rakyat Indonesia mengakui rek-
ening tiga nasabahnya dibobol dari Moskow dan 
Toronto dengan cara pengambilan tunai melalui 
jaringan ATM Cirrus.  BBC

Kerugian akibat pembobolan 
ATM sudah mencapai Rp 4,2M



Boediono Lebih Suka 
Jadi Pengusaha  
daripada Pejabat

Wakil Presiden (Wapres) Boediono ternyata 
lebih suka jadi seorang pengusaha daripada men-
jadi seorang wakil presiden. Dia menilai, menjadi 
pengusaha lebih menyenangkan.

“Jauh lebih enak jadi pengusaha ketimbang jadi 
pejabat,” kata Wapres Boediono saat mem-
berikan sambutan dalam acara penganugerahan 
terhadap pemenang wira usaha mandiri di Jakarta 
Convention Center, Jumat (22/1/2010).

“Kalau dulu waktu saya jadi mahasiswa ada 
program wira usaha muda, saya pasti akan ikut 
menjadi pengusaha,” imbuh Boediono disambut 
tepuk tangan ribuan mahasiswa yang hadir.

Mantan Gubernur BI ini menjelaskan, para 
pemuda memiliki peran penting dalam memaju-
kan perekonomian suatu bangsa. Hal ini dikarena-
kan pemuda memiliki kreativitas yang tinggi serta 
kemampuan bersaing.

Seolah menghibur mahasiswa, Boediono yang 
juga seorang dosen ini mengaku berbunga-bunga 
setiap kali bertemu dengan mahasiswa.

“Tiap kali bertemu mahasiswa, saya berbunga-
bunga. Saya seolah-olah kembali ke habitat,” puji 
dosen Fakultas Ekonomi UGM ini menambahkan.

Dia menceritakan, saat menjadi seorang wa-
pres dengan setumpuk masalah di meja kerjanya, 
kadang dia pesimistis.

“Bisa nggak ya Indonesia bersaing dengan 
negara lain?” cerita pria kelahiran Blitar itu.

Boediono senang saat ini program kewirausa-
haan telah dimasukkan dalam kurikulum kampus. 
Dengan demikian diharapkan para mahasiswa mu-
lai mengenal dunia usaha sejak di bangku kuliah.

Obama gagal 
penuhi janji

GUANTANAMO - Wartawan BBC Jon Manel, 
merupakan jurnalis televisi Inggris pertama yang 
melaporkan dari dalam penjara Guantanamo, untuk 
mengetahui alasan Presiden Obama gagal menepati 
janjinya menutup penjara itu dalam waktu 12 bulan.

Waktu 12 bulan dirasa cukup untuk menutup 
sebuah penjara.

Tetapi, dalam kenyataannya penutupan pen-
jara dalam waktu satu tahun merupakan target 
ambisius.

Tim Obama disarankan oleh seorang pakar un-
tuk menetapkan batas waktu 18 bulan. Saya pribadi 
mengharapkan penutupan penjara akan memakan 
waktu setidaknya dua tahun, saya sangat terkejut 
presiden baru AS berpikir kebijakan itu bisa dilaku-
kan dengan cepat.

Sayang sekali bagi Obama, itu bukan merupakan 
perkara mudah “menutup sebuah penjara”. Anda 
tak hanya memindahkan tahanan ke lokasi yang 
sama. “Gitmo”, sebutan tentara AS untuk Guanta-
namo, berbeda dengan yang lain.

Masalah pertama adalah tahanan mana yang akan 
dibebaskan.

DIBEBASKAN UNTUK DIBUNUH?
Saya mengetahui pejabat AS dan pegiat kam-

panye untuk penutupan Gitmo telah berusaha 
dengan rasa khawatir bahwa beberapa dari tahanan 
yang dibebaskan bisa kembali terlibat dalam aksi 
kekerasan yang merugikan warga Amerika.

Keputusan sudah dibuat mengenai tahanan mana 
yang bisa dipertimbangkan untuk dibebaskan, 
masalah selanjutnya adalah kemana mereka akan 
dikirim.

Pemerintah Obama setidaknya mendapatkan ke-
baikan global yang bisa dimanfaatkan, dan sejumlah 
negara telah memenjarakan kembali para tahanan. 
Tetapi kebaikan itu akan semakin berkurang jika 
tidak tahanan yang diijinkan untuk ditempatkan di 
AS.

Masalah utama adalah opini publik di AS. Jajak 
pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Gallup 
menunjukan dua pertiga responden menolak 
penutupan penjara dan para tahanan dibawa ke 
Amerika. BBC
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Cina Kecam  
kritik AS 

Google mengatakan akan tetap di Cina jika 
sensor dikendorkan

Cina mengecam kritik Amerika terhadap 
sensor internet dengan mengatakan pernyata-
an itu bisa memperburuk hubungan kedua 
negara.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
Hillary Clinton pada hari Kamis (21/01) me-
minta Cina mencabut pembatasan pada in-
ternet.

Clinton juga mendesak Beijing untuk meny-
elidiki keluhan Google bahwa serangan dunia 
maya terhadap sejumlah alamat email di Gmail 
berasal dari Cina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Cina 
Ma Zhaoxu mengatakan Amerika Serikat se-
harusnya “menghormati fakta yang ada” dan 
berhenti membuat “tuduhan tak berdasar ter-
hadap Cina”.

“Amerika Serikat mengkritik kebijakan 
Cina untuk mengendalikan internet, dan men-
gisyaratkan bahwa Cina membatasi kebebasan 
internet,” ujar Ma Zhaoxu dalam pernyataan 
yang diterbitkan di situs internet Departemen 
Luar Negeri Cina.

“Tuduhan itu bertolak belakang dengan 
kenyataan dan berdampak negatif pada hubun-
gan antara Cina dan AS.”

Satu artikel di situs berita berbahasa Inggris 
milik Partai Komunis Cina, Global Times, me-
nyebut kritik Hillary Clinton itu sebagai “im-
perialisme informasi”. BBC
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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 

Menlu: Travel Warning Australia 
Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Australia melansir peringatan saran perjala-
nan pada warganya terkait potensi terorisme di 
Indonesia. Deplu RI menanggapi santai peringatan 
itu.

“Pendek kata tidak usah dibesar-besarkan,” 
kata Menlu Marty Natalegawa di gedung Deplu, Jl 
Pejambon, Jakarta, Jumat (22/1/2010).

Marty menjelaskan, travel advisory warning itu 
tidak perlu selalu dikomentari.

“Kita tidak perlu setiap saat mengomentarinya, 

dalam kenyataannya, akhirnya dalam berkunjung 
ke suatu negara itu kembali berpulang kepada in-
dividu masing-masing,” terangnya.

Apalagi, lanjut Marty, upaya pemberantasan 
terorisme yang dilakukan pihak keamanan 
Indonesia telah mendapat pengakuan dunia inter-
nasional.

“Meskipun kita tidak bisa gegabah, karena 
ancaman itu selalu ada. Dan untuk menghadapi 
ancaman, tidak dipengaruhi ada atau tidak travel 
advisory, kita terus konsentrasi untuk melakukan 
apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi 
ancaman terorisme,” tutupnya
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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

Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta 
agar Departemen Kesehatan mengambil tinda-
kan atas rumah sakit setelah hilangnya seorang 
bayi di sana.

Pasangan Dwi Setyowati dan Mohamad Yus-
ron, pekerja pabrik asal Semarang, melaporkan 
bayi mereka yang lahir tanggal 20 Oktober di 
Rumah Sakit Umum Daerah Semarang hilang 
dua hari kemudian.

Seorang perempuan yang mengaku sebagai 
kerabat keluarga, dilaporkan meminta bayi itu 
kepada perawat dan kemudian membawanya 
kabur.

Kasus ini sudah dilaporkan kepada kepolisian.
Menurut Sekjen Komisi Perlindungan Anak 

Arist Merdeka Sirait kehilangan ini jelas terjadi 
akibat kelalaian rumah sakit dan masih belum 
ada tindak lanjut atas laporan kehilangan itu.

“Ini bukan kelalaian ibunya karena masih di 
dalam lingkup ruangan bersalin. Dan ada dokter 
jaga, suster jaga,” tuturnya.

“Dia melahirkan secara resmi di sana, dia 
membayar.”

MENINGKAT PESAT 
Komnas Perlindungan Anak juga menerima 

laporan pada Minggu 10 Januari 2009 tentang hi-
langnya seorang bayi di sebuah pusat kesehatan 
di Kembangan Jakarta Barat.

Bayangkan, dalam setahun peningkatannya 40 
kasus.

Arist Merdeka Sirait menjelaskan seorang 
perempuan yang mengaku sebagai perawat 

dilaporkan meminta bayi dari seorang ibu.
Alasannya adalah bayi yang baru berusia be-

berapa jam itu akan diimunisasi, namun ternyata 
perempuan tersebut bukanlah perawat.

Kasus pencurian bayi baru lahir makin marak, 
terutama dalam dua tahun terakhir.

Menurut laporan yang diterima Komisi 
Perlindungan Anak, pada tahun 2008 dilaporkan 
terdapat 32 kasus kehilangan bayi, yang menjadi 
72 kasus pada 2009.

“Ini baru yang dilaporkan, kami yakin ada leb-
ih banyak lagi kasus. Bayangkan, dalam setahun 
peningkatannya 40 kasus,” kata Sekjen Komisi 
Perlindungan Anak, Arist merdeka Sirait.

Arist Merdeka Sirait menduga ada indiaksi 
keterlibatan sindikat jual-beli bayi dalam rang-
kaian kasus-kasus penculikan bayi di Indonesia.

“Di Medan juga ada, seorang ibu melahir-
kan bayi kembar empat belum 24 jam bayinya 
hilang. Ini tidak mungkin terjadi tanpa keterli-
batan orang yang tahu seluk-beluk rumah sakit. 
Karena orang awam tidak bisa masuk begitu saja 
ke ruang bayi.”

Komnas Perlingdungan Anak juga juga mende-
sak Departemen Kesehatan campur tangan 
dalam hal ini.

“Kalau perlu rumah sakit ditutup, karena 
untuk apa dibuka kalau tidak bisa memberikan 
jaminan keamanan bagi pasiennya?” tegas Arist.

Menteri Kesehatan seperti dikutip sejumlah 
media, mengatakan akan memperhatikan pen-
gaduan ini. BBC

Peningkatan jumlah bayi hilang

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit


