
Bibi Presiden AS Barack Obama sedang 
berjuang agar tidak dideportasi dari AS. Wanita 
bernama Zeituni Onyango itu menyampaikan per-
mohonan suaka politik di pengadilan Boston.

Onyango, imigran ilegal asal Kenya itu mem-
berikan kesaksian selama 2,5 jam dalam hearing 
imigrasi federal di Boston. Demikian disampaikan 
Amy Cohn, juru bicara pengacara Onyango sep-
erti dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/2/2010).

Ini merupakan upaya kedua Onyango untuk 
mendapatkan suaka setelah mengabaikan perintah 
deportasi tahun 2004. Dua dokter juga memberi-
kan kesaksian untuk mendukung wanita berumur 
57 tahun itu.

Menurut pengacara Onyango, Margaret Wong, 
permohonan suaka ini didasarkan pada alasan 
medis dan kekhawatiran akan kekerasan etnis di 
Kenya. Belum jelas apakah hakim akan langsung 
membuat keputusan dalam hearing yang ber-
langsung tertutup pada Kamis, 4 Februari waktu 

setempat tersebut.
Dikatakan Wong, Onyango akan mengaju-

kan banding jika hakim memutuskan wanita itu 
dideportasi. Pemerintah AS juga punya hak untuk 
mengajukan banding.

Kasus ini tak ayal membuat Obama dalam 
posisi sulit. Namun ketika ditanya apakah Obama 
telah menyampaikan dukungan tertulis untuk 
permohonan suaka bibinya tersebut, Wong men-
jawab: “Tidak.”

Meski telah bertahun-tahun tinggal secara 
ilegal di Massachusetts, keberadaan Onyango 
baru tercium media AS pada tahun 2008. Atau 
hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden 
AS pada November 2008 yang memberikan 
kemenangan untuk Obama.

Gedung Putih menyatakan, Obama tidak 
pernah tahu soal status ilegal bibinya itu. Obama 
baru mengetahui soal itu pada awal November 
2008

1 US$: Rp. 9,375

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

Bibi Obama Berjuang Agar Tidak 
Dideportasi dari AS

edisi ke-225 - 6 Februari 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.

Korban Tewas di 
Haiti mencapai 
200.000 orang

Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat di 
Haiti dipastikan telah mencapai lebih dari 200 
ribu jiwa. Sekitar 300 ribu orang lainnya men-
galami luka-luka.

“Ada lebih dari 200.000 orang yang jelas-
jelas telah diidentifikasi sebagai orang yang me-
ninggal,” kata Perdana Menteri Haiti Jean-Max 
Bellerive seperti dilansir kantor berita AFP, 
Kamis (4/2/2010).

Diimbuhkannya, sekitar 250.000 rumah telah 

hancur. Bahkan setidaknya 4.000 amputasi telah 
dilakukan dikarenakan parahnya luka-luka yang 
dialami korban gempa.

Saat ini distribusi makanan dan air minum be-
lum menjangkau semua warga yang membutuh-
kan. Padahal bantuan negara-negara asing terus 
mengalir ke negara miskin itu. Namun kurangnya 
koordinasi dan parahnya tingkat kerusakan telah 
menghambat distribusi bantuan. Akibatnya warga 
Haiti pun marah. Mereka melakukan sejumlah 
aksi demo di Port-au-Prince, ibukota Haiti.

“Pemerintah Haiti belum melakukan apapun 
untuk kami, pemerintah tidak memberikan kami 
pekerjaan. Mereka tidak memberikan makanan 
yang kami butuhkan,” seru Sandrac Baptiste yang 
tinggal di tenda darurat. - detik.com



Disewakan satu kamar
Dekat Washington Ave antara 
8-9th St. $350 untuk 1 orang, 
tidak minum dan merokok. 
Bahasa Cina/Inggris 
Hub: 917-669-2073 (1)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 267 
973 8909  (132)

Disewakan kamar besar
ada laundry, dekat toko Indo, 
tidak merokok. 16xx Hicks. hub: 
267-687-8768  (3)

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat, 
dan antar kembali. Pakaian anda 
kotor, menjadi bersih dan rapi. 
Hub: Syarief 267-255-2879. 
Cuma $.99 / pound (2)

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, 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 (26)

Antar jemput, dlm Phila & 
JFK airport telpon saja Bang John 
267-505-0703 (4)

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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FACEBOOK
Senior engineer: “Kalau facebook itu apa sih?”
Junior engineer: “Oohhh... itu kayak jaringan sosial 
gitu, pak...”
Senior engineer: “Bentuknya gimana? Lebih kecil 
dari netbook?”

LABEL KAIN
Seorang Direktur perusahaan tekstil terke-

nal sedang mendapat pujian dari rekan-rekan 
bisnisnya.

Rekan Bisnis : “Apa kiat Bapak dalam men-
jalankan bisnis tekstil ini, sampai negeri Arab 
memborong seluruh kain yang Bapak produksi?”

Direktur : “Sebenarnya ini rahasia perusahaan, 
tetapi tidak apalah. Cuma kesalahan cetak tulisan 
di label kain.”

Rekan Bisnis : “Tulisan apa?”

Direktur : “Luntur Tidak Ditanggung.”Temen-
temen yang pada gila, melihat den bagus meny-
iram bunga sambil geleng-geleng kepala berkata : 
“Gile beneeeeeerrrrr”.

TAXI 
Di luar Hotel Orchard, seorang turis Jepang mau 
pergi ke bandara, naik taxi.

Di jalan, tiba-tiba mobil kenceng banget 
lewat,nyalip taxinya si Jepang.

Dengan bangga si Jepang teriak,”Aaah Toyota, 
made in Japan, very faaast!”

Nggak berapa lama, mobil lain ngebut juga 
nyalip taxinya si Jepang lagi!

Si Jepang teriak lagi, “Aaahh Nissan, made in 
Japan, very faaast!”

Nggak berapa lama lagi, lewat lagi satu 
mobil,nyalip taxinya si Jepang.

Dia teriak lagi,”Aaah Mitsubishi, made in Japan, 
very faaast!”

Kali ini si sopir taxi, capek ngeliatin penum-
pangnya yg bener-bener nasionalis. Sampe di 
bandara, si sopir bilang ke si Jepang,

“100 dollars please”
“100 dollars?! It’s not that far from the ho-

tel!!!”
“Aaah, taxi meter, made in Japan, very faaast!!”  
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MATARAM - Aparat Kepolisian Resort 
(Polres) Mataram menahan IPE alias Toto yang 
teridentifikasi menyebarkan foto bugil mantan 
pacarnya, CAW (17), di jejaring sosial “facebook”.

“Pemuda itu kami tahan setelah diperiksa se-
cara intensif, Kamis (4/2) malam,” kata Kasat 
Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mataram, 
AKP Andi Dady Nurcahyo SIK, di Mataram, 
Jumat (5/2). Menurutnya, penyidik lebih dulu 
memeriksa CAW pada Kamis (4/2) petang kemu-
dian Toto yang diperiksa beberapa jam kemudian.

Toto yang masih berstatus pegawai honorer 
di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) itu mengakui semua per-
buatannya dan menyatakan penyesalan.

“Tersangka mengakui perbuatannya meskipun 
sudah menghapus foto bugil yang disebar di `face-
book` pada Rabu (3/2) lalu itu,” ujarnya.

Pemuda itu teridentifikasi melanggar Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) junto pasal 282 
KUHP tentang penyebaran gambar porno, den-
gan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Andi mengaku penyidiknya sudah berkoordi-
nasi dengan pihak kejaksaan terkait kelengkapan 
berkas berita acara pemeriksaan kasus tindak 
pidana penyebaran foto bugil itu. Kejaksaan me-
nyarankan agar melengkapi bukti “log file” di tel-
pon genggam yang dipergunakan untuk mengirim 

fot bugil itu melalui pesan MMS.
Foto bugil yang disebar itu tanpa kepala namun 

CAW memastikan foto tubuh telanjang itu dir-
inya dan diakui Toto selaku tersangka penyebaran 
foto bugil di “facebook” itu.

“Bukti pendukung lainnya yakni celana dalam 
yang tampak dalam foto bugil itu (tergeletak di 
lantai) yang telah disita sebagai barang bukti,” ujar 
Andi.

CAW (17), siswi kelas III salah satu SMU swas-
ta di Kota Mataram, NTB, mengadukan pacarnya, 
IPE alias Toto, ke Polres Mataram, Rabu (3/2) 
sore, setelah mengetahui foto bugilnya terpam-
pang di jejaring sosial “facebook”. Namun, CAW 
baru diperiksa Kamis (4/3) petang.

Dari hari pemeriksaan polisi, diperoleh ket-
erangan Toto nekat menyebarkan foto bugil man-
tan pacarnya itu setelah hubungan asmaranya itu 
diputuskan oleh CAW.

Awalnya laki-laki itu mengancam akan menun-
jukkan rekaman video porno dirinya bersama 
CAW ketika tengah dimabuk asmara beberapa 
waktu lalu, kepada orangtua CAW jikalau 
hubungan asmara itu diakhiri CAW. CAW pada 
akhirnya mengalah dan bersedia memenuhi per-
mintaan apapun yang diajukan Toto termasuk 
mengirim via MMS foto bugil yang tersimpan di 
telpon genggam CAW. ( Ant / CN16 )
- Suara Merdeka

Penyebar Foto Bugil di “Facebook” 

Seorang Ulama Mesir 
Haramkan Facebook 

KAIRO--Ulama termuka Mesir telah menge-
luarkan sebuah fatwa yang melarang penggunaan 
situs jejaring sosial populer Facebook karena 
dianggap dapat menjadi ajang perselingkuhan dan 
merusak keutuhan rumah tangga.

“Seorang Muslim dianggap ‘berdosa’ jika meng-
gunakan situs tersebut,” kata dekrit keagamaan 
yang ditulis Syekh Abdel Hamid al-Atrash, man-
tan kepala komisi fatwa Universitas Al-Azhar di 
Kairo, salah satu otoritas tertinggi di dunia Islam 
Sunni.

Data statistik menunjukkan angka perceraian 
meningkat sejak munculnya Facebook dan menin-
gkatnya ketidaksetiaan pernikahan, tambah dia. 

“Ini merupakan instrumen yang menghancurkan 
bangunan rumah tangga karena mendorong pas-
angan untuk memiliki hubungan dengan orang lain 
yang melanggar hukum syariah Islam,” tegas al-
Atrash, seperti dikutip oleh harian pan-Arab Al-
Sharq al-Awsat Kamis (4/2), waktu setempat.

“Sementara salah satu dari suami-istri bekerja 
mencari nafkah, yang lain melakukan chatting on-
line dengan orang lain, membuang-buang waktu 
dan meremehkan syariah. “Ini membahayakan 
keluarga Muslim,” kata Al-Atrash.berkarya,” ka-
tanya.

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, tam-
banya. - Republika
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Apple mengumumkan kenaikan keuntungan 
50% setelah penjualan selama musim Natal men-
galami peningkatan tajam.

Penjualan produk unggulan Apple, iPhones, 
naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Nilai bersih pendapatan Apple naik men-
jadi US$ 3.38 miliar dalam tiga bulan sampai 26 
Desember, sementara angka sebelumnya setahun 
lalu adalah US$ 2,26 miliar.

Dalam tiga bulan terakhir, Apple mengatakan 
penjualan iPhones mencapai 8,7 juta, penjualan 
Macs naik 33%, dan penjualan iPod turun 8%.

Hari Rabu, perusahaan ini akan mengumum-
kan peluncuran produk baru, yang diperkirakan 
adalah komputer “tablet”.

“Beberapa produk baru yang akan dikeluarkan 
tahun ini sangat kuat, mulai minggu ini akan ada 
sebuah produk baru”

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut 
memang secara tradisional meluncurkan produk 
mereka pada bulan Januari, termasuk produk se-

belumnya seperti iPhone dan MacBook Air.
Di New York, kemarin saham Apples naik 

US$ 5,33, menjadi US$ 203,08, sebelum kemu-
dian muncul pengumuman mengenai pendapatan 
Apple.

Dan dalam perdagangan selanjutnya saham 
Apple naik lagi menjadi US$ 204,36.

Potensi penjualan
Penjualan iPhone naik tajam, karena produk 

tersebut sudah tersedia di Cina, yang merupakan 
pasar telepon genggam terbesar di dunia.

Penjualan Mac naik menjadi 3,36 juta unit, se-
mentara penjualan iPods turun menjadi 21 juta.

Para pialang saham rata-rata terkesan dengan 
angka penjualan Apple.

“Angka tiga bulan terakhir ini bagus. Ini menun-
jukkan bahwa Apple masih memiliki banyak 
produk yang diinginkan oleh konsumen, meskipun 
terjadi resesi,” kata Daniel Ernst dari lembaga ri-
set pasar Hudson Square. - BBC

Keuntungan Apple naik 50%

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

Reshuffle Kabinet 
Kepentingan PD, 
Golkar Tak Mau Ikut 
Campur

JAKARTA - Setelah tahu bahwa wacana re-
shuffle kabinet itu didorong oleh banyaknya kader 
Partai Demokrat (PD) yang ingin jadi menteri, 
Partai Golkar memilih diam. Sebelumnya Golkar 
mengecam soal ancaman reshuffle PD jika di-
dasarkan pada sikap kritisnya di Pansus Century.

“Kalau ada dinamika internal, silakan saja. Kita 
tidak mau ikut campur. Yang punya hak prerogarif 
itu presiden,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus 
Marham kepada wartawan di Gedung DPR, 
Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

Menurut Idrus, soal reshuffle murni kewenan-
gan Presiden SBY yang tidak bisa diintervensi 
oleh siapapun. Golkar meski dalam koalisi hanya 
mampu memberikan evaluasi kepada internal 

kadernya yang menjadi menteri kabinet.
“Kami, Partai Golkar punya kewajiban untuk 

mengevaluasi menteri kami. Soal reshuffle itu biar 
Pak Presiden yang memutuskan,” paparnya.

Idrus menegaskan, sebagai bagian dari parpol 
koalisi, Golkar akan sangat menghargai apapun 
keputusan SBY. Golkar tetap akan menjaga sikap 
kritisnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah 
yang dianggap salah.

“Nota kesepakatan itu kita harus menghargai. 
Dalam poin sembilan, meskipun kita anggota ko-
alisi tidak akan mengurangi independensi anggota 
koalisi untuk melaksanakan fungsi partai, salah 
satunya mengkritisi. Semua clear,” tegas Idrus.

Politisi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, 
sebelumnya membocorkan kembali rahasia inter-
nal partainya. Jika selama ini isu reshuffle kabinet 
dituding karena untuk menghukum parpol koalisi 
yang bandel, ternyata reshuffle didorong Partai 
Demokrat karena banyak kader partainya yang 
ingin menjadi menteri.

Isu reshuffle kabinet terus didorong PD karena 
makin banyaknya sejumlah tokoh internal PD juga 
mengincar posisi menteri. - 

10 Warga AS 
Dituntut Atas 
Penculikan Anak-
anak Haiti

Sepuluh warga Amerika Serikat (AS) dituntut 
atas dakwaan penculikan anak-anak Haiti. Kelima 
pria dan lima wanita dari badan amal yang ber-
basis di Idaho, AS itu secara resmi dituntut atas 
dakwaan “penculikan anak-anak dan konspirasi 
kriminal”.

Demikian disampaikan pengacara mereka, 
Edwin Coq seperti dilansir kantor berita AFP, 
Jumat (5/2/2010).

Para misionaris AS itu ditahan di Port-au-
Prince pada Sabtu, 30 Januari lalu setelah menco-

ba membawa 33 anak Haiti ke luar negeri. Saat itu 
kelompok tersebut sedang mengangkut anak-anak 
tersebut dengan bus menuju perbatasan Republik 
Dominika.

Namun kelompok itu membantah punya niat 
buruk dengan anak-anak tersebut. Mereka berda-
lih hanya berusaha membantu anak-anak yang 
kehilangan orangtua dan telantar akibat gempa 
dahsyat yang mengguncang Haiti.

Belum jelas apakah mereka akan diadili di Haiti 
atau AS mengingat kondisi Haiti yang luluh lantak 
diguncang gempa berkekuatan 7 Skala Richter. 
Namun Menteri Kehakiman Haiti Paul Denis ber-
sikeras mereka harus diadili di pengadilan Haiti.

“Hukum Haiti-lah yang telah mereka lang-
gar,” kata Denis. “Jadi tergantung pada otoritas 
AS untuk mendengar dan menilai kasus ini. Saya 
tak melihat alasan kenapa mereka harus diadili di 
AS,” imbuhnya.

Jika terbukti bersalah, kesepuluh warga AS itu 
terancam hukuman penjara maksimum 9 tahun.

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 pan-
jang, 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 kelon-
tong lainnya.

Menerima pembayaran EBT, ACCESS 
Card, Food Stamp
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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

Dubai Perkenalkan 
Burger Unta

DUBAI - Satu restoran tradisional di Dubai, 
Uni Emirat Arab menambahkan satu masakan 
baru ke dalam menu andalan mereka, Camel 
Burger (burger unta).

Dengan harga 20 dirham UAE (5,45 dollar 
AS), restoran Local House menawarkan burger 
dengan seperempat pon daging unta, yang diisi 
keju dan saus burger, demikian laporan ming-
guan Xpress, seperti dikutip Reuters. Menu ini 
disebut-sebut 

sebagai pilihan makanan sehat bebas lemak bagi 
penggemar daging.

Ali Ahmad Esmail, pembantu manager Local 
House, mengatakan kepada surat kabar tersebut 
bahwa burger itu bebas lemak dan kolesterol. 
“Itu rahasia dagangnya,” kata Esmail.

Daging unta dikonsumsi secara luas di bebera-
pa negara Arab, tapi tidak secara khusus dijual di 
pasar swalayan atau disajikan di restoran.

Surat kabar tersebut melaporkan Local House 
menyatakan diri sebagai restoran pertama yang 
menyajikan burger itu di Uni Emirat Arab (UAE).

Satu kedai makanan cepat saji di negara tet-
angga UAE, Arab Saudi, memasukkan burger anak 
unta di dalam daftar menunya tahun lalu.

Burger unta, yang digemari warga setem-
pat dan wisatawan, dalam waktu dekat dapat 
tersaji di Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia 
yang mulanya dinaman Burj Dubai, tempat Lo-
cal House akan membuka cabang, kata harian 
tersebut.

Burger itu disajikan dengan kentang goreng, 
dan surat kabar tersebut menyatakan burger itu 
dapat ditemani dengan minuman ringan atau susu 
unta, yang juga tersedia di Dubai. ( Ant / CN12 )

- Suara Merdeka
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Valentine? Buat  
Surat Cinta Yukk 

Pernahkah anda menulis surat cinta? Teknologi 
instan yang berkembang sering kali melupakan 
tradisi yang bisa dibilang usang karena digantikan 
dengan pesan pendek dan lebih cepat umpan 
baliknya. 

Namun begitu, cobalah keampuhan surat cinta 
dan tip dari tiga ahli surat cinta, Diana Kirschner, 
pakar hubungan; Angela Ensminger, direktur 
editorial Hallmark Cards dan Alton DuLaney, Di-
rektur Kreatif Kate Paperie visual. Kata mereka: 
It Works! Yuk intip bagaimana caranya. 

Berpikir 
Duduk, berpikir dan menulis daftar apa yang 

paling Anda cintai tentang pasangan Anda. Pas-
tikan deskripsi benar-benar khusus kepadanya 
(bagaimana matanya belok ketika ia tertawa), 
bukan daftar kriteria Anda mungkin membaca 

dari sebuah resume. Juga, menuliskan beberapa 
kenangan dari tahun lalu. Surat ini akan menjadi 
saksi sejarah hubungan Anda. 

Menulis dari hati 
Menggunakan catatan Anda dan membuat 

garis besar. Setelah Anda memiliki ide yang sudah 
terstruktur mulailah menulis. Menulis seperti 
Anda berbicara, bukannya berusaha mengesankan 
pasangan Anda dengan bunga-bunga dan dengan 
bahasa yang rumit hingga Anda pelu membuka 
kamus. Dengan cara itu, surat cinta Anda akan 
dibaca seolah-olah Anda sedang berdekatan 
dengannya. 

Buatlah kenang-kenangan 
Mengubah surat sebagai hadiah. Gunakan ker-

tas bertekstur istimewa dan amplop yang serasi. 
Tulisan tangan Anda akan sangat mengesankan se-
hingga memiliki kesan romantis. Langkah terakhir, 
daripada Anda menyetempel dengan ciuman dan 
memberikan aroma parfum, lebih baik gunakan 
embos inisial nama Anda ke bagian belakang 
amplop. (MED/Ezz)

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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Ketagihan Kafein
Caffeine Addiction atau ketagihan/ kecanduan/ 

ketergantungan kafein merupakan jenis ketergan-
tungan yang bersifat serius. Sebagian orang yang 
tidak mengalami ketergantungan jenis ini mungkin 
berpikir bahwa ketergantungan terhadap kafein 
bukan merupakan permasalah besar. 

Bagi Anda yang memiliki ketergantungan jenis 
ini, ketika Anda mencoba sedikit menjauh dari 
kafein kadang akan akan merasakan gejala seperti 
sakit kepala migrain, mual, kurang konsentrasi 
dan kecanduan (cravings). Karena itu segera atasi 
ketagihan ini.

1. Kenali Jenis Ketergantungan Anda. 
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah 

mengenali terlebih dahulu jenis ketergantungan 
Anda terhadap kafein tersebut. Jika Anda mulai 
mengandalkannya untuk sumber energi Anda, 
atau mungkin sulit berkonsentrasi maka Anda 
sudah tergolong seseorang yang kecanduan/ 
ketagihan kafein. 

Setidaknya hal ini bisa diukur secara praktis 
bahwa apabila Anda mengkonsumsi lebih dari 
100mg kafein per hari, berarti Anda masuk dalam 
kategori ini.

2. Berhenti Minum Soda dan Kopi. 
Hal prinsip selanjutnya yang harus Anda ambil 

adalah segera menghentikan minum soda atau 
yang memiliki kandungan soda di dalamnya. Hal 
ini mungkin akan terasa berat di awalnya, namun 
memang harus Anda paksakan. 

Sebagai penggantinya, Anda bisa mengonsumsi 
beberapa jenis minuman yang mempunyai rasa 
sejenis namun tanpa kandungan kafein, misalnya 
seperti Schweppes dan sejenisnya. Alangkah bai-
knya apabila Anda bisa langsung menggantikannya 
dengan air putih atau juice.

3. Tidur Cukup. 
Usahakan agar Anda mendapatkan waktu tidur 

yang cukup, sehingga Anda tidak kelelahan. Seba-
gian orang menggunakan kafein untuk mengganti-
kan tidurnya dan untuk memacu fisiknya. 

Hal ini tentunya bukan merupakan sesuatu 
kebiasaan yang baik, karena tubuh yang sudah 
letih dipaksa untuk terus ‘bekerja’ dengan meng-
gunakan kafein sebagai pemacunya.

4. Terus Memotivasi Diri. 
Tanamkan pada diri Anda setiap hari tentang 

mengapa Anda harus menghentikan mengkon-
sumsi kafein. Camkan baik-baik untuk diri Anda 
sendiri bahwa kafein bisa menyebabkan tremors, 
kerusakan syaraf motorik maupun kerusakan 
janin, untuk kaum perempuan.

5. Bertahan di Masa Transisi. 
Apabila Anda memang seseorang yang tengah 

kecanduan kafein, setelah Anda mencoba meng-
hentikan konsumsi kafein selama 1 sampai 2 hari, 
biasanya akan timbul gejala-gejala ketergantungan 
yang seperti rasa kedinginan, susah berkonsen-
trasi, mudah emosi dan sensitif, pusing/ pening, 
seperti layaknya Anda sedang terserang flu. 

Apabila Anda tidak kuat menahan pening tes-
ebut, Anda bisa minum aspirin untuk mengurangi 
rasa sakitnya. Jika hal tersebut tetap belum mem-
bantu, Anda bisa mengonsumsi kafein, namun 
dalam jumlah yang sangat sedikit. Dimana tujuan 
utamanya hanyalah untuk sekedar menghilang-
kan ’siksaan’ sakit kepala tersebut, bukan untuk 
dikonsumsi layaknya Anda sedang membutuhkan 
energi tambahan seperti sebelumnya.

6. Masa Penyembuhan. 
Selanjutnya, Anda harus terus mengurangi 

konsumsi kafein secara bertahap dan pelan-pelan 
dalam kurun waktu 1 minggu. Lakukan metode 
‘reward and punishment‘ terhadap komitmen 
Anda tersebut. 

Apabila Anda konsisten dengan metode 
tersebut, maka gejala ketergantungan (pening/ 
pusing), paling parah hanya akan terjadi dalam 
kurun waktu 1 minggu, setelah itu Anda bebas 
dari ketergantungan kafein.

7. Dapatkan Dukungan dari Keluarga dan 
Teman. 

Terangkan pada mereka bahwa saat ini Anda 
tengah mengatasi ketergantungan Anda terhadap 
kafein, dan mintalah pada mereka untuk selalu 
mengingatkan Anda dan bahkan jangan pernah 
menawari Anda minuman-minuman yang men-
gandung kafein seperti kopi dan soda.

8. Toleransi. 
Hormati kebebasan rekan lain yang masih 

mengkonsumsi kafein, jangan kritik mereka yang 
masih memilih untuk tidak hidup sehat.

- perempuan.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 -  JAKARTA--Patung Presiden 
Amerika Serikat, Barrack Obama kecil akan 
segera dipindahkan. Hal ini diungkapkan oleh 
Fauzi Bowo saat ditemui di Balaikota,  Jumat, 
(5/2).

Patung yang sekarang berada di Taman 
Menteng, Jakarta Pusat ini dinilai lebih cocok 
ditempatkan di sekolah dasar tempat Presiden 
Amerika itu pernah mengenyam pendidikan. 
“Patung tersebut akan berada ditempat yang 
paling pas yaitu Sekolah Dasar 01 Menteng,” 
kata Foke.

Pemindahan tersebut berdasarkan aspirasi 
dari berbagai pihak untuk tidak menempatkan 
patung Obama kecil di Taman Menteng. Selama 
ini patung tersebut menuai kontroversi dari ber-
bagai pihak. Ia mengatakan, saat ini prosesnya 
sedang berlangsung.

Tak hanya itu, pemindahan ini terkait dengan 
kedatangan Barack Obama ke Indonesia pada 
Maret mendatang. Patung yang bagian bawahnya 
bertulis “The future belongs to those who be-
lieve in the power of their dream” ini pun akan 
segera menempati rumah baru secepatnya.

Undang Kontroversi, Patung Obama Akan 
Dipindah dari Taman Menteng 

Hair Beauty Service
Menerima: potong rambut, 

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

     atau 2676901465
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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 -  Sindiran demi sindiran terhadap 
intelektualitas jaksa dilayangkan pengacara man-
tan Ketua KPK Antasari Azhar saat membaca 
duplik. Jaksa dianggap tidak mengerti alur nota 
pembelaan yang telah mereka sampaikan.

“Barangkali perlu dibuatkan sinetron agar JPU 
mudah mengerti. Karena bahasa gambar lebih 
mudah dimengerti daripada tulisan,” kata penga-
cara Antasari, Juniver Girsang saat membaca du-
plik itu dalam sidang kasus pembunuhan Nasrudin 
Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
Jl Ampera Raya, Jumat (5/2/2010).

Menurut Juniver, di dalam pledoi yang diba-
cakan pada persidangan lalu, pihaknya jelas telah 
menguraikan adanya dugaan konspirasi dalam 
pelengseran Antasari dari KPK. Pihaknya juga 
terang-terangan telah menuding adanya salah satu 
terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin yang terli-
bat dalam konspirasi itu.

“Baru kali ini saya kesulitan memberi penjela-

san kepada JPU melalui tulisan tentang fakta-fakta 
apa yang terungkap di persidangan, ternyata ma-
sih juga belum dipahami oleh JPU,” ujar Juniver.

Juniver mengatakan, jaksa rupanya mempunyai 
kelemahan-kelemahan dalam membaca tulisan. 
Dalam duplik kali ini, ia akan mengemas jawaban 
atas tanggapan jaksa dengan kalimat intelek dan 
akademis, namun kembali khawatir jaksa tidak 
mudeng.

“Dalam bahasa gaulnya, yang diomongin apa, 
dijawab apa. Akhirnya nggak nyambung,” ucap 
Juniver yang disambut tawa pengunjung sidang.

Tidak berhenti di situ, Juniver menelanjangi 
jaksa terkait kosa kata dalam replik mereka yang 
bertele-tele. Jaksa ingin menjelaskan replik den-
gan peribahasa-peribahasa, namun jatuhnya tidak 
mengena.

“Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jek,” 
tutup Juniver yang membuat tawa pengunjung ma-
kin lepas. - detik.com

Agar Jaksa Ngeh Konspirasi, Pengacara 
Antasari Usul Dibikinkan Sinetron

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



AS Tidak 
Khawatirkan 
Keamanan Indonesia 
Jelang Kunjungan 
Obama

Amerika Serikat (AS) tak mengkhawatirkan 
situasi keamanan Indonesia menjelang kunjungan 
Presiden Barack Obama pada pertengahan Maret 
2010.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa 
setelah pembukaan rapat kerja pimpinan Kemen-
terian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, 
Kamis, mengatakan saat ini tim pendahulu dari 
pemerintah Amerika Serikat yang menyiapkan 
persoalan teknis kedatangan Presiden Obama ke 
Indonesia sudah berada di Jakarta.

Namun, tidak ada permintaan khusus dari 
tim pendahulu itu tentang kondisi keamanan di 
Indonesia. “Sudah ada tim ‘advance’ dari AS, 
sudah datang, sudah berada di Jakarta sejak 
kemarin. Indonesia kan sekarang seperti apa yang 
kita pahami, saya kira dari pihak Amerika Serikat 
tidak ada masalah-masalah yang sifatnya khusus,” 
tutur Marty.

Tim pendahulu tersebut, lanjut dia, saat ini 
tengah mempersiapkan persoalan administrasi 

dan teknis maupun masalah substansi untuk 
kunjungan Presiden Obama ke Indonesia. Meski 
demikian, Marty belum bisa menyebutkan ren-
cana kunjungan detil Obama ke Indonesia seperti 
lama kunjungan, tanggal kedatangan, maupun 
kegiatan-kegiatan sampingan selain agenda ken-
egaraan.

“Mengenai detilnya, itu masih sedang dirancang 
dengan Amerika Serikat. Tapi yang perlu digaris-
bawahi ini kan wujud dari fakta bahwa Indonesia 
sebagai negara semakin terlihat berperan, sema-
kin disegani,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut 
Menlu, sudah memberikan arahan agar dapat 
diraih hasil nyata dari kunjungan Obama ke In-
donesia bukan hanya untuk hubungan Indonesia-
Amerika, tetapi juga demi kepentingan naional.      

Marty menjelaskan, pihak Indonesia dan 
Amerika Serikat sudah menyiapkan dokumen 
perjanjian kerjasama komprehensif di berbagai 
bidang seperti ekonomi dan pendidikan, yang 
diharapkan dapat ditandatangani pada kunjungan 
Obama ke Indonesia. Menlu mengatakan perjan-
jian kerjasama komprehensif itu sudah berada 
dalam tahap matang sehingga diharapkan bisa 
langsung dilahirkan rencana aksi dari perjanjian 
tersebut.  (Ant)

Untuk pembiayaan program 10 ribu MW tahap 
pertama saja, menurut Mustafa, dibutuhkan biaya 
6 miliar AS dan sekitar Rp30 triliun yang didu-
kung pinjaman dari perbankan milik pemerintah, 
swasta, dan asing.  (Ant) - BBC

Obama Keluarkan  
Korut dari Daftar 
Negara Teroris   

WASHINGTON - Presiden Barack Obama, Ka-
mis (4/2) menyatakan Korea Utara tetap dikeluar-
kan dari Daftar negara-negara teroris AS, kendati 
ada imbauan dari Kongres untuk memasukkannya 
kembali ke daftar itu.

Pemerintah Presiden AS George W. Bush men-
cabut Pyongyang dari daftar negara-negara sponsor 
terorisme sebagai imbalan kemajuan dengan men-
gumumkan kegiatan-kegiatan nuklirnya tahun 2008.

Tetapi setelah serangkaian tindakan provokatif 
termasuk satu uji coba nuklir dan peluncuran-
peluncuran rudal oleh negara komunis itu tahun 
lalu, sejumlah anggota terkemuka Kongres meminta 
Obama mempertimbangkan kembali tindakan itu.

Tetapi presiden itu, dalam sepucuk surat kepada 
para pemimpin Partai Demokrat di Capitol Hill 
mengkonfirmasikan bahwa Korea Utara “tidak 
memenuhi standar undang-undang untuk kem-
bali dimasukkan sebagai sebuah negara sponsor 
terorisme.”

Juli lalu, Senat AS menyetujui satu resolusi tidak 
mengikat yang menyerukan presiden mempertim-
bangkan penempatan kembali Pyongyang dalam 
daftar itu, menyebut negara itu satu “ancaman 
pada kawasan Asia timur laut dan perdamaian dan 
keamanan internasional.”

Korea Utara dimasukkan dalam daftar hitam itu 
20 Januari 1988 menyusul peledakan bom oleh para 
agennya di sebuah pesawat maskapai penerbangan 
KAL pada 29 November 1987 yang menewaskan 
semua penumpang dan awaknya yang berjumlah 115 
orang.

Departemen Luar Negeri mengatakan Korut 
diketahui tidak mensponsori aksi teroris sejak 
peledakan bom itu.

Tetapi para anggota Kongres dari partai 
Republik yang konservatif, dan beberapa anggota 
Demokrat , khawatir bahwa rezim komunis itu 
mungkin telah mengirimkan teknologi militer ke 
negara-negara yang Washington anggap sebagai 
ancaman termasuk Iran.

Negara-negara yang dianggap menteri luar 
Negeri AS sebagai sponsor-sponsor terorisme 
menghadapi serangkaian sanksi ekonomi dan 
larangan-larangan lainnya.

Negara-negara yang masuk dalam daftar itu 
sekarang terdiri atas Kuba, Iran, Sudan dan Suriah.

16 DUNIA KITA INTERNASIONAL

Pekerja migran 
Cina tinggal di toilet

Sepuluh pekerja migran Cina tinggal di se-
buah toilet umum di kota Hangzhou, seperti 
dilaporkan media lokal.

Keras dugaan bahwa mereka sudah tinggal 
di sana selama beberapa bulan, dan toilet itu 
sekarang sudah dilengkapi dengan satu tempat 
tidur, fasilitas memasak dan sebuah televisi.

Salah seorang perempuan yang menempati 
toilet itu mengatakan ia tidak mampu menye-
wa kamar atau mencukupi biaya hidup.

Para wartawan mengatakan berita itu me-
nyoroti kondisi hidup serta upah yang amat 
rendah yang diterima oleh banyak buruh di 
Cina.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat 
telah mendatangkan perubahan besar di neg-
ara itu namun banyak pekerja migran hidup 
morat-marit. 

Bau pesing
Seorang perempuan bernama Ai, yang 

tinggal di toilet wanita, mengatakan kepada 
Zhejiang Morning Express bahwa dia harus 
membiasakan dengan bau pesing.

“Tapi yang paling tidak menyenangkan 
adalah kenyataan bahwa kompor dan panci 
untuk memasak milik saya sudah berkali-kali 
dicuri orang,” tambahnya.

Teman Ai, Wang Yuhua, tinggal di toilet 
pria.

“Tikus berkeliaran di mana-mana, dan ini 
sangat tidak menyenangkan,” katanya.

Masih ada sebagian warga yang tampaknya 
terkejut melihat penghuni baru toilet terse-
but.

“Saat saya lari ke dalam untuk menggu-
nakan toilet itu, saya sangat terkejut melihat 
beberapa orang sedang duduk berkumpul 
sambil ngobrol dan melakukan sesuatu,” kata 
Du kepada surat kabar itu.

Salah seorang pekerja migran juga men-
gatakan bahwa salah seorang temannya agak 
cemburu kepadanya karena dia bisa tinggal di 
toilet tanpa harus membayar sewa.

Namun juru bicara pemerintah daerah 
memperingatkan: “Dilarang tinggal di dalam 
toilet, karena toilet itu disediakan untuk ke-
pentingan umum.” - BBC
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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

LOS ANGELES - Facebook ternyata telah 
mengubah banyak hal. Tidak saja soal model 
pergaulan, tapi juga kegemaran para remaja 
untuk menulis. Selama tiga tahun terakhir, ke-
canduan remaja akan facebook membuat minat 
untuk menulis jurnal atau blog turun.

Sebuah studi baru yang dirilis Pew Internet 
dan American Life pekan ini menunjukkan 
hanya 14 persen dari remaja yang menggunakan 
internet mengatakan mereka terus menulis 
jurnal online atau blog. Angka ini turun hampir 
separuh dibandingkan dengan puncaknya pada 
tahun 2006 yakni di kisaran 28 dan hanya 8 
persen menggunakan Twitter.

“Itu sedikit mengejutkan, walaupun ada 

penjelasan soal teknologi tersebut,” kata 
peneliti Pew, Aaron Smith kepada Reuters.

Sekadar diketahui, survei ini dilakukan dengan 
mewawancarai 800 responden usia 12 sampai 17 
tahun. Survei digelar dari Juni-September 2009.

Smith mengatakan, menurunnya tulisan-
tulisan di blog karena terjadi ledakan pada 
situs jaringan sosial seperti Facebook, yang 
menekankan pembaruan status pendek atas 
pribadi.

Menurut studi itu, 73 persen dari remaja yang 
sedang online menggunakan situs jejaring sosial. 

Komunikasi antara orang-orang muda terjadi 
pada perangkat ponsel, bukan lagi dalam bentuk 
tulisan yang panjang. 

Gandrungi Facebook, Minat Remaja AS Menulis Turun

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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

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


