edisi ke-224 - 30 Januari 2010

1 US$: Rp. 9,300

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.

Century Tak Layak Di-”Bailout”
SBY Tolak dikriminalisasi
Presiden AS Barack Obama dalam pidato
kenegaraannya, Rabu (27/1), menjanjikan kepada
masyarakat kelas bawah dan menengah AS ‘harapan’ bagi perekonomian yang lebih baik.
“Pemerintah memahami banyak yang saat ini
marah dan frustasi menghadapi situasi perekonomian,” kata Obama dalam pidatonya di depan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS tersebut.
“Tapi perekonomian yang lebih baik menanti,” tegasnya. Obama menyatakan pihaknya
menyadari kegusaran banyak warga AS akan
besarnya hutang yang ditanggung oleh generasi
mendatang, tapi menjanjikan pemerintahannya
akan melakukan pembekuan belanja selama tiga
tahun untuk hal-hal yang tidak penting.
Untuk mencegah defisit lebih lanjut, Obama
menyatakan, pihaknya akan meningkatkan pajak
dan memangkas berbagai pengeluaran pemerintah. “Kita akan lakukan itu untuk mencegah membengkaknya defisit anggaran,” kata Obama.
Khusus untuk masyarakat menengah ke bawah,
Obama mengatakan pihaknya akan berusaha
sebisa mungkin untuk meluluskan program kesehatan masyarakat yang telah lama ia usulkan tapi
masih menggantung karena belum mendapatkan
persetujuan Kongres.
“Saya akan maju terus memperjuangkan
inisiatip program kesehatan ini,” katanya. Selain
bidang ekonomi, dalam pidato kenegaraannya
menjelang tutup tahun ini, Obama juga memaparkan rencana pemerintahannya dalam melindungi
rakyat AS menghadapi serangan teror dengan
senjata biologis.
Pidato kenegaraan Obama ini disampaikan
saat jajak pendapat menunjukkan bawa 51 persen
penduduk AS menilai Obama terlalu sedikit
memperhatikan persoalan perekonomian dan
44 persen menilai ia terlalu memfokuskan pada

inisiatip program kesehatannya.

MENKEU BANTAH TERLIBAT BAIL-OUT

Presiden AS Barack Obama yakin akan keberhasilan AS dalam perang Afghanistan dan perang
melawan jaringan teroris Al Qaeda. Obama juga
mengatakan bahwa dirinya menepati janji kampanyenya untuk mengakhiri perang di Irak dengan
menarik pasukan tempur AS dari negeri itu pada
akhir Agustus mendatang.
Hal itu disampaikan Obama dalam pidato
kenegaraan tahunan Obama di depan anggota
Kongres AS di Gedung Capitol Hill, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (28/1/2010).
“Pada setahun terakhir, ratusan pejuang Al
Qaeda dan afiliasi, termasuk banyak pemimpin
senior, telah ditangkap atau terbunuh -- jauh lebih
banyak daripada tahun 2008,” kata Obama.
“Di Afghanistan, kita meningkatkan pasukan
kita dan melatih Pasukan Keamanan Afghan supaya mereka bisa mulai memimpin pada Juli 2011,
dan pasukan kita bisa mulai pulang,” ujar Obama
dalam pidatonya.
Obama sebelumnya telah mengumumkan
akan mengirimkan pasukan tambahan sebanyak
30 ribu prajurit ke Afghanistan. Namun Obama
juga mengindikasikan bahwa pasukan akan mulai
dipulangkan ke tanah air setelah 18 bulan.
Dalam pidato kenegaraannya, Obama juga
berjanji akan mengakhiri perang Irak. “Sebagai
kandidat, saya telah berjanji akan menghentikan
perang ini, dan itulah yang saya lakukan sekarang
sebagai presiden... Jangan salah: perang ini segera
berakhir dan semua pasukan kita akan pulang,”
tutur Obama.
Ini merupakan pidato kenegaraan tahunan pertama bagi Obama sejak menjadi presiden pada 20
Januari 2009 lalu. - detik.com, Harian Analisa

Pemasangan Iklan 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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DUNIA KITA
Disewakan satu kamar

Diantara Snyder dan 11th St.
Hub: 267-847-6996 (3)

* L U C I A * - Menerima Pijat

Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan. 267
973 8909 (131)

Disewakan kamar besar

ada laundry, dekat toko Indo,
tidak merokok. 16xx Hicks. hub:
267-687-8768 (2)

Smart Laundry

Pelayanan jemput, cuci, lipat,
dan antar kembali. Pakaian anda
kotor, menjadi bersih dan rapi.
Hub: Syarief 267-255-2879.
Cuma $.99 / pound (1)
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Pasang Iklan di

Kamar untuk pasutri

Atau dua orang wanita, tidak
urus surat di 17xx 17th st. Hub.
215-609-2453 setelah jam 3
sore (6)

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 (25)

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
Antar jemput, dlm Phila &
dapat melalui toko berikut:
JFK airport telpon saja Bang John *Djing Kuo 1506 Morris St.
267-505-0703 (3)

BATU BATERAI DAN BANCI

Sepulang dari supermarket seorang anak bertanya
pada ibunya:
Anak : “Bu, Ibu tau nggak, apa bedanya batu baterai dan Banci?”
Ibu : “Hus, sudah jelas beda dong.”
Anak : “Iya... di mana bedanya?”
Ibu (Setelah mencoba berfikir namun gagal) akhirnya berkata : “Nggak tau ah!”
Anak (sambil tersenyum-senyum) : “Kalau batu
baterai tahan lama sedangkan kalau banci ‘mana
tahan la
yauow’...”

PEKERJAAN DI RUMAH SAKIT JIWA

Gara-gara krisis moneter ini, den bagus
menjadi stres berat dan berubah pikirannya. Dan
kini terpaksa masuk ke Rumah sakit Jiwa Harapan
Waras.
Seperti biasa, di rumah sakit itu tiap hari
diberi pekerjaan oleh Dokter, ada yang menyapu
lantai, membersihkan kaca, menyapu halaman,
dsb. Kebetulan den bagus diberi tugas menyiram
bunga tiap sore.
Suatu sore, hujan deras sekali. Temen-temen

den bagus sudah mengerjakan jobnya sendirisendiri. Ada yang menyapu, mengelap kaca dsb.
Den bagus bingung, merasa nggak enak tementemennya kerja, takut nanti dimarahi dosennya.
Takut nggak diluluskan jadi waras...
Kemudian dia lari ke belakang ambil payung
dan embernya... Sambil memegang payung, den
bagus cuek aja menyiram bunga ...
Temen-temen yang pada gila, melihat den bagus menyiram bunga sambil geleng-geleng kepala
berkata : “Gile beneeeeeerrrrr”.

MELAMAR SETELAH PERKENALAN CEPAT

Seorang laki-laki muda bernama Guntur
bertemu dengan seorang gadis cantik bernama
Leyla di suatu pesta pada malam Minggu. Lalu
Guntur mengajak Leyla pergi menonton Teater
pada malam Rabu berikutnya. Kemudian Guntur
mengajak Leyla berdansa pada malam Minggu
berikutnya. Sebelum sore itu berlalu, Guntur
melamar Leyla.
“Tapi,” kata Leyla, “ini terlalu tiba-tiba. Aku
suka padamu dan rupanya kita juga ada kecocokan. Tapi kita hampir-hampir belum saling
mengenal.”
“Tapi aku sudah sangat mengenalmu,” kata
Guntur.
“Selama lima tahun aku bekerja di bagian
rekening dalam bank tempat ayahmu menyimpan
uangnya.”

iPad Kecewakan Para Gamer
CALIFORNIA - Produk komputer tablet terbaru Apple “iPad” dimaknai banyak orang adalah
hanya sebagai iPhone versi besar dengan kekuatan batere yang lebih lama, kemampuan untuk dipasangi (diinstall) perangkat lunak baru yang lebih
seru, namun tidak memiliki kamera.
“Namun jangan kecewa, permainan-permainan
lama di iPhone Anda akan aman,” ujar CEO Apple
Steve Jobs pada Jumat (29/1).
Menurutnya, iPad yang dijual dua atau tiga bulan kemudianlah yang mampu dipasangi berbagai
permainan iPhone. Tak hanya permainan, perangkat lunak aplikasi yang awalnya khusus didesain
untuk iPod Touch ataupun iPhone juga siap untuk
dipasang di iPad yang memiliki layar sebesar hampir 10 inchi.
Untuk meyakinkan publik, Jobs pun mendemonstrasikan pemasangan dua perangkat lunak
permainan iPhone. Keduanya adalah permainan tembak-menembak ‘N.O.V.A’ kembangan
Gameloft dan permainan balap ‘Need for Speed:
Shift’ kembangan EA. Namun demikian, harga
tetap yang memegang peranan terpenting.
Meskipun harga iPad dibandrol US$499 atau
lebih murah dari prediksi para analis, namun
banyak analis menyatakan harga tersebut tetap

menjadi lebih mahal dibanding gadget permainan
lainnya, termasuk iPod Touch.
“iPad tetap akan kurang menarik minat para
penggila permainan. Yang membelinya adalah
hanya mereka yang ingin tahu,” ujar analis gadget
Michael Pachter dari Wedbush Morgan.
Michael memprediksi di awal-awal nanti berbagai pengembang permainan akan menawarkan
permainan-permainan sejenis permainan iPod
Touch atau iPhone. “Selanjutnya permainanpermainan untuk iPad tidak akan berbeda jauh
dari permainan Nintendo DS ataupun Sony PSP,”
diyakini Michael.
Analis gadget lainnya, Jesse Divnich malah lebih
pesimis lagi.
“Jika pengembang permainan memperlakukan
iPad sebagai perangkat permainan serius, harga
permainan akan berkisar sekitar dua kali lipat
dibanding harga-harga permainan gadget lainnya
selama ini,” ujar Jesse mengindikasikan akan sulit
bagi iPad untuk dilirik para maniak permainan.
Bila tidak dianggapnya sebagai perangkat permainan serius, hanya permainan sejenis iPhone
lah yang akan ada di iPad. (Mar/OL-02)- Media
Indonesia

Perajin Batik Khawatirkan
Batik Printing China

bas yang saat ini masih belum terasa, katanya.
Sekalipun mengkhawatirkan batik printing
China, ia tetap optimis karena masih ada kerajinan batik tulis yang memerlukan keterampilan
khusus.
“Hal yang menentramkan para pengrajin batik
adalah diakuinya batik sebagai kekayaan intelektual bangsa Indoensia oleh UNESCO, sehingga
memproduksi batik tidak hanya sekedar bertujuan bisnis, tetapi merupakan hasil karya seni,”
katanya.
Disamping itu, sejumah instansi pemerintah
dan swasta serta perbankan dan sekolah ada yang
menggunakan batik sebagai pakaian seragam.”Itu
juga memotivasi para perajin batik agar tetap
berkarya,” katanya.
Sejak pengakuan Unesco Oktober 2009 lalu,
kegiatan kerajinan batik di Trusmi terus semarak
karena banyak para pemesan batik dari luar kota
Cirebon, khususnya untuk pakaian seragam, tambanya.

Cirebon (ANTARA) - Para perajin batik di
Cirebon mengkhawatirkan membajirnya batik
printing China sehubungan dengan perdagangan
bebas ASEAN-China, mengingat harganya jauh
lebih murah karena biaya produksi mereka kecil.
“Batik jenis printing China menurut informasi
jauh lebih murah, bisa Rp5.000 per meter,” kata
Sekretaris Koperasi Batik Trusmi yang juga pengusaha batik Masnedi Masina kepada wartawan di
Cirebon, Jumat.
Menurut Masnedi Masina, harga batik printing produk Cirebon rata-rata diatas Rp15 ribu
per meter jauh di atas harga batik printing China,
karena biaya produksi tinggi.
Meski demikian ia bersama 300 anggota
Koperasi batik Trusmi Cirebon tetap membatik
dalam menghadapi dampak dari perdagangan be-
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Avatar kalahkan Titanic
Kapal Titanic tenggelam tahun 1912. Sekarang
film terlaris yang terilhami oleh peristiwa tenggelamnya Titanic juga tenggelam.
Namun kali ini bukan puncak gunung es yang
mengkandaskan kapal tersebut, tetapi film tiga
dimensi atau 3D tentang satu suku asing berkulit
biru mempertahankan planet mereka dari manusia yang datang menyerbu.
Akhir dekade lalu, film epik Titanic karya
James Cameron menjadi film paling sukses dengan mencetak US$ 1,843 miliar secara global.
Tetapi rekor itu ditumbangkan oleh Avatar,
juga disutradarai Cameron, yang minggu ini berhasil mencuri gelar sebagai juara film terlaris
global dengan mencetak US$ 1,859 miliar.
Ini prestasi sutradara Kanada berusia 55 tahun
yang luar biasa dan kecil kemungkinan bisa terulang dalam masa hidup kita ataupun masa hidup
Cameron.
Film ini juga merupakan prestasi studio
20th Century Fox dan perusahaan induknya

NewsCorp yang membiayai pertarungan fiksi
ilmiah yang berani dan didominasi oleh gambargambar hasil rekayasa komputer.
Singkatnya, Avatar menjadi fenomena yang
berhasil menangkap semangat budaya zaman ini
dengan cara yang hanya bisa diprediksi oleh sedikit orang.
Film ini berhasil walaupun hanya dibintangi
oleh sedikit aktris dan aktor tenar dan mendapat
reaksi beragam dari para kritikus film.
Film ini juga mendapat banyak kecaman dari
kalangan blogger atau penulis di internet, beberapa di antara mereka menyerang film yang mereka
anggap anti-Amerika dan memilki agenda pegiat
lingkungan.
Beberapa bahkan menuduh film ini rasis dalam
menggambarkan seorang pahlawan kulit putih
datang membantu masyarakat asli yang tertindas
yang secara tidak sengaja diperankan oleh aktoraktor Amerika keturunan Afrika dan warga keturunan Indian Amerika.

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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SBY Diharapkan
Bertahan hingga 2014

nya, gaya kepemimpinan seperti itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Gaya kepemimpinan
hard power, seperti Soekarno dan Soeharto tidak
relevan saat ini. Ke- kuatan soft power adalah
lemah lembut, halus, toleran, dan lebih sipil daripada masyarakat sipil. Hasil kepemimpinan soft
power tidak akan segera terlihat, sehingga harus
berlangsung lama. “Soft power itu ibarat air yang
menetes di batu. Lama-lama batu akan lembut
karena tetesannya,” ujarnya.

JAKARTA - Di tengah terpaan skandal Bank
Century dan isu pemakzulan, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tetap bisa
menuntaskan masa jabatannya hingga 2014.
Alasannya, SBY adalah figur bersih, sehingga
akan ditolong oleh kekuatan-kekuatan di luar
perhitungan. Harapan tersebut disampaikan
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad
Mubarok, saat berkunjung ke redaksi SP, Selasa
(26/1).
“Beliau (SBY, Red) itu bersih. Karena dirinya
bersih maka akan datang pertolongan dari Tuhan.
Jangan lupa banyak orang berdoa untuk beliau,
termasuk tokoh-tokoh spiritual. Ada ulama di
gunung-gunung tersembunyi berdoa untuk beliau.
Mereka tidak perlu lapor,” katanya.
Selain bersih dan ditolong tokoh spiritual, SBY
bisa bertahan hingga 2014 karena gaya kepemimpinan soft power yang dimilikinya. Menurut-

PEMIMPIN BESAR

Pemimpin BesMenurutnya, SBY adalah salah
satu pemimpin besar dalam sejarah bangsa ini,
setelah melewati tikungan sejarah. Dalam masa
tikungan itu, ada yang jatuh, tergelincir, bahkan mati. Masa itu dimulai sejak berakhirnya
kepemimpinan Soeharto hingga kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri.
“Saya menganggap kepemimpinan Habibie,
Gus Dur, dan Megawati, hanya selingan sejarah.
Mereka memimpin saat berada di tikungan
sejarah. Jadi, baru ada tiga pemimpin besar, yakni
Soekarno, Soeharto, dan SBY,” ujarnya.

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

Kasus kecelakaan

- Personal Injury
- Kecelakaan lalu lintas

Lain-Lain

- Business License, Pajak
- Criminal Defense
- Mortgage, Loan Modification

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Ajaib! Gadis
Selamat Setelah
15 Hari Terjebak
Reruntuhan
Keajaiban kembali terjadi di Haiti yang luluh
lantak diguncang gempa dahsyat. Seorang gadis
berhasil selamat meski telah terjebak dalam reruntuhan selama 15 hari!
Saat ditemukan, remaja berusia 16 tahun itu
mengalami dehidrasi parah dan luka pada kakinya.
Namun dia tetap sadar saat ditarik keluar dari
reruntuhan bangunan oleh para penyelamat asal
Prancis dan Haiti.

“Saya tidak tahu bagaimana dia bertahan begitu
lama. Ini keajaiban,” kata petugas penyelamat J.P.
Malaganne.
Dikatakan Stephan Sadak, anggota tim penyelamat Prancis, seseorang mendengar suara gadis
itu dan mendesak Palang Merah setempat untuk
mengirimkan tim penyelamat ke lokasi.
Gadis bernama Darlene Etienne itu terjebak
antara tembok dan pintu yang roboh.
“Dia bisa selamat karena dia tidak tertimpa
puing-puing dan ada celah tempat dia bisa berbaring,” kata Sadak seperti dilansir Reuters, Kamis
(28/1/2010).
Lebih dari 170 ribu orang telah tewas akibat
gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Haiti pada 12 Januari lalu. Ratusan ribu
orang lainnya dirawat di rumah sakit karena
mengalami luka-luka akibat gempa terdahsyat di
wilayah tersebut - detikcom

SG Santos Groceries
Fresh Fruit and

Vegetables

1443 Tasker St. Philadelphia. PA
215-906-4626 / 215-755-1384

Menyediakan:
Sayuran segar: sawi, daun bawang, gambas, sereh terong, kacang panjang, kobis, pepaya, bawang merah, barang putih, dan jeruk, laos dan
lain lain. Macam-macam daging: Ayam, sapi, babi, ati, ampela, dan lain
lain. Macam-macam buah: apel, jeruk, pir, mangga, bengkuang, alpukat,
anggur, dan lain lain

Tersedia juga buah-buahan, daging dan
ikan frozen/beku, dan barang kelontong lainnya.
Menerima pembayaran EBT, ACCESS
Card, Food Stamp
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Situs mirip Google
muncul di Cina
Sebuah layanan mesin pencari informasi
internet dan jejaring sosial baru bernama Goojje
muncul di Cina.
Situs internet ini memuat ciri-ciri branding
yang sangat mirip Google, dan suku kata terakhir
“jje” terdengar mirip dengan kata dalam bahasa
Mandarin untuk menyebut kakak perempuan
(jiejie).
Hasil pencarian dengan Goojje tampaknya disaring mengikuti ketentuan pemerintah Cina agar
tidak menampilkan konten informasi yang sensitif.
Google baru-baru ini menyatakan keberatan
atas pembatasan-pembatasan tadi, namun situs
baru ini tampaknya mendesak perusahaan yang
berbasis di California, Amerika Serikat itu agar
bertahan di Cina.
Goojje dilaporkan dirilis pada 14 Januari, 2010.

Google mengatakan pada 12 Januari bahwa
sejumlah hacker telah mencoba menerobos kode
piranti lunaknya dan akun e-mail kalangan aktivis
hak asasi manusia di Cina dalam suatu serangan
yang “sangat canggih”.

SERANGAN HACKER

Google, yang mulai hadir di Cina pada tahun
2006, mengatakan akan tetap berada di Cina
hanya jika pemerintah disana mengendurkan
sensor.
Menurut kantor berita Reuters, Goojje
memuat pesan di situsnya yang berbunyi: “Saudara perempuan sangat senang ketika saudara lakilakinya tidak lagi menimbang-nimbang untuk pergi
dan tetap bersama saudara perempuan.”
Jika Goojje terdengar seperti kata “saudara
perempuan”, kata Google terdengar mirip dengan
kata dalam bahasa Mandarin yang berarti “kakak
laki-laki”.
Google menolak mengomentari perkembangan
ini. BBC

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

Demo menentang Presiden
JAKARTA - Ribuan orang yang berunjuk
rasa di Jakarta menilai Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono gagal
dalam melaksanakan program 100 hari.
Wartawan BBC Sri Lestari melaporkan dari
depan Istana Merdeka, kelompok yang menamakan Gerakan Indonesia Bersih mengkritik
berbagai kegagalan yang dilakukan pemerintah
sekarang.
Isu yang menjadi sorotan dalam peringatan
100 hari pemerintahan SBY-Boediono ini antara
lain skandal Bank Century, pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum.
Unjuk rasa menentang Presiden Yudhoyono
yang dilakukan kelompok Gerakan Indonesia
Bersih mengklaim akan mengumpulkan massa
sampai 20 ribu orang mulai mahasiswa, pemuda,
dan lembaga masyarakat.

Sejumlah laporan menyebutkan aksi ini mengarah kepada tuntutan agar Presiden turun dari
jabatannya karena dianggap gagal sebagai pemimpin.
Kegagalan ini dikaitkan pula dengan lanjutan
penyelidikan kasus Bank Century, yang menurut
lawan politik Presiden mengarah kepada kemungkinan keterlibatan Yudhoyono.
Kepolisian disebutkan telah mengantisipasi
kemungkinan terburuk dari unjuk rasa ini.
Sedikitnya sepuluh ribu aparat keamanan diturunkan untuk mengamankan aksi ini. Di sekitar lokasi demonstrasi pihak berwenang telah
mengalihkan arus lalu lintas.
Selain di Jakarta unjuk rasa mengkritisi
pemerintahan Yudhoyono-Boediono ini terjadi
di berbagai seperti di Surabaya, Bengkulu dan
Makassar. BBC

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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Pembiayaan Perawatan Gigi yang Terjangkau
Bagi Anda dan Keluarga
hanya $175/tahun/orang
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

1-917-403-1500
English/Bahasa Indonesia
Ranti Aryani, D.D.S.
Richard Bennett, M.S., R.D.H.

Sabtu: 8:00 am - 2:00 pm
Minggu: 12:00 pm - 6:00 pm
Hari lain: dengan perjanjian
Dari North atau South Philadelphia:

Kind Care for All

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

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

Vitamin D Cegah
Diabetes
VITAMIN D tidak hanya bagus untuk tulang.
Para ilmuwan sedang meneliti manfaat vitamin D
dalam menurunkan risiko diabetes tipe 2. Percobaan klinis di Queen Mary University of London
sedang meneliti efek pemberian suplemen vitamin
D kepada 300 partisipan.
Percobaan yang berlangsung selama empat bulan ini mengikuti percobaan sebelumnya yang dilakukan University of Chicago. Sebelumnya, studi
ini menemukan bahwa pasien yang mengalami
kekurangan vitamin D lebih berisiko menderita
kadar gula darah tinggi, resistensi insulin, hipertensi dan penyakit jantung.
Vitamin D diyakini menjaga kesehatan sistem
kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel dari

kerusakan, termasuk sel-sel di pankreas. Sel-sel
di pankreas befungsi memproduksi insulin.
“Mengatasi kekurangan vitamin D merupakan
metode sederhana dan murah untuk memperbaiki kontrol gula darah dan mencegah komplikasi
terkait diabetes,” tutur peneliti, seperti dikutip
situs dailymail.
Bagaimana cara memenuhi asupan vitamin D?
Cara termudah tentunya dengan mendapatkan
paparan sinar matahari pagi (di bawah jam 10).
Tubuh akan menggunakan sinar ultraviolet dari
matahari untuk membuat vitamin D. Selain itu,
Anda juga bisa menambah asupan vitamin D
melalui makanan seperti susu, yogurt, roti, dan
sereal yang telah diperkaya dengan vitamin D.
Anda juga bisa menggunakan suplemen. Banyak
studi yang menganjurkan dosis 400 internasional
unit (IU) per hari. Tapi, ada baiknya berkonsultasi
dengan dokter untuk mendapatkan anjuran dosis
yang tepat. (IK/OL-5)

18 DUNIA KITA KESEHATAN

DUNIA KITA INDONESIA 7

SMS membantu
untuk mengeja
TAnak-anak yang biasa menggunakan singkatan
untuk SMS sebenarnya sedang meningkatkan
kemampuan untuk mengeja dengan benar.
Sebuah penelitian dengan responden berusia
delapan hingga 12 tahun menemukan bahwa SMS
bukan berpengaruh buruk pada membaca dan
menulis namun justru meningkatkan kemampuan
berbahasa.
Para peneliti mengatakan bahasa SMS
melibatkan permainan kata-kata dan kesadaran
bagaimana kaitan bunyi dengan bahasa tertulis.
Kaitan antara SMS dan kemampuan berbahasa
dalam riset mengejutkan para peneliti.
Temuan Universitas Coventry ini bertentangan
dengan perkiraan sebelumnya bahwa penggunaan SMS yang sering disingkat akan mengurangi
kemampuan dalam mengeja.
Ternyata anak-anak yang sering menggunakan
SMS -dengan menghilangkan vokal maupun dan
singkatan- tampaknya membantu kemampuan
dalam menggunakan bahasa Inggris yang resmi.

MENGERJAKAN ‘HMWRK’

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan
kemampuan berbahasa antara lain karena bahasa
SMS membutuhkan kesadaran fonetik, yang dibutuhkan untuk bisa mengeja dengan baik.

Jadi ketika
murid mencabut huruf
atau suku
kata -seperti l8r untuk
later atau
hmwrk untuk
homeworkdibutuhkan
pemahaman
tentang ejaan
kata yang

sebenarnya.
Itulah sebabnya SMS bukan berpengaruh buruk
namun mendorong anak untuk mengetahui kata
yang sebenarnya atau dengan kata lain setiap hari
berlatih membaca dan mengeja.
“Kita melihat penurunan kemampuan bahasa di
kalangan anak-anak walaupun ada SMS, jadi bukan
karena SMS,” kata Dr Clare Wood, seorang ahli
psikologi pertumbuhan anak.
Penelitian itu didasarkan pada studi selama
setahun atas 63 murid sekolah di Inggris dan yang
diumumkan ini baru berupa laporan sementara.
Adapun laporan akhir akan diterbitkan tahun
depan dan sejauh ini para peneliti tidak menemukan kaitan negatif antara penyingkatan kata
dengan kemampuan bahasa
“Penggunaan bahasa SMS mendorong pengembangan kesadaran fonetik dan membaca anakanak,” tambah Dr Wood.

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

“Bailout”
Century
Diyakini
Langgar Hukum
JAKARTA - Tim 9 pengusung hak angket menyiapkan rekomendasi tandingan guna mengantisipasi hasil kesimpulan Panitia Khusus (Pansus)
DPR untuk Hak Angket BankCentury. Langkah ini
diambil karena Tim 9 sangat yakin bahwa bailout
(dana talangan) Bank Century melanggar hukum.
Menurut Mukhamad Misbakhun dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Tim 9 masih
tetap berkoordinasi dan konsisten mengawal
proses penyelidikan Pansus Century yang telah
selesai mendengar keterangan para saksi. Pekan
lalu, tuturnya, anggota Tim 9 mengadakan
pertemuan dan membahas hasil temuan Pansus
Century terkait lima fokus audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima fokus itu adalah
proses merger dan pengawasan Bank Century
oleh Bank Indonesia (BI), pemberian fasilitas
pinjaman jangka pendek (FPJP), penetapan Bank
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik
dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) melalui bailout, penggunaan dana
FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS),
serta praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran
ketentuan dalam pengelolaan Bank Century.
“Jadi kalau nanti Pansus memberikan rekomendasi yang tidak sesuai roh angket untuk kasus ini,
Tim 9 akan memberikan rekomendasi berbeda
karena kami masih punya kuncian,” katanya.
Dia menjelaskan, setelah Pansus Century
selesai melakukan rapat pemeriksaan saksi pada
21 Januari lalu, Tim 9 bertemu untuk merangkum
keterangan para saksi dan membandingkannya
dengan hasil audit BPK serta dokumen-dokumen
yang dimiliki tim pengusung hak angket.
Mengenai proses merger Bank Century dan
pengawasan BI, lanjutnya, Tim 9 menilai Pengawasan BI sangat lemah, terutama dalam menegakkan peraturan yang ditetapkan sendiri oleh BI.
Terkait dengan pemberian FPJP, Tim 9 menemukan ada perbedaan acuan Peraturan bank
Indonesia (PBI) dalam surat kuasa Gubernur
BI untuk pencairan FPJP. “Kedua surat kuasa

ini ditandatangani Gubernur BI. Makanya perlu
dipertanyakan, kok bisa acuan PBI-nya berbeda
padahal untuk tujuan yang sama,” tukasnya.

MANIPULATIF

Selain itu, pemberian FPJB kepada Bank
Century dinilai manipulatif karena sebelumnya
bank tersebut mengajukan permohonan repo
aset kredit terkait kesulitan likuiditas kepada BI,
bukan meminta FPJP.
Sedangkan mengenai bank gagal berdampak
sistemik dan bailout Bank Century, Tim 9 menilai
ada ketidakakuratan data yang diberikan BI kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
yang tidak jeli mempelajari data yang diberikan
BI. Hal itu, kemudian melahirkan keputusan yang
tidak memiliki dasar kuat untuk menetapkan Bank
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik
dan harus di bailout.
Sedangkan terkait aliran dana, Tim 9 berpendapat masih belum jelas dan membutuhkan
data-data tambahan dari Pusat Pelaporan dan
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) serta
Bareskrim Mabes Polri.
Juru bicara Tim 9 dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait
mengatakan, lima fraksi akan solid menegakkan
kebenaran dan membongkar kasus Bank Century.
Menurut dia, dari perkembangan yang diperoleh Pansus Century berdasarkan keterangan
para saksi, semakin terkuak bahwa ada hal yang
ditutupi di balik kebijakan bailout yang dibuat
KSSK.
Hal itu, bukan saja disoroti masyarakat, tetapi
juga membuat setiap fraksi sadar terhadap konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak memihak
pada kebenaran dan menutupi hasil temuan
Pansus Century. “Saya yakin tidak akan ada fraksi
yang main-main dalam memberikan rekomendasi,” ujar Maruarar.
Sejauh ini, lanjutnya, ada lima fraksi yang memiliki pandangan sama, yakni PDIP, Partai Golongan
Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra
dan Partai Hanura.
Anggota Tim 9, A Muzani menambahkan, dari
awal tim tersebut tidak menentukan target, namun hanya ingin mengungkap kasus Bank Century
ini secara jelas sampai kesimpulan yang hakiki.
“Kami tidak ada target orang perorang. Nantinya
kita harus membenarkan orang yang benar, dan
menyatakan bertanggung jawab jika ada orang
yang dinyatakan bersalah,” tegasnya. - Suara
Pembaruan
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SBY: Jangan Takut Hadapi
Perdagangan Bebas
JAKARTA - Berlakunya perdagangan bebas
antara ASEAN dan China lewat ASEAN-China
Free Trade Agreement (AC-FTA) sudah mulai
berlangsung per 1 Januari 2010. Meski konsepnya
sudah dimulai sejak 2004 lalu, ada saja pihakpihak yang mengkritik pemberlakuan perdagangan
bebas tersebut.
Menanggapi hal ini, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) meminta agar pihak-pihak yang
merasa belum siap menghadapi perdagangan bebas ini untuk tidak takut.
“Menghadapi perdagangan bebas, free trade, tidak perlu takut. Jangan gamang. Benar globalisasi
ada tantangannya, tapi globalisasi juga memunculkan peluang-peluang,” kata SBY.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam peluncuran National Single
Window (NSW) di Pelabuhan Tanjung Priok,
Jakarta, Jumat (29/1/2011).

Solusinya, menurut SBY, Indonesia akan terus
meningkatkan daya saing serta efisien dalam berbagai hal. Sehingga kesepakatan yang telah lama
diambil oleh negara-negara ASEAN dan China
tersebut tidak mengalami hambatan.
“Negosiasi tentang ini sudah berlangsung sangat lama. Pada Juni 2004, sebelum saya memimpin
pemerintahan,” ungkap SBY.
“Kalau tidak siap. Ada solusinya, ada jalan keluarnya yang bisa kita selesaikan secara baik,”
imbuh SBY.
Dengan demikian, ujar SBY, Indonesia tidak
dicap sebagai negara yang begitu saja melanggar
kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
“Tidak boleh selamanya kita tidak siap.
Sementara yang lain sudah siap,” kata SBY.
“Saya minta jangan menafsirkan sendiri. Apalagi
berpikir terlalu jauh,” pinta SBY. - detik.com

Pemberitahuan Kepada MEE SIM LAW

Pengacara saudari telah mempersiapkan kasus kecelakaan yang Anda alami
bulan Februari tahun lalu dan membutuhkan kehadiran Anda. Ada
kemungkinan Anda dapat memenangi kasus ini dan mendapat kompensasi.
Mohon hubungi 215 459 4057 secepatnya
Bagi yang mengetahui keberadaran Saudari Mee Sim Law, tolong hubungi
kami. Terima Kasih

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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Senat AS Setujui
Sanksi Baru Untuk
Iran Atas Program
Nuklirnya
WASHINGTON - Senat AS melakukan voting
untuk menjatuhkan sanksi-sanksi baru yang lebih
tegas terhadap Iran. Sanksi tersebut sebagai upaya
memaksa Iran menyerah pada tekanan global untuk
membekukan program nuklirnya.
“Rezim Iran telah terlibat dalam pelanggaranpelanggaran HAM serius terhadap warga negaranya
sendiri, mendanai aktivitas teroris di Timur Tengah,
dan mengembangkan aktivitas nuklir ilegal yang
mendatangkan ancaman serius bagi keamanan AS
dan sekutu-sekutu kita,” kata Senator dari Partai
Demokrat Chris Dodd.
“Dengan rancangan undang-undang (RUU) ini,
kita memperjelas bahwa akan ada konsekuensi yang
sepatutnya jika tindakan-tindakan itu terus berlanjut,” imbuh Dodd, ketua Senate Banking Committee dan sponsor utama legislasi tersebut seperti
dilansir AFP, Jumat (29/1/2010).
RUU yang disetujui Senat melalui voting itu kini
harus digabung dengan RUU serupa di DPR AS
atau House of Representatives untuk kemudian
disetujui kedua pihak dan disampaikan ke Presiden
Barack Obama untuk disahkan.
RUU Senat ini bertujuan untuk menghukum
perusahaan-perusahaan non-Iran yang melakukan
bisnis di sektor energi Iran atau membantu Iran
memproduksi atau mengimpor produk-produk penyulingan minyak seperti bensin dengan melarang
mereka berbisnis di pasar AS.
Iran yang kaya minyak, kurang dalam hal kemampuan penyulingan minyak dan bergantung pada
impor untuk memenuhi 40 persen kebutuhannya
akan bensin.
AS dan negara-negara Barat lainnya menuding
Iran diam-diam berupaya mengembangkan senjata
atom lewat program nuklir yang dijalankannya.
Namun pemerintah Iran berulang kali membantah
tudingan itu. Ditegaskan bahwa program nuklirnya
semata-mata untuk tujuan damai, yakni sebagai
pembangkit energi. - detikcom
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Gila!! Sebar Agama
Lewat Hip Hop Dan
Alkohol!
Sekelompok biksu Budha di Jepang
menawarkan cara berbeda mendalami agama.
Uniknya, mereka mendekati para pemuda belajar agama Budha melalui musik hip hop dan
minuman beralkohol.
Di dekat kuil Kyoouji yang berusia 400 tahun, seorang biksu Kansho Tagai membuka
sebuah bar yang menyediakan alkohol dan memasang musik hip hop berisikan ajaran Budha.
Pria yang disapa Mr Happiness memilih
membawa pesan-pesan agama Budha pada
generasi muda lewat budaya yang sedang tren.
Inisiatifnya membuat para anak muda membanjiri kuil tempatnya menyajikan koktail dan
alkohol.
“Kita tak bisa menyebarkan agama Budha
dengan cara lama. Sebarkan agama Budha
dengan bahasa yang dimengerti kaum muda,”
katanya seperti dikutip dari stasiun televisi
CNN.
Sembari menyajikan minuman, para biksu
mengajarkan agama Budha. Rupanya cara ini
berhasil menarik perhatian. Kalangan muda
banyak yang mengunjungi kuil sekaligus bertanya soal agama.
Perkembangan agama Budha di Jepang mengalami krisis. Ini seperti yang terjadi di seluruh dunia. Setiap tahun sekitar 2.000 kuil di
Jepang ditutup. (ONE/Ezz) rileks

Presiden Janji 2010
Masalah “Byar Pet”
Teratasi
Pemerintah berjanji pada 2010 akan menyelesaikan persoalan listrik sehingga masyarakat tidak
perlu lagi mengalami pemadaman bergilir.
“Kami telah bertekad dengan segala upaya
tahun ini 2010 permasalahan ‘byar pet’ Insya
Allah bisa kita atasi,” ujar Presiden SBY ketika
meresmikan Pembangkit Listrik Tenga Uap
(PLTU) Labuhan di Kabupaten Pandeglang,
Banten, Kamis.
Tidak hanya di Pulau Jawa, Presiden menjanjikan, masalah pemadaman bergilir yang selalu
melanda daerah di luar Pulau Jawa juga akan
diselesaikan pada 2010. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kekurangan listrik di daerah,
menurutnya, adalah dengan mengalirkan kelebihan listrik yang ada di pabrik-pabrik sehingga
masyarakat dipastikan cukup mendapatkan aliran.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat
perbaikan saluran distribusi, transmisi, dan
gardu-gardu yang rusak. Khusus untuk mengatasi
masalah pemadaman bergilir agar dapat selesai
pada 2010, Presiden mengatakan, ia telah menandatangani Peraturan Presiden sekaligus untuk
mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10
ribu mega watt (MW) tahap pertama dan tahap
kedua.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia

yang tidak bisa hanya ditangani oleh Perusahaan
Listrik Negara (PLN), Presiden menjanjikan
perbaikan kebijakan dan peraturan yang ada agar
pihak swasta dapat turut membangun pembangkit
listrik. “Ini menjadi program 100 hari pemerintah
yang telah kita rampungkan bersama,” ujarnya.
PLTU Labuan berkapasitas total 2x300 MW
merupakan bagian dari program pembangunan 10
ribu MW tahap pertama. Unit pertama dari PLTU
Labuan sudah beroperasi pada Oktober 2009,
sedangkan unit dua sudah masuk tahap pengujian
dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada
Maret 2010.
PLTU Labuan menggunakan bahan bakar batubara sebanyak 2,16 juta ton per tahun sebagai
pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan
energi listrik yang dihasilkan PLTU disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150
kV ke Gardu Induk Menes sepanjang 6 km dan
Gardu Induk Saketi sepanjang 18 km, kemudian
diteruskan ke gardu induk 150 kV sekitarnya.
Pada acara itu, Presiden sekaligus meresmikan
PLTU Labuan Angin di Provinsi Sumatera Utara
berkapasitas 2x115 MW yang tidak termasuk
program pembangunan pembangkit listrik 10 ribu
MW.
Sementara itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan program 10 ribu MW
tahap pertama sudah tersebar di 37 kota di Pulau
Jawa dan luar Pulau Jawa yang menggunakan bahan bakar batu bara. Sedangkan program 10 ribu
MW tahap kedua akan difokuskan untuk pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan
seperti panas bumi. - Harian Analisa

Hair Beauty Service

Menerima: potong rambut,
kerinting, semir rambut, sanggul pesta, make-up foto pengantin/pesta. Hubungi: 2153913772
atau 2676901465

215 758 3619

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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Republik: Program Obama Buat AS
Bangkrut
Pidato kenegaraan Presiden AS Obama
ditanggapi negatif oleh kubu Partai Republik, Kamis (28/1), dengan menyatakan bahwa programprogram pemerintah Obama hanya membuat AS
menanggung beban hutang yang berat.
Salah satu tokoh Partai Republik, Bob
McDonnel, yang juga gubernur Virginia,
mengatakan AS tak mampu untuk membiaya
program-progran Presiden Obama seperti
yang ia sampaikan saat pidato kenegaraan jelang
tutup tahun tersebut.
“Rakyat AS memang membutuhkan pelayanan
kesehatan yang terjangkau, tapi tidak sampai
membuat negara ini bangkrut,” katanya. Ini
merupakan respon petinggi demokrat pertama
yang menjawab pidato kenegaraan Obama
sehari sebelumnya.
Dalam pidato tersebut, merujuk pada program Obama sebelummnya, presiden AS dari
kulit hitam itu tetap menunjukkan tekadnya
untuk meluluskan usulan program kesehatan
masyarakat untuk kelas menengah ke bawah.
Inisiatif itu sejak lama ditentang kubu Republik
yang melihatnya sebagai pengeluaran yang tak
semestinya.
“Saat ini pemerintah Obama ingin melakukan
hal-hal yang terlalu besar,” kata McDonnel. “Tahun lalu, lebih dari tiga juta rakyat AS kehilangan
pekerjaan. Tapi kini Obama masih meneruskan
defisit anggaran, menambah birokrasi, dan
menumpuk hutang untuk anak dan cucu kita,”

lanjut McDonnel.
Kecaman yang sama juga dikemukan tokoh
Republik lainnya. Pemimpin minoritas Senat AS,
Mitch McConnel mengatakan: “ Republik siap
bekerja sama dengan Obama dan demokrat,
tapi itu bila mereka menerapkan kebijakan yang
moderat.”
“Bukan dengan menambah hutang, bukan
dengan talangan dan bukan dengan birokrasi
yang lebih besar,” tegasnya. Tapi meski kecaman keras serta rating Obama yang menurun.
Tokoh-tokoh Demokrat masih unggul dalam
sejumlah perebutan kursi Kongres Di Indiana
Polis, Iowa, Whicita, calon-calon Demokrat
masih diunggulkan.
Di Indiapolis misalnya, figur republik Mike
Pence menarik diri dari pencalonan setelah jajak
pendapat yang memperlihatkan ia jauh tertinggal
dari tokoh Demokrat Evan Bayh. Di sejumlah
negara bagian lain, kubu-kubu Republik juga
diperkirakan akan direbut Demokrat.(AP/tkz) Harian Analisa
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