edisi ke-227 - 20 Februari 2010

1 US$: Rp. 9,330

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: 267-256-9024
Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and
Operator Mesin Insert

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

Hak sipil umat Kong Hu Cu
terabaikan
Perayaan Imlek nasional di Indonesia sudah
mulai bebas digelar di era Presiden keempat
RI Abdurrahman Wahid, sekitar 10 tahun yang
lalu.
Tetapi di tengah kemeriahan perayaan Imlek
di Kelenteng, mal, ataupun di tempat publik
lainnya, sebagian sipil keturunan Tionghoa
dinilai masih terabaikan, terutama bagi mereka
yang beragama Kong Hu Cu.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, puluhan
orang memadati Kelenteng Boen Tek Bio di
kawasan Pasar Lama Tangerang untuk berdoa
di Tahun Baru Imlek.
Jumlah mereka tak sebanyak Sabtu malam
hingga Minggu dini hari, menjelang pergantian
tahun baru Imlek yang dipadati ratusan warga
keturunan Tionghoa.
Kelenteng tertua di Tangerang yang didirikan
tahun 1684 itu, menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru Imlek bagi warga keturunan
Tionghoa yang dikenal dengan sebutan Cina
Benteng.
Di tempat pemukiman keturunan Tionghoa
di Kampung Sewan, Cikupa Banten mereka
merayakan Imlek dengan mengunjungi keluarga.
Perayaan Imlek oleh keturunan Tionghoa di
Tangerang merupakan tradisi yang dilakukan
secara turun temurun, meski tak semua dari
mereka beragama Kong Hu Cu.
Humas Kelenteng Boen Tek Bio, Oey Tjin
Eng mengatakan keturunan Tionghoa merayakan Imlek atas dasar tradisi dan agama.
“Masing-masing bisa beragama Budha,
Katolik, Islam dan lain-lain, tetapi merasa

diri keturunan Tionghoa mereka menyambut
musim semi dan juga instrospeksi diri agar
menjadi lebih baik dan lebih baik lagi”, Kata
Oey Tjin Eng.
Warga keturunan Tionghoa leluasa merayakan Imlek dan bahkan dijadikan libur nasional
pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Awal tahun 2000, Presiden keempat RI
itu mencabut Inpres 14/1967 tentang agama,
kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Sejak saat
itu, keturunan Tionghoa mulai secara terbuka
menjalankan tradisi yang diwariskan leluhur
mereka.
HAK TERABAIKAN
Meski perayaan tahun baru Imlek terlihat
meriah di Tangerang, tetapi warga keturunan
Tionghoa masih mengalami diskriminasi, terutama bagi mereka yang memeluk agama Kong
Hu Cu.
Ketua Majelis Konghucu Indonesia Makin
Ciapus Kabupaten Tigaraksa Banten, Yap Tjun
Teh mencontohkan diskriminasi masih dirasakan oleh umat Kong Hu Cu ketika mengurus
KTP.
Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu MATAKIN juga menyebutkan diskriminasi terhadap
hak sipil umat Kong Hu Cu masih terjadi di
sejumlah daerah.
Bahkan seringkali umat Kong Hu Cu menjadi
sasaran pemerasan oknum pemerintah di daerah ketika mengurus KTP. Sekretaris Umum
MATAKIN Uung Sendana mencontohkan
BERSAMBUNG KE HAL 22

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

DUNIA KITA
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 (3)

* L U C I A * - Menerima Pijat

Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan. 267
973 8909 (134)

Smart Laundry

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 (28)

Auto Repair

tune up, tranmission brakes
hubungi 267-977-5012 (1)

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

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.

Kamar untuk pasutri

Atau dua orang wanita, tidak
urus surat di 17xx 17th st. Hub.
215-609-2453 setelah jam 3
sore (8)

MALAS MAKAN

Andi : “Sejak Dodo, teman akrab saya pindah
ke sekolah lain, saya jadi malas jajan ke kantin
sekolah.”
Rudi : “Wah, sampai begitu besarkah rasa persahabatan di antara kalian?”
Andi : “Tidak juga. Hanya selama ini Dodo-lah
yang membayar bila kami jajan di kantin.”
Rudi : “Dasar kamu tukang nebeng!”

LABEL KAIN

Di kampus Willy mengadu pada sahabatnya
Hendry,
“Ketika aku pulang ke rumah, kudapatkan
abangku sedang bercumbu dengan pacarku si
Nita!” keluh keluh Willy pada temannya.
“Wah, tega amat abangmu. Jadi apa yang kau
perbuat setelah melihat kejadian itu?” kata Hendry temannya.
“Ya, terpaksal aku ngintip, sambil menunggu
giliran!” jawab Willy.

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’...”

MENIKAH DENGAN HARTA

“Aku sangat heran padamu,” ujar Gani kepada
temannya, Toto.
“Kau masih muda, perjaka, tampan, kekar dan
banyak gadis yang naksir padamu. Kenapa kau
justru merelakan diri menikah dengan Bu Sri yang
sudah tua, peot dan sering sakit-sakitan itu?”
Aku tidak menikah dengan Bu Sri. Aku merasa
sedang menikahi harta kekayaannya, “ jawab Toto
dengan santai.

Remaja menjadi ‘korban’ Facebook
INDONESIA - Sejumlah remaja telah menjadi
korban karena berinteraksi secara aktif dalam jejaring sosial Facebook.
Seorang anak remaja berusia 18 tahun hari
Selasa divonis bersalah oleh pengadilan karena dianggap menghina temannya melalui jejaring sosial
Facebook.
Pengadilan Negeri Kota Bogor, Jawa Barat,
menganggap anak itu melakukan tindak pidana
memfitnah.
Sebelumnya seorang remaja asal Kota
Tangerang harus berurusan dengan aparat kepolisian setempat karena dianggap melakukan pelanggaran hukum terhadap teman perempuannya yang
dikenal melalui jejaring Facebook.
Ini adalah kasus yang kesekian kalinya terkait
jejaring sosial seperti Facebook.
Sebuah riset yang dilakukan situs aring sosial
Yahoo di Indonesia melaporkan pengguna terbesar internet di Indonesia adalah remaja berusia
15-19 tahun yakni sebesar 64%.
Sementara itu Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet menyebutkan, tahun lalu pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 25 juta,
dimana pertumbuhannya setiap tahun rata-rata
25%
Dan Roy Boodle, seorang perampok, selama
18 bulan menteror korbannya dengan mengatakan dia tidak akan tertangkap, namun dia
akhirnya di penjara selama tiga setengah tahun.
Sebuah laporan yang mengutip data Komisi
Nasional Perlindungan Anak menyebutkan mereka telah menerima 100 laporan anak hilang yang
diduga akibat aktivitas pada jaringan pertemanan
di situs jejaring sosial
Sementara itu Sekjen Komisi Perlindungan
Anak Nasional Aris Merdeka Sirait mengatakan
dari Januari sampai pertengahan Februari terdapat sekitar 36 kasus terkait Facebook.
Sebanyak 21 kasus penjualan seksual komersial
melalui Facebook terjadi di Surabaya, katanya.
“Sedangkan 11 kasus lainnya ada di Jakarta juga
menggunakan facebook. Anak-anak berusia 14
tahun dan 15 tahun dijadikan pelampiasan kebutuhan biologis orang,” ujar Merdeka Sirait.
Ditambahkan pula ada enam kasus lainnya melalui Facebook menjadi korban pelecehan seksual

“Dari 36 kasus itu, jejaring sosial Facebook
banyak dimanfaatkan bentuk negatif dan menjebak anak menjadi korban jejaring sosial Facebook,” tandasnya.
Sedangkan menurut Ketua Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi, situs jejaring sosial marak
digunakan oleh anak-anak maupun remaja sebagai
tempat berkeluh kesah.
Ini disebutnya lazim terjadi karena mereka
merasa tidak diperhatikan oleh sekolah maupun
keluarga.
Dari data yang dimiliki Komnas Perlindungan
Anak, sekitar 53% pemakai Facebook di Indonesia
adalah remaja berusia kurang dari 18 tahun..

Terima Pesanan

Lontong Cap Go Meh
untuk tanggal 26, 27, 28
Februari 2010
Isi:
1. Ayam bumbu rujak
2. Kare Ayam
3. Sambel goreng rebung
4. Sambel Goreng ati ampela
5. Petis telor
6. Sambel kelapa & Poya

Pesanan tutup tgl 24 Feb
Hub: Indah / Afuk

215-463-3918
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Hak Sipil umat Konghucu..
ada oknum pemerintah di daerah yang akan
mencatumkan agama Kong Hu Cu di KTP jika
diberi sejumlah uang.
“Padahal tidak semua keturunan Tionghoa
kaya, seperti di Banteng dan Singkawang banyak yang miskin”
UUNG SENDANA
“Padahal tidak semua keturunan Tionghoa
kaya, seperti di Banteng dan Singkawang banyak yang miskin,” tambah dia.
Selain KTP, hambatan izin pendirian ibadah
terjadi di sejumlah daerah padahal sudah
memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah.
Antara lain, mendapatkan persetujuan dari 60
orang di lingkungan lokasi yang akan didirikan
tempat ibadah dan terdapat 90 warga umat
agama yang akan mendirikan tempat ibadah.

“Walaupun ada satu dua orang yang tidak
mengizinkan mesti harus tetap diproses dan
harus didirikan bangunan itu, jadi masalahnya
adalah penegakan hukumnya karena katanya
takut ada pengrusakan, “ kata Uung.
Dia mencontohkan pendirian tempat ibadah
umat Konghucu di Depok Jawa Barat tertunda,
karena ada keberatan dari sejumlah orang.
Pada 2006, Presiden Yudhoyono mengingatkan status agama Kong Hu Cu sudah ada
dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965
yang menyebut agama Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu merupakan
agama yang dipeluk penduduk di Indonesia.
Tetapi dalam prakteknya diskriminasi hak
sipil terhadap umat Kong Hu Cu dikeluhkan
masih terjadi. BBC

Cukai Rokok Naik, Masyarakat
Lebih Sehat?
JAKARTA - Kenaikan tarif cukai rokok memang tidak serta-merta menghentikan kebiasaan
orang untuk merokok. Namun, naiknya harga jual
eceran rokok sebagai imbas dari tingginya cukai
diharapkan akan mengurangi jumlah perokok
pemula dan perokok dari rumah tangga miskin.
Data Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia menunjukkan, banyak
penduduk miskin yang membelanjakan penghasilannya untuk membeli rokok dan tembakau.
“Pengeluaran untuk rokok hanya kalah oleh anggaran untuk belanja beras,” kata Dr Sonny Harry
Harmadi, Ketua Lembaga Demografi FEUI.
Pada rumah tangga perokok termiskin,
persentase pengeluaran tembakau dan sirih terhadap total pengeluaran berada di posisi kedua,
sementara untuk rumah tangga perokok terkaya
pengeluaran untuk tembakau dan sirih berada di
posisi keenam.
“Jika anggaran untuk beli tembakau ini dialih-

kan untuk membeli makanan yang bergizi, mereka
jadi lebih sehat sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk berobat,” papar Sonny.
Kenaikan harga jual eceran rokok juga diharapkan akan mengurangi daya beli perokok pemula.
“Kalau harganya mahal, mungkin anak-anak tak
akan mampu membeli,” ujar Sonny.
Hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan
Departemen Kesehatan tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 20 persen perokok mulai merokok
sebelum usia 14 tahun. Namun, pada kelompok
usia 15-24 tahun, 82,3 persen mengaku sudah
merokok sebelum usia 24 tahun.
Ketua Komisi Pengendalian Tembakau Prof
Farid A Moeloek mengatakan bahwa rokok berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
“Kemiskinan, kebodohan, dan penyakit merupakan awal dari kehancuran ekonomi bangsa,”
katanya. - Kompas
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Setahun Jadi
Anggota DPR, Dapat
Pensiun Seumur
Hidup

Andi menjelaskan besarnya uang pensiun tersebut sekitar Rp 2 juta rupiah perbulan. Jumlah ini
lebih kecil dari pensiun menteri. “Saya lupa besarannya untuk menteri, tapi pensiun anggota DPR
kira-kira sama dengan pensiun Dirjen,” terang
anggota FPKS ini.
Andi mengakui hal ini akan membebani keuangan negara. Namun uang pensiun dinilai layak dan
merupakan hak pejabat negara. “Setiap pegawai
negeri juga kan dapat pensiun,” ujarnya.
Untuk anggota DPR yang belum pensiun atau
menempati posisi lain, tentu saja tidak dapat
pensiun. Mereka akan mendapat gaji sesuai posisi
barunya.
Namun jika akhirnya pensiun, mereka bisa
memilih hendak mengambil uang pensiun dari
jabatan yang pernah dijabatnya. Misalnya seorang
anggota DPR lalu menjadi menteri, maka dia bisa
memilih mau menerima uang pensiun sebagai
menteri atau sebagai anggota DPR.
“Itu dipilih salah satu, kalau mau dua-duanya
namanya serakah,” candanya. - detik.com

JAKARTA - Pimpinan KPK Sepakat untuk menolak uang pensiun yang akan mereka dapatkan
setelah tidak lagi menjabat. Alasannya, uang pensiun tersebut dinilai akan membebani keuangan
negara.
Semua mantan pejabat negara, termasuk anggota DPR, memang akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup.Untuk mantan anggota DPR,
syaratnya bahkan tidak perlu satu periode (5
tahun) menjabat. Cukup menjabat 1 tahun, maka
uang pensiun tetap dinikmati seumur hidup.
“Yang dapat itu satu tahun ke atas,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat kepada
detikcom, Rabu (17/2/2010).

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)

Pilot AS serang
kantor pajak
Pilot pesawat yang menabrakkan diri ke kompleks perkantoran di Austin, Texas meninggalkan
sebuah pesan yang mengungkapkan kemarahan
terhadap petugas pajak.
Polisi sekarang sedang mengaitkan kemungkinan pesan bunuh diri yang ditinggalkan di internet
kepada Joseph Andrew Stack, nama pilot itu.
Pesan itu mengkritik Kantor Pajak atau Internal
Revenue Service yang berada di kompleks perkantoran dan menegaskan “kekerasan hanya satusatunya jawaban”.
Pemadam kebakaran masih mencari satu orang
yang masih dinyatakan hilang.
Pesawat bermesin tunggal Piper Cherokee
menghantam lantai dua gedung tujuh lantai hari
Kamis pukul 0956 waktu setempat.

Badan Penerbangan Federal menyatakan pesawat itu lepas landas dari bandara Georgetown
di Texas dan tidak melaporkan rencana penerbangan.
Heather Wills dari Austin mengatakan kepada
BBC bahwa dia sedang mengemudikan kendaraan
ketika menyaksikan asap hitam membumbung
tinggi.
“Ketika semakin dekat, saya melihat api membakar gedung. Api itu berada di dua lantai. Saya
mendengar kaca jendela pecah karena panas,”
katanya.
Sekitar 190 pegawai pajak bekerja di kompleks
perkantoran itu.
Sebagian diantara mereka terpaksa memanjat
keluar dari jendela ketika pesawat terbakar.
Dua orang dibawa ke rumah sakit namun belum jelas apakah mereka luka parah.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi mengenai status pilot itu. - BBC

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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Akupunktur Kurangi
Nyeri Haid
Kita tahu bahwa periode menstruasi sering kali
dibarengi berbagai keluhan, terutama nyeri haid.
Menurut sebuah kajian terhadap 27 studi, para
peneliti dari Korea Selatan menyatakan bahwa
akupunktur cukup efektif mengatasi keluhan nyeri
haid.
Dalam British Journal of Obstetrics and
Gynaecology, para peneliti itu mencatat terdapat
bukti yang cukup meyakinkan bahwa akupunktur
efektif untuk mengatasi kram perut akibat gejala
pra-menstruasi. Selain lebih efektif, akupunktur
juga dinilai memiliki efek samping lebih kecil
dibanding obat-obatan.
Premenstrual syndrome (PMS) merupakan
sekumpulan gejala, baik fisik maupun emosional,
yang dialami oleh perempuan menjelang menstruasi. Gejala yang umum dialami adalah nyeri
sendi atau otot, kram di bagian perut, pusing,
kelelahan, hingga lebih sensitif atau mudah marah.

Pada umumnya, dokter akan memberikan
obat penghilang rasa sakit, meski sejumlah studi
menunjukkan adanya efek samping jangka panjang
pada penggunaan obat-obatan tersebut.
Dalam riset yang dilakukan para ahli dari Korea
Selatan ini, 27 studi dikaji dengan melibatkan
3.000 wanita. Para wanita ini melakukan metode
alternatif untuk mengurangi gejala PMS, termasuk
akupunktur.
Metode akupunktur pada dasarnya bertujuan
untuk mengembalikan keseimbangan yin dan yang.
Secara teknis, terapis akan menusukkan jarum ke
titik-titik tersebut di tubuh yang termasuk dalam
“garis energi”.
Menurut analisis tim peneliti dari Kyung Hee
Medical Centre, pasien yang menderita nyeri haid
mengaku keluhan sakit mereka jauh berkurang
setelah melakukan akupunktur dibanding mengonsumsi obat-obatan farmasi.
Meski demikian, para peneliti menekankan
bahwa terdapat kekurangan dalam metodologi
penelitian ini sehingga tidak bisa dijadikan bukti
ilmiah tapi metode ini menjanjikan. - Kompas

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
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Pelawak Bolot
Calonkan Diri
Jadi Walikota
Tangerang Selatan
TANGERANG - DPelawak terkenal ibukota
Bolot, ikut mencalonkan diri sebagai Walikota
Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dalam pemilihan umum kepala daerah pada Oktober 2010.
“Saya siap maju dalam Pemilukada Wali Kota
Tangsel,” ujar Bolot yang bernama asli H. Muhammad ini ketika menghadiri acara pelantikan
pejabat di kantor pemerintahan daerah setempat
di Tangerang, Rabu (17/2).
Pelawak yang spesialis dengan lakon budeg atau
tuli itu mengatakan, telah mendapatkan restu dari
sejumlah elemen masyarakat Tangsel dan siap
mendaftarkan diri sambil menunggu kepastian

pelaksanaan Pemilukada Tangsel. Bolot mengklaim, tiga kecamatan yakni Ciputat, Serpong dan
Pamulang merupakan basis utama mendukung
dirinya maju pada Pemilukada Tangsel.
Sebagai calon independen, ia mengaku belum
melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai
politik, meski begitu tidak menyurutkan niatnya
maju sebagai bakal calon Wali Kota.
“Belum ada dukungan parpol kepada saya
karena belum ada tanda-tanda pelaksanaan
pemilukada, tetapi saya yakin siap maju apapun
konsekuensinya,” kata Bolot.
Disinggung adanya calon kuat Walikota
Tangsel, Bolot mengaku, tidak gentar dengan pencalonan adik ipar Gubernur Banten Hj Ratu Atut
Chosiyah, Airin Rachmi Diany.
Termasuk bakal calon Wali Kota lainnya seperti, Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang saat
ini), Achmad Suwandi (Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang yang juga adik kandung
Walikota Tangerang H. Wahidin Halim), HM
Harry Mulya Zein (Sekda Kota Tangerang) dan
Ayi Ruhiyat (Staf Ahli Wali Kota Tangsel).
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Seks Massal untuk
pecahkan rekor
Foto diatas bukan foto para wanita yang mau
melakukan senam bersama, melainkan mereka
sedang bersiap-siap untuk menantikan kedatangan pasangan pria untuk melakukan hubungan
seks massal. Sungguh dunia ini benar-benar
diambang akhir jaman, perilaku orang yang ada
sekarang semakin aneh dan tidak wajar. Walaupun peradaban manusia semakin canggih dengan
temuan berbagai teknologi baru namun seringkali
perilaku manusia saat ini kembali ke perilaku manusia jaman peradaban baru dimulai alias primitif.
Entah apa yang ada dibenak masing masing
mereka, hingga mampu melakukan apa yang
selayaknya dilakukan hanya oleh suami istri dan
dilakukan secara pribadi bukan dilakukan secara
masal terbuka di tempat umum. Hanya karena
ingin memecahkan rekor dunia 250 pasangan
(250 wanita dan 250 pria) melakukan seks massal
di sebuah gudang di Jepang.
Kegiatan mereka ini direkam dengan teknologi
kamera canggih dan diabadikan menjadi sebuah
film porno yang dijual di pasaran juga. Kegiatan
yang lebih dikenal dengan sebutan Orgy tersebut

Gara-Gara Bau Badan, Diusir dari Pesawat

benar benar keterlaluan dalam sejarah peradaban
manusia.
Sebagaimana dikutip ruanghati.com dari
sebuah sumber media setempat menyebutkan
hasil rekaman kegiatan tersebut yang di bundel
dalam sebuah DVD dijual dipasaran dengan harga
sekitar $40 atau Rp 380.000 an.
Melihat kenyataan akhir-akhir iniyang semakin
memprihatinkan, bagi kita yang masih merasa
beriman pada Tuhan, marilah kita lebih banyak
mendekatkan diri dan meningkatkan rasa iman
kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita beserta keluarga kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar serta senantiasa diberikan
petunjuk untuk selalu berada di jalan yang benar
jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Tuhan
Semesta Alam.[rht/ais] - rileks.com

NEW YORK - Bagi Anda yang memiliki potensi bau badan berlebih sebaiknya berhati-hati
dan menggunakan minyak wangi sebelum bepergian. Karena seorang penumpang di maskapai
penerbangan Jazz Air asal Kanada, diusir hanya
lantaran keluhan seluruh penumpang pesawat
yang mencium bau badan menyengat. Demikian
dirilis CNN, Kamis (18/2).
Penumpang wanita duduk dekat dengan penumpang pria “bau” itu mengungkapkan, seluruh penumpang pesawat hanya bergumam dan
menatap ke arah pria sumber bau tidak sedap
tersebut. Wanita yang tidak mau disebutkan
jati dirinya itu menggambarkan situasi pesawat
sangat tidak nyaman. Bahkan, penumpang lain
menyebutkan bau yang ditimbulkan sangat “brutal”. Penumpang berbau badan menyengat itu
akhirnya diminta turun oleh awak pesawat.

Juru bicara maskapai penerbangan Air Jazz,
Manon Stuart, membenarkan penumpang tersebut turun dari pesawat sebelum lepas landas.
Namun, Stuart tidak memberikan informasi secara spesifik mengenai alasan dan perintah penumpang tersebut diminta meninggalkan pesawat
karena menyangkut masalah privasi. - Liputan6

Hair Beauty Service

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

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

AS akan bangun
PLTN
GEORGIA- Presiden Barack Obama mengumumkan pinjaman pemerintah federal lebih dari
US$8 miliar untuk membangun pembangkit listrik
tenaga nuklir pertama dalam 30 tahun ini.
Dua pembangkit listrik itu akan dibangun di
negara bagian Georgia oleh perusahaan listrik
Southern Company.
Obama mengatakan, fasilitas itu akan “aman
dan bersih” serta memenuhi kebutuhan energi
negara itu dimasa mendatang.
Sejak kecelakaan tahun 1979 di Three Mile
Island, AS tidak pernah membangun pembangkit
listrik tenaga nuklir yang baru.
Kecelakaan itu antara lain disebabkan melelehnya inti salah satu reaktor yang menyebabkan

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
pelepasan gas-gas radioaktif ke atmosfir.
Menurut Obama, meskipun Amerika tidak memiliki pembangkit listrik nuklir yang baru namun
beberapa reaktor baru beroperasi tahun 1980an. - BBC

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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Tipu 10 Karyawan Gran Mahakam, Selly
Bawa Kabur Rp 20 Juta
JAKARTA - Selly Yustiawati memang lihai
dalam merayu. Baru 3 bulan bekerja di Hotel
Gran Mahakam, Selly bisa memperdaya sekitar 10
karyawan dengan membawa kabur uang sekitar
Rp 20 juta.
“Ada Rp 20 juta ke atas dari 10 orang. Dari
level manajer sampai staf yang kena,” ujar staf
accounting Hotel Gran Mahakam yang enggan
disebutkan namanya ketika berbincang dengan
detikcom , Selasa (16/2/2010).
Aksi licik Selly itu, imbuhnya dimulai pada
Desember 2008 hingga Januari 2009. Selly saat
itu termasuk karyawan baru di hotel itu yang
baru masuk pada November 2008.
“Awalnya dia melas-melas. Dia cerita orang
tuanya bercerai, ibunya sakit keras habis opname
operasi laser tenggorokan karena amandel,”
ujarnya.
Jika tidak mempan, imbuhnya, Selly menawarkan Blackberry (BB) murah. Saat itu Selly mengaku menjual BB yang harga pasarannya Rp 7
juta dengan harga Rp 2 juta saja. Para korbannya,
diminta untuk mentransfer uang lebih dulu. Tak
mempan juga, Selly mengeluarkan jurus menjual
voucher murah.
“Misalnya dia bisa mendapatkan voucher
Simpati Rp 50 ribu dengan harga Rp 30 ribu,
voucher Esia Rp 25 ribu dengan harga Rp 15 ribu.
Saya waktu itu tidak mau karena tak ada pangsa

pasarnya. Tapi dia
mengatakan ada
engkong penadah
yang bisa beli,” tuturnya.
Selly menjanjikan
penadah itu bisa
membeli voucher
Simpati seharga Rp
46 ribu dan voucher
Esia yang dibeli
dengan harga Rp 21 ribu. Tak tanggung-tanggung,
untuk meyakinkan korbannya, Selly menelepon
penadah itu di depan korbannya.
“Teleponnya di-loudspeaker, awalnya berisik
banget lalu teleponnya dikecilin karena katanya
teleponnya di tengah lalu lalang orang. Dia juga
bilang punya kerja sama dengan orang dalam
Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo, kalau terbongkar bisa dipecat,” kisahnya.
Saat sudah yakin, Selly pun meminta korban
mentransfer uangnya. Awalnya Selly memang menepati janjinya, membawakan voucher dan memberikan keuntungan sesuai janjinya.
“Setelah itu dia mengajak kerja sama dengan
nominal yang lebih besar. Setelah uang ditransfer,
nggak sempat terima hasilnya udah keburu ngabur
setelah nipu temen saya yang lainnya,” ujar staf
yang kena tipu Rp 4,3 juta ini.

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

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

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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Iran kritik kebijakan
AS di Timteng
TEHERAN - Iran, Selasa (16/2) membalas komentar miring AS bahwa negara Islam itu melangkah menuju kediktatoran militer dengan menuduh
Washington meneruskan kebijakan-kebijakan yang
salah di Timur Tengah.
“Mereka sendiri terlibat kediktatoran militer
dan praktis mengabaikan realita dan kebenaran
di wilayah itu,” kata Menlu Manouchehr Mottaki,
demikian menurut kantor berita ISNA. “Amerika
mempunyai sikap yang salah terhadap masalahmasalah di Timur Tengah dan itu merupakan
kelanjutan kebijakan-kebijakan salah lalu mereka,”
katanya.
Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Senin
(15/2), AS yakin Garda Revolusi Iran menjerumuskan negara itu ke arah kediktatoran militer dan
harus menjadi sasa-ran dalam setiap sanksi-sanksi
baru PBB.
“Kami menyesalkan komentar Nyonya Clinton
karena berusaha mengalihkan pendapat masyarakat di wilayah itu ke arah masalah-masalah tidak
menurut kenyataan dan tidak benar,” kata Mottaki.
Dalam keterangannya di Qatar sebelum bertolak
ke Riyadh,Hillary Clinton menyangkal AS berencana menyerang Iran dan mengatakan Washington
menginginkan dialog dengan Teheran tapi dapat
“berdiri bermalas-malas” sementara Iran meneruskan dugaan program senjata nuklir.
Hillary Clinton mengatakan Washington berharap dapat menekan Iran melalui sebuah resolusi
Dewan Keamanan PBB yang menujukan sasarannya
pada Garda Revolusi, yang dituduhnya merampas
kekuasaan pemerintah.
“Kami melihat pemerintah Iran, pemimpin
tertinggi, presiden, parlemen, diganti dan Iran
bergerak menuju kediktatoran militer,” katanya di
depan para mahasiswa dalam suatu acara televisi.
AS mempelopori mendesak Dewan Keamanan
PBB untuk memberlakukan putaran keempat
sanksi-sanksi terhadap Iran, yang mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk menggerakkan
pembangkit listrik agar pihaknya bisa mengekspor
lebih banyak minyak dan gasnya.(Rtr/hr) Harian
Analisa
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Militer jatuhkan
presiden Niger
Sebuah kudeta bersenjata terjadi di Niger,
Afrika Barat. Dan setelah melalui baku tembak di ibu kota Niamey, militer diyakini telah
menahan Presiden Mamadou Tandja di sebuah
barak tentara.
Selain menahan presiden, militer juga diduga telah menangkap sejumlah menteri dalam
pemerintahan presiden Tandja.
Dalam sebuah pernyataan di televisi lokal,
juru bicara pelaku kudeta mengatakan konstitusi Niger telah dibekukan dan semua institusi
negara telah dibubarkan.
Setelah kudeta, lanjut sang juru bicara,
roda pemerintahan negeri berpenduduk sekitar 15 juta jiwa ini dijalankan oleh sebuah
Majelis Tertinggi untuk Restorasi Demokrasi
(CSRD)
Saat tampil di televisi, sang juru bicara kudeta mengenakan seragam militer dan dikelilingi banyak tentara.
Dia meminta rakyat Niger untuk tetap
tenang, tetap bersatu dan mendukung CSRD
demi menciptakan Niger sebagai contoh demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
“Kami menyerukan dukungan nasional dan
internasional atas aksi patriotik untuk menyelamatkan Niger dan rakyatnya dari kemiskinan, penipuan dan korupsi,” kata sang juru
bicara.
Berbagai berita di media lokal mengabarkan
bahwa perbatasan negeri itu telah ditutup dan
jam malam sudah diberlakukan.
Kudeta ini menjadi puncak ketegangan politik yang terjadi selama satu tahun terakhir di
negeri yang kaya kandungan uranium itu.
Presiden Tandja banyak dikritik karena
mengubah konstitusi yang memungkinkan
dia menduduki jabatan presiden untuk ketiga
kalinya.
Wartawan BBC di ibukota Niger, Niamey
melaporkan puluhan tank melepaskan tembakan dan sejumlah saksi mata melihat banyak
orang terluka dibawa ke rumah sakit. - BBC

Ramai-Ramai Jarah
Century
PRAKTIK-PRAKTIK menyimpang tidak bisa
disembunyikan. Dia dengan mudah terendus dan
gampang dilacak. Apalagi jika praktik kotor itu
dilakukan secara masif.
Bau amis itulah yang kini mulai tercium dari
megaskandal Bank Century yang sedang diperiksa
Pansus Angket Century DPR. Ternyata Bank
Century telah digasak ramai-ramai dan uangnya
mengalir ke mana-mana.
Pansus Angket Bank Century yang telah
bekerja sekitar 40 hari menemukan sejumlah
fakta mencengangkan. Mencengangkan karena
terungkap bahwa ada dana Bank Century
mengalir ke rekening tim sukses pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Tidak hanya itu. Terdapat pula aliran dana fiktif
mencapai miliaran rupiah ke nasabah tertentu.
Bayangkan saja, ada uang mengalir ke rekening
tertentu tanpa si pemiliknya tahu bahwa rekeningnya telah disinggahi miliaran rupiah. Dana siluman itu hanya parkir sekejap kemudian lenyap.
Juga ada nasabah rekayasa. Seorang atasan meminjam nama karyawannya untuk membuka deposito kemudian sejumlah dana dari bos mengalir
masuk ke rekening itu. Setelah satu bulan parkir,
karyawan diminta mencairkan dana tersebut.
Jangan mengira itu hanya hikayat yang terjadi di
negeri antah-berantah. Tetapi itu adalah realitas
yang ditemukan di perbankan Indonesia dan
mungkin satu-satunya di jagat ini.

Di mana pun di kolong langit ini, kehatianhatian adalah kredo tunggal yang didekap erat
oleh dunia perbankan. Perbankan adalah wujud
kepercayaan publik. Tanpa ada kepercayaan
terhadap institusi perbankan, mustahil seseorang
menyimpan uang hasil keringatnya di bank.
Namun, pengakuan sejumlah nasabah yang
diperiksa pansus Bank Century menunjukkan
prinsip kehati-hatian dan aneka aturan perbankan
telah dijungkirbalikkan. Yang berkembang adalah
dana publik di bank dibalak secara liar baik oleh
pemiliknya maupun oleh komplotan-komplotan
tertentu.
Secara kasatmata, aliran dana aneh keluarmasuk Bank Century memperlihatkan adanya
praktik pencucian uang. Penggarongan massal
seperti itu akan meruntuhkan kepercayaan publik
terhadap perbankan.
Aliran dana misterius tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Medan, Surabaya, Denpasar,
dan Makassar. Aliran dana siluman bisa dengan
gampang hinggap di sebuah rekening kemudian
menguap.
Kita tidak bisa mengerti sebuah bank dikelola
secara sangat serampangan dan menihilkan kaidah-kaidah perbankan universal. Setelah menyimak
kasus Bank Century, kita terpaksa menyimpulkan
sejak awal bank itu memang dirancang untuk
kebutuhan pencucian uang.
Pansus bisa saja berhasil mengungkap lebih
banyak lagi aliran dana misterius ke nasabah Bank
Century. Namun, pansus juga harus berhati-hati
agar tidak mengangkangi Undang-Undang Bank
Indonesia yang melarang bank membuka data
nasabah secara sembrono. - Media Indonesia

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain
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Pemerintah Terus Berupaya Kembangkan
Komuter di Sumatera dan Jawa
MEDAN- Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susanto bersama rombongan memperhatikan ke arah luar saat menaiki KRDI Sri Lelawangsa yang baru diresmikan pengoperasiannya
untuk jurusan Belawan Medan Tebing Tinggi.
Pemerintah (Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) akan terus berupaya untuk
mengembangkan kereta perkotaan (Komuter)
baik di wilayah Sumatera maupun Jawa. Hal ini
dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi kereta api yang
semakin meningkat.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Ph.D dalam peresmian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) ‘Sri
Lelawangsa’ lintas Medan-Binjai, Medan-Belawan
dan lintas Medan-Tebing Tinggi, Selasa (16/2) di
Stasiun Besar Kereta Api (KA) Jalan Lapangan
Merdeka Medan.
Menurut Bambang, pengembangan kereta
api Komuter terutama di kota-kota besar
seperti Medan, Surabaya, Bandung dan Jakarta
serta kota-kota lain yang semakin berkembang
perlu terus ditingkatkan guna untuk mengatasi
kemacatan lalu lintas yang semakin kronis di
kota-kota besar seiring dengan bertambahnya
kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan raya.
Bambang mengatakan, diluncurkannya KRDI
‘Sri Lelawangsa” merupakan salah satu program
pengadaan sarana perkeretaapian pemerintah
(Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) yang akan diserahkan pengoperasiannya

kepada PT. Kereta Api (Persero) Divre I Medan,
untuk melayani lintas Medan-Tebing Tinggi sejauh 79 km melalui stasiun Medan-Medan PasarBandar Kalipah-Batang Kuis-Aras Kabu-Lubuk
Pakam-Perbaungan-Rampah-Tebing Tinggi
Sementara untuk lintas Belawan-Medan-Binjai
sejauh 45 km melalui stasiun Binjai-Medan-Titi
Papan-Pulu Brayan-Labuan-Belawan. “Pengoperasian KRDI ‘Sri Lelawangsa’ ini merupakan
wujud nyata dan komitmen pemerintah (Kementerian Perhubungan) untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta api kepada masyarakat
Sumatera Utara khususnya masyarakat Medan,
Belawan, Tebing Tinggi dan Binjai serta masyarakat yang wilayahnya dilalui kedua KRDI ‘Sri
Lelawangsa’. Sekaligus juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan kereta
perkotaan (Komuter) dan mengatasi kemacatan
di wilayah Sumatera Utara,” jelasnya.
Disebutkan, pembiayaan pekerjaan pengadaan
dua set KRDI ini masing-masing satu set bersumber dari dana APBN tahun 2009 dan satu
set dana stimulus Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melalui
Satuan Kerja Pengembangan Sarana Perkeretaapian, sebesar Rp30,8 miliar per set.
“Saya berharap, produksi anak bangsa ini
tidak berhenti dan terus dikembangkan melalui
sarana KA sehingga pembangunan dengan
menggunakan uang rakyat dapat dioperasikan
optimal dan bermanfaat untuk bangsa dan
rakyat,” imbuhnya. Harian Analisa

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

