
Dalam dengar pendapatnya dengan Kongres 
AS yang dimulai Rabu (Kamis, WIB), Ketua 
Badan Cadangan Federal AS/Fed (Bank Sentral 
AS), dipastikan akan menghadapi berbagai per-
tanyaan tentang bagaimana rencananya untuk 
mengakhiri krisis lapangan kerja terburuk sejak 
Great Depression tahun 1930-an.

Pengangguran akan menjadi topik utama 
ketika Bernanke berhadapan dengan Komite 
Perbankan Senat. Bagaimana membantu bisnis 
kecil dan menengah yang paling memungkinkan 
menciptakan lapangan pekerjaan, dan apa yang 
akan dilakukan Fed untuk membantu menum-
buhkan perekonomian, kata salah seorang 
anggota panel.

Para pemimpin Demokrat sedang berusaha 
bagi disahkannya perundang-undangan untuk 
menstimulasi pasar pekerjaan di tengah kekha-
watiran bahwa isu pengangguran bisa menjadi 
poin kekalahan dalam pemilihan Nopember 
mendatang. Senat dijadwalkan melakukan 
pemungutan suara Rabu (Kamis, WIB) tentang 
RUU $15 miliar yang memberikan pemotongan 
pajak penghasilan bagi para pekerja tetap yang 
sudah tidak aktif selama paling tidak 60 hari.

Bernanke menyampaikan laporan tengah 
tahunannya kepada Komite Jasa Keuangan DPR 
Rabu, dan dijadwalkan memberi kesaksian di 
depan Komite Perbankan Senat Kamis (Jum’at, 
WIB).

Sesuai dengan proyeksi para pembuat 
kebijakan Fed bulan lalu, tingkat pengangguran 

AS bisa mencapai 
9,5% hingga 9,7% 
dalam kuartal 
keempat tahun 
lalu, dibandingkan 
dengan 9,7% dalam 
Januari.

Prsiden Bank 
Fed Janet Yellen 
dari San Francisco 
dan Dennis Lock-
hart dari Atlanta 
mengatakan bulan 
ini bahwa per-

tumbuhan ekonomi kemungkinan tidak akan 
dengan cepat menurunkan tingkat penganggu-
ran. Lebih 8 juta pekerjaan hilang dalam resesi 
yang bermula Desember 2007 lalu.

Jelas kita sedang berada di tengah memu-
lihnya pengangguran. Di dalam pemulihan 
sekarang ini, gesekan pasar kredit dan ketidak-
pastian umum nampaknya menjadi faktor 
utama yang memperkecil tingkat penyediaan la-
pangan pekerjaan, kata Mark Gertler, profesor 
ekonomi di New York University.

Bernanke kemungkinan akan mengulangi 
janjinya untuk mempertahankan tingkat suku 
bunga antar bank overnight (fed fund rate) 
mendekati nol persen untuk “waktu lebih 
lama lagi.” Bank sentral bisa mempertahankan 

1 US$: Rp. 9,320

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

Dalam Dengar Pendapat dengan Kongres AS ; 

Bernanke Dihadapkan kepada  
Masalah Krisis Lapangan Kerja

BERSAMBUNG KE HAL 22

edisi ke-228 - 27 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: 267-256-9024
 

Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and 
Operator Mesin Insert

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



NEW YORK- Bursa Wall Street berhasil mem-
perkecil pelemahannya setelah sempat merosot 
tajam akibat keluarnya angka pengangguran yang 
meningkat melebihi ekspektasi.

Departemen tenaga kerja AS melaporkan 
klaim baru untuk keuntungan pengangguran naik 
ke titik tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Klaim 
pengnagguran per 20 Februari naik 22.000 men-
jadi 496.000.

Sentimen negatif juga muncul dari data order 
barang-barang tahan lama termasuk transportasi 
turun secara tidak terduga pada Januari.

Setelah keluarnya data, saham-saham langsung 
rontok dengan seluruh komponen Dow Jones 
melemah. Indeks Dow Jones sempat rontok hing-
ga 185 poin. Namun selanjutnya saham-saham 
pulih karena pasar menilai reaksi awalnya sudah 
terlalu berlebihan.

“Pasar mungkin memulainya dengan keper-
cayaan bahwa reaksinya sudah berlebihan dan 
sekerang mereka melihatnya sebagai sebuah ke-
sempatan beli,” ujar Jeff Kleintop, kepala analis 
dari LPL Financial seperti dikutip Reuters, Jumat 
(26/2/2010).

Pada perdagangan Kamis (25/2/2010), indeks 
Dow Jones industrial average ditutup melemah 
tipis 53,13 poin (0,51%) ke level 10.321,03. Indeks 
Standard &; Poor’s 500 juga melemah 2,30 poin 
(0,21%) ke level 1.102,94 dan Nasdaq melemah 
1,68 poin (0,08%) ke level 2.234,22.

Perdagangan juga digelayuti sentimen negatif 
dari kekhawatiran seputar peringkat utang sejum-
lah negara-negara Eropa menyusul pernyataan 
lembaga pemeringkat yang kemungkinan akan 
segera menurunkan peringkat utang Yunani.

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 (4)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 267 
973 8909  (135)

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

Kamar untuk pasutri
Atau dua orang wanita, tidak 
urus surat di 17xx 17th st. Hub. 
215-609-2453 setelah jam 3 
sore (9)

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 (29)

Auto Repair 
tune up, tranmission brakes 
hubungi 267-977-5012 (2)

Terima kasih atas terkabulnya 
doa Novena 3X salam Maria  ej (1)

Pasang Iklan di 

DUNIA KITA
Terjangkau & Efektif 
di desain secara khusus 
oleh Desainer Pengalaman, 
Gratis Konsultasi untuk 
meningkatkan Efektifitas 
Iklan Anda.

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)
215-459-4057
267-231-7695

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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MENANTI KABAR 
Seorang Wartawan pergi ke sebuah pulau di 
Samudera Pasifik untuk berlibur. Sehari setelah dia 
tiba, pulau yang dia kunjungi di landa gempa bumi 
yang hebat.

Setelah berita sampai kekantornya, Editor men-
girimkan telegram kepadanya : “KIRIM BERITA 
DENGAN SEGERA,” dan membiarkan satu bagian 
dari halaman depan surat kabarnya kosong untuk 
diisi laporan yang akan di terima dari si Wartawan.

Akhirnya Telegram balasan pun tiba : “JANGAN 
KUATIR, SAYA SELAMAT.”

CALON CUCU
Suatu malam Johny baru saja pulang kerja dan 

lewat di depan rumah tetangganya ketika tiba-tiba 
saja sebuah kondom bekas melayang di depan 
mukanya. Dengan rasa marah campur malu, Johny 
melihat kebalkon rumah tersebut dan segera 
mengetuk pintunya.

Setelah beberapa kali mengetuk pintu, keluar-
lah seorang laki-laki tua. Johny terlibat pembi-
caraan dengan orang tua tersebut.

Johny : “Pak, siapa yang sedang berada di ruan-

gan atas rumah Bapak?”
Pak tua : “Saya rasa itu bukan urusan Anda, 

tapi karena Anda sangat ingin tahu yang berada di 
atas adalah anak lelaki dan menantu Saya. Seka-
rang apa mau Anda?”

“Saya cuma mau bilang kalau, calon cucu Anda 
baru saja terlempar dari balkon Anda dan Saya 
ingin mengembalikannya,” jawab Johny tenang 
sambil memberikan kondom bekas tersebut 
kepada orang tua itu.

BEDA PANDANGAN
Sekumpulan orang berlainan profesi kerja 

sedang mabuk berpendapat tentang seks:
Pembantu : “Seks itu ibarat kain pel, menger-

jakan hal yang jorok... kadang menyenangkan, 
kadang menjengkelkan kalo tangan kita ikut 
kotor...”

Dokter : “Seks itu ibarat kentut,kalo di tahan 
sakit, tapi kalo dikeluarkan malu...”

Polisi : “Seks itu ibarat pistol,waktu mengisi 
peluru terbayang kenikmatan menembakannya, 
setelah menembakannya... jadi ketagihan ingin 
terus menembak...”

Pedagang : “Sex itu ibarat duren, isinya enak 
bukanya susah...”
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Wall Street Bangkit dari Keterpurukan

Kantor Hukum Robert P. Barker
Lokasi di Bucks County dan Center City 

Layanan hukum yang terjangkau. Bisa janji untuk bertemu di  
akhir pekan dan malam hari, Menerima kartu kredit. Jujur dan bisa 
diandalkan. Gratis konsultasi awal, Hubungi kami hari ini. 

Tersedia layanan:

KEBANGKRUTAN
BAB 7, BAB 13

PENYITAAN HIPOTEK
Selamatkan rumah Anda

HUKUM KELUARGA
Perceraian
Tunjangan anak

    Perwalian anak

IMIGRASI
Kartu Hijau
Pembelaan deportasi
Warganegara

PEMBELAAN KASUS KRIMINAL
Tuntutan Kriminal
Mabuk Mengemudi (DUI)

Bahasa Inggris:    Bahasa Indonesia:
(215) 604-1540    (267) 574-3820
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janjinya itu hingga “ada tanda-tanda kenaikan 
signifikan dalam pertumbuhan pekerjaan, kata 
Gertler yang turut melakukan riset dengan 
Bernanke.

Para gubernur bank sentral bulan lalu 
menegaskan kembali maksud mereka untuk 
menghentikan pembelian $1,25 triliun surat-
surat berharga dukungan hipotek pada akhir 
Maret, dan tetap berkomitmen untuk mem-
pertahankan suku bunga mendekati nol persen 
“untuk jangka waktu lebih lama.”

Ekonomi AS akan berjalan di bawah poten-
sinya tahun ini dan tahun depan, kata Yellen, 
Senin lalu (Selasa, WIB).

Walau resesi nampaknya sudah berakhir, itu 
tidak berarti kami sudah berada di posisi yang 

kami inginkan, katanya semenara Lockhart 
meramalkan “pemulihan yang terus terjadi 
berangsur-angsur akan memperlamban kema-
juan tingkat pengangguran.”

Lapangan pekerjaan di sektor manufaktur 
akan menjadi fokus Senator Sherrod Brown 
dan anggota Komite Perbankan Senat, yang 
ingin mendengar keterangan Bernanke tentang 
bagaimana dia akan membangun kembali sek-
tor manufaktur Amerika.

Sejak PD II, Fed sudah menunggu sekitar 
enam bulan setelah tingkat pengangguran men-
capai puncaknya untuk mulai menaikkan suku 
bunga, dan bank sentral mempertahankannya 
lebih lama ketika inflasi cukup rendah, kata 
ekonom Deutsche Bank Securities. (AP/sy.a)

Krisis Lapangan Kerja... dari hal 1

Tersedia: kebutuhan pokok, makanan siap saji, majalah 
Indonesia, kartu telepon, dll Tempo, Gatra, Kosmo, Kartini, 
Femina, Intisari, layanan pembayaran berbagai tagihan dll

INDONESIA 
STORE

PERTAMA, TERLENGKAP, TERUNGGUL! 1701 Bancroft St, 
Philadelphia, PA 19145, 
Tel. 215-462-0340, 215-
755-3100, 215-468-3872

Langganan rantangan 5 
hari @$7 (2 macam + kuah/
sayur + Bonus  = 3 macam). 
Anggota catering dapat de-
livery gratis bila membeli 
kebutuhan sehari-hari di 
toko kami. Harga khusus 
untuk pesta.

ATM dalam toko | Makanan FRESH tiap hari | Take out/Eat in

Menerima Pengiriman uang ke Indonesia via:
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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

MPR undang 
Presiden sidang  
paripurna

 
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menemui Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara 
Jakarta.

Taufiq menyampaikan undangan sidang paripur-
na MPR yang akan dilangsungkan Senin, 1 Maret.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR 
dan presiden membahas tata-tertib MPR terkait 
sidang yang akan berlangsung. Taufiq menjamin 
bahwa sidang hanya akan membahas agenda yang 
telah disiapkan bukan hal lain.

“Paripurna MPR, isinya tidak keluar dari yang 
telah diagendakan,” kata Taufiq.

Pernyataan tersebut muncul setelah ramainya 
pemberitaan tentang dibahasnya butir pemakzu-
lan presiden dalam tata tertib sidang Paripurna 
MPR.

Isu pemakzulan diangkat sejumlah pihak, 
setelah fraksi anggota Pansus Bank Century DPR 
mengumumkan kesimpulannya dua hari lalu. 
Dalam kesimpulan itu antara lain disebutkan para 
pejabat dibawah Presiden Yudhoyono dianggap 
bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan 
dalam penyelamatan bank century senilai Rp 6,7 
triliun.

Kedatangan pimpinan MPR yang sebagian besar 
berisi unsur partai politik, juga memunculkan 
dugaan forum ini akan menjadi agenda lobi politik 
pencarian dukungan, menjelang sidang paripurna 
DPR 2 Maret mendatang.

Dalam sidang tersebut, Pansus Century DPR 
akan membacakan kesimpulan akhirnya.

Dalam pertemuan di istana ini Taufiq Kiemas 
datang bersama jajaran Pimpinan MPR, sedang 
presiden didampingi Menteri Koordinator bidang 
Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri 
Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, 
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keaman-
an Djoko Suyanto, dan Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi. - BBC

Komik Superman 
laku satu juta dolar

Sebuah salinan komik pertama Superman laku 
terjual di internet dengan harga US$1 juta atau 
hampir Rp 10 miliar.

Sayangnya tidak disebutkan nama penjual dan 
pembeli edisi Action Comics No 1 terbitan tahun 
1938 yang aslinya hanya berharga 10 sen ini.

Stephen Fisler, salah seorang pemilik si-
tus lelang Comic Connect mengatakan komik 
Superman yang terjual itu bisa diibaratkan “cawan 
suci” dunia komik.

Harga yang menembus US$1 juta ini mem-
ecahkan rekor komik termahal sebelumnya yaitu 
US$317.000. Komik itu juga Edisi Action Comics 
No 1 namun kondisinya kurang bagus.

Meski tidak menyebut nama, Fishler menjelas-
kan penjual komik itu adalah sosok terkenal di 
New York koleksi yang luar biasa. Dan sang pem-
beli adalah orang pernah membeli edisi Action 

Comis No 1 sebelumnya.
Gambar depan buku komik ini adalah 

Superman dengan seragam berwarna biru dan 
jubah merahnya tengah mengangkat mobil buatan 
tahun 1930 berwarna hijau, sementara para pen-
jahat mencoba kabur.

Komik inilah yang pertama kali memperkenal-
kan pahlawan super itu dengan menggambarkan-
nya sebagai tokoh kelahiran planet lain yang pin-
dah ke Bumi.

Vincent Zurzolo, dari Comic Connect, men-
gatakan sebelum edisi ini tidak ada superhero 
yang digambarkan bisa terbang.

Para pelelang ini mengaku keheranan komik itu 
bisa laku seharga US$1 juta. Mereka mengatakan 
transaksi itu terjadi hanya beberapa menit setelah 
buku itu ditawarkan.

Pahlawan anti kejahatan ini beberapa kali di-
visualkan lewat film layar lebar dan juga televisi. 
Namun bagi penggemar buku komik, edisi perta-
ma yang memuat penampilan pertama Superman 
ini memang pantas dibeli dengan harga yang san-
gat tinggi. - 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 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

Ayu Azhari Gagal 
“Bertarung” di 
Sukabumi

Pencalonan Ayu Azhari sebagai bakal calon 
Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat, kandas kare-
na DPP PDI Perjuangan menetapkan pasangan 
Hasymi Ramli-Iman Adi Nugraha sebagai calon 
dari PDIP. “Surat keputusan DPP PDI Perjuangan 
sudah keluar, namun belum berada di tangan 
kami,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Suka-
bumi, M Zaenudin, di Sukabumi, Jumat (26/2).

Kendati demikian, PDIP belum menetapkan 
akan mendaftarkan calonnya tersebut ke Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi 
karena masih menunggu SK DPP PDIP. “Setelah 
ini, kami akan membicarakan tahapan yang lebih 
jauh lagi. Kami pun akan memberikan informasi 
ini kepada pengurus kami hingga tingkat ranting,” 

ujarnya.
Bakal calon wakil 

bupati, Iman Adi 
Nugraha men-
gatakan, bahwa 
pihaknya sudah 
menerima informasi 
tersebut sejak Ka-
mis kemarin, bahwa 
dirinya terpilih 

sebagai calon dari PDIP. Oleh karena itu, dirinya 
yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAN 
Kabupaten Sukabumi dipastikan akan “menga-
winkan” PDIP dengan PAN. “Keputusan tersebut 
membuka peluang besar PDIP akan berkoalisi 
dengan PAN,” kata Iman.

Bakal calon lainnya, Dadun Amarudien 
mengungkapkan, dirinya siap menerima semua 
keputusan PDIP. “Bila tidak diterima, saya akan 
legowo. Saya sudah punya rencana, bila saya tidak 
diterima maka saya akan tetap maju tetapi dari 
partai lain,” katanya.(ADOAnt) - LIPUTAN 6
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Lindsay Lohan 
buka aib diri

TANGERANG - Dalam sebuah wawancara 
baru-baru ini dengan majalah People, artis Lind-
say Lohan bicara blak-blakan perihal kehidupan 
pribadinya. Artis sensasional satu ini mengaku 
sering mengunakan obat bius untuk menangani 
masalah keluarga yang kerap diterimanya.

Sejak 2007, Lohan memang sudah terbiasa ber-
sahabat dengan barang haram tersebut, sebut saja 
alkohol, kokain, dan barang-barang psikotropika 
lain.

“Aku mencoba menyembunyikan masalah 
dengan alkohol, kokain, dan zat psikotropika. 
“Sekarang aku berada di tempat aku tidak perlu 
menggunakan apa-apa dan aku bisa merasakan 
emosi karena memilih,” katanya.

Buat Lohan, 2007 merupakan annus horribilis 
atau tahun yang menakutkan. Pada tahun itu, ia 
ditangkap karena mengemudi dalam keadaan ma-

buk dua kali dan kepemilikan kokain. Ia pun pergi 
ke pusat rehabilitasi sebanyak tiga kali. Penyebab 
dari perilaku aneh ini, katanya sekarang, adalah 
sang ayah, Michael, yang mengeluarkan pakaian 
kotor keluarga di depan umum. “Saat itulah aku 
mencapai titik terendah,” katanya.

Program rehabilitasi pertama Lohan dilakukan 
Januari 2007, setelah ia meminum pil tidur Am-
bien dan pingsan ketika sedang berjalan ke kamar 
mandi hotel. Saat terbangun, ia menemukan 
dirinya di dalam bak mandi.

“Aku sangat ketakutan,” katanya. “Aku menel-
epon terapis dan berkata, ‘Bisakah aku pergi ke 
suatu tempat selama sebulan? Aku sedang berada 
di sekitar orang-orang jahat dan aku harus men-
gurus diriku sendiri.’”

Bulan Mei, Lohan ditangkap karena mengemudi 
dalam keadaan mabuk, dan sekarang ia menyebut 
perilaku itu “bodoh dan kekanak-kanakan.” Tidak 
hanya sampai di situ. Dua bulan kemudian, Lohan 
kembali ditangkap setelah polisi menemukan 
kokain dalam dompetnya. “Aku menggunakan 
kokain karena ayahku,” kata Lohan. - Rileks

Kisah cinta Bung 
Hatta dan bukunya

Muhammad Hatta, pertama kali mengoleksi 
buku saat melanjutkan Sekolah Dagang di Batavia, 
sekitar tahun 1919.

Saat itu umurnya 17 belas tahun, tetapi sejak 
usianya lebih muda, dia sudah fasih berbahasa 
Belanda serta telah mendapat pelajaran tambahan 
bahasa Prancis di Bukti Tinggi tanah kelahirannya.

“Ayah menguasai bahasa Inggris, Belanda, 
Prancis dan Jerman sebagai bahasa asing. Itulah 
sebabnya buku-bukunya banyak sekali menggu-
nakan pengantar bahasa-bahasa tersebut,”kata 
Meutia Hatta, putri tertuanya.

Buku-buku koleksi Hatta sejak saat itu, disim-
pan dengan rapi dalam bentuk perpustakaan yang 
kini masih dirawat baik di rumah keluarga Hatta, 
Jalan Diponegoro 57 Jakarta Pusat.

“Perpustakaan ini dulu dibangun setelah ayah 
meletakkan jabatan sebagai wakil presiden tahun 
1956, dibuat oleh insinyur terkemuka, Professor 
Rooseno,”kisah Meutia.

Dalam ruangan yang tidak seberapa besar di 
lantai dua itulah, buku-buku Hatta berada kini, 
meskipun sang empunya sudah meninggal tahun 
1980.

“Sebagian besar dibeli sendiri, sebagian lagi 
pemberian teman atau kenalan yang tahu ayah 
saya adalah pencinta buku,”kata Meutia.

Meski sebagian tampak kuning dimakan usia 
buku-buku tua itu nampak mulus, tanpa coretan, 
lipatan atau kerusakan berarti.

Kecuali untuk membubuhkan tanda tangan, 
Hatta tidak pernah menulisi buku atau melipat 
halamannya. Ia juga hanya membaca buku dengan 
posisi duduk dan lampu penerangan cukup.

BUKU TANDA CINTA
Sebagai murid yang brilian, Hatta muda 

mendapatkan kesempatan belajar dengan bea-
siswa ke Negeri Belanda. Seperti ditulis dalam 
memoarnya yang belum selesai hingga dia menin-
ggal, Bung Hatta banyak mengoleksi buku saat 
berada di negeri Belanda.

Di belanda Hatta giat belajar dan sangat aktif 
terlibat pergerakan kemerdekaan. Dari sana dia 
membawa pulang harta karun berupa buku-buku 
setelah tamat belajar.

Bahkan di tengah kesulitan politik akibat tekan-
an kolonialis Belanda yang berkuasa di Indonesia 
saat itu, Meutia menceritakan bagaimana Hatta 

tidak bisa berpisah jauh dari buku-bukunya.
“Buku-buku inilah yang juga dibawa Ayah saat 

diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, 
pertama ke Banda Neira, kemudian ke Boven 
Digoel. Seluruhnya 16 peti. Di sana dia banyak 
punya waktu untuk membaca dan menulis.”

MEUTIA HATTA
Diantara hasil tulisannya di pembuangan, se-

buah buku tentang filsafat berjudul Alam Pikiran 
Yunani, kemudian menjadi mas kawin pernikah-
annya dengan Rahmi Rachim, seorang gadis yang 
dikenalkan Presiden pertama Indonesia Soekarno, 
kepada Hatta.

Hatta yang pendiam dan dikenal tidak banyak 
berhubungan dengan perempuan, telah bersump-
ah tidak akan menikah kalau Indonesia belum 
merdeka.

Saat akhirnya menikahi Rahmi tahun 1945, tiga 
bulan setelah Indonesia merdeka.

“Nenek saya terkejut, kok mas kawin berupa 
buku? Padahal keluarga mereka cukup berada, ada 
uang emas ada perhiasan,” tambah Meutia.

Tapi Hatta berkeras. Cintanya pada buku dan 
pengetahuan membuatnya yakin, buku dari hasil 
kerja dan pemikirannya sendiri lebih berharga se-
bagai bukti cinta dari pada harta benda lainnya.

Kabarnya, barangkali ini sebabnya rekan se-
jawat Hatta kerap berseloroh, buku adalah ‘istri 
pertama’ sedangkan Rahmi, ‘istri kedua’.

WASIAT BUKU
Setelah meletakkan jabatan karena ketidakco-

cokan garis politik dengan Soekarno, Hatta punya 
lebih banyak waktu untuk buku-bukunya.

Meutia bercerita, dalam sehari 6-8 jam dihabis-
kannya untuk membaca dan menulis buku.

“Semua bukunya dibaca. Beliau bukan jenis 
orang yang membeli buku untuk dipajang saja.”

Buku yang paling diminati Hatta adalah buku 
ekonomi, yang koleksinya meliputi buku tentang 
ekonomi sosialis, komunis hingga kapitalis dari 
Belanda sampai Cina.

Namun ia juga berminat pada hukum, hubun-
gan internasional, sejarah, biografi, dan sosial.

“Beliau sangat menghormati Mahatma Gandhi. 
Ada satu rak untuk menyimpan buku-buku khu-
sus tentang Gandhi,” tambah Meutia.

Rahmi Hatta, juga kemudian menambah besar 
koleksi perpustakaan ini dengan buku-buku ten-
tang Indonesia, Kajian Islam serta sastra.

Seluruhnya ada sekitar 10 ribu judul, dengan 
tahun terbitan tertua sekitar akhir tahun 1800, 
hingga menjelang Hatta wafat. - BBC
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MA Myanmar 
Tolak Kasasi Suu 
Kyi

Mahkamah Agung Myanmar 
menolak kasasi yang diajukan pe-
mimpin pro-demokrasi Myanmar, 
Aung San Suu Kyi terhadap penam-
bahan masa tahanan rumahnya. 
Penolakan ini membuat Suu Kyi 
harus tetap mendekam dalam 
tahanan menjelang pemilu yang 
direncanakan tahun ini.

“Kasasi ditolak. Mereka hanya mem-
bacakan secara urutan tanpa alasannya, 
jadi kami tidak tahu kenapa mereka 
menolaknya,” ujar pengacara Suu Kyi, 
Nyan Win, seperti dilansir AFP, Jumat 
(26/2/2010).

Nyan Win yang juga juru bicara par-
tai Liga Nasional Demokrasi (NLD) ini, 
mengaku dirinya tidak terkejut maupun 
kecewa terhadap perlakukan penguasa 
kepada Suu Kyi. Sebelumnya, Suu Kyi telah 
mengajukan banding ke pengadilan tinggi 
Myanmar pada Oktober tahun lalu, tapi 
ditolak.

“Hari ini kita akan meminta kasasi khu-

sus,” tuturnya.
Dikatakan Nyan Win, langkah selan-

jutnya adalah menuliskan surat kepada 
Kepala Pengadilan Myanmar dan meminta 
Majelis Hakim di Yangon untuk mendengar 
permintaan kasasi ‘khusus’ Suu Kyi. Jika 
cara tersebut gagal, Nyan menyatakan, 
pihaknya akan mengajukan kasasi yang 
sama di ibukota Myanmar yang baru, 
Naypyidaw.

Suu Kyi telah menghabiskan sebagian 
besar hidupnya dalam dua dekade terakhir 
dalam tahanan. Bahkan masa tahanan-
nya diperpanjang 18 bulan pada Agustus 
tahun lalu setelah dinyatakan bersalah atas 
insiden seorang pria AS yang berenang ke 
danau di rumahnya. - detik.com

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

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

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

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

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

Menerima pelayanan kirim 

NEW YORK -  Pemborosan uang negara Rp 
400 juta untuk berobat suami mantan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda 
S Goeltom dikritik. Masih banyak rakyat miskin 
yang justru masih diabaikan perihal kesehatan.

“Pemborosan itu bikin miris. Jelas tidak adil, 
uang negara tidak bisa seenaknya digunakan 
untuk kepentingan pribadi,” jelas anggota 
Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang 
Pelayanan Pubik, Febri Hendri di Jakarta, Kamis 
(25/2/2010).

Dibandingkan dengan dana kesehatan bagi 
rakyat miskin, pemborosan itu sangat besar 
sekali. “Pengobatan keluarga pejabat ke luar 
negeri, menghabiskan ratusan juta, jelas tidak 
memenuhi keadilan masyarakat,” terangnya.

Saat ini, lanjut Febri, ada 120 juta rakyat 
miskin, dan baru 74 juta yang ditanggung 
Jamkesmas. “Sisanya sekitar 30-an juta sampai 
takut berobat ke rumah sakit karena tidak ada 

biaya,” imbuhnya.
Data pemborosan itu berdasarkan hasil audit 

BPK pada 2008. Terkait pemborosan itu, BPK 
meminta agar BI menyempurnakan ketentuan 
terkait biaya tiket dengan memperhatikan asas 
kepatutan. Sedang terkait biaya perawatan 
ulang, apabila tidak memenuhi persyaratan ses-
uai ketentuan, maka BPK meminta BI menagih 
biaya kesehatan tersebut kepada yang bersang-
kutan.

BI dalam laporan audit itu sudah memberikan 
tanggapan, bahwa tidak ada ketentuan yang me-
larang Anggota Dewan Gubernur (ADG) untuk 
menggunakan tiket first class dengan menggu-
nakan harga tertinggi.

Sementara terkait dengan pemeriksaan ulang 
anggota keluarga ADG, BI beralasan dapat dike-
mukakan bahwa diagnosa penyakit telah dik-
etahui namun belum dapat dilakukan di dalam 
negeri. - detik.com

Pemborosan Uang Negara untuk Berobat 
Suami Miranda Bikin Miris

Menjadi biarawan 
akhir minggu

WINA- Sebuah biara di dekat ibukota Austria, 
Wina, menawarkan kesempatan untuk menjadi 
biarawan selama akhir pekan.

Para rahib ordo Fransiskan dari kawasan Maria 
Enzersdorf, situs biara sejak abad kelimabelas, 
membuka pintu sebab mereka memerlukan 
orang.

Selama akhir pekan, orang-orang yang direkrut 
akan berkesempatan untuk bekerja dan berdoa 

dengan para rahib di sana.
Ordo Fransiskan mengatakan mereka ingin 

memberi kesempatan bagi orang lain untuk mera-
sakan sebentar hidup seorang biarawan.

Mereka menerima laki-laki berusia maksimal 
40 tahun.

Program tanpa biaya itu dimulai bulan Oktober 
tahun lalu dan sejak itu, kata kepala biara, tiga 
orang yang ikut dalam program tersebut seka-
rang ingin menjadi biarawan.

Program sejenis ini bukan hanya untuk kaum 
laki-laki, sekelompok biarawati dari ordo 
Fransiskan juga menawarkan program serupa un-
tuk menjadi biarawati. - BBC
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Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta 
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pesanan

 rantangan 
setiap hari

Tersedia:
Rokok 

Marlboro

NTT -  Polisi Nusa Tenggara Timur membe-
baskan 41 imigran gelap gara-gara “perintah” ses-
eorang mengaku petinggi Mapolda.

Para imigran gelap itu seharusnya dibawa ke 
Kupang, ibukota NTT, untuk diserahkan kepada 
pihak Imigrasi. Kantor imigrasi setempatlah yang 
seharusnya menangani kasus ini.

Akan tetapi, tanggal 23 Februari dini hari ke-41 
imigran yang dilaporkan berasal dari Afghanistan 
dan Turki itu dibebaskan oleh Kapolsek Seba di 
Kabupaten Sabu Raijua setelah menerima telpon 
dari seseorang yagn mengaku Komandan Satgas 
Penyelundupan Manusia Mapolda.

Menurut Kapolda NTT, Brigjen Antonius 
Bambang Suedi, dalam percakapan dengan Asyari 
Usman dari BBC Indonesia, Kapolsek Iptu Yoseph 
Kalansius percaya begitu saja dengan perintah 
pembebasan dari “komandan palsu” itu.

Padahal, kata Kapolda, sudah ditegaskan bahwa 
semua proses harus menunggu pengarahan Dan 
Satgas yang sedang berada di Jakarta waktu itu. 

PERMAINAN SINDIKAT
Brigjen Antonius menengarai perintah plasu 

pembebasan itu datang dari sindikat penyeludu-
pan manusia yang beroperasi di Jakarta dan Nusa 
Tenggara Barat (NTB).

    “Separuh diantara mereka itu akan dibawa 
lagi. Susah membawa mereka itu. Mereka mela-
wan dan ada yang mau bunuh diri” 

Brigjen Antonius Bambang Suedi
“Yang menyuruh untuk melepaskan itu di-

katakan sebagai Dan Satgas, padahal Dan Satgas 
tidak memberikan perintah apa-apa. Jadi, itu 
merupakan permainan orang-orang sindikat itu,” 

kata Antonius Suedi.
Ketika ditanyakan mengapa “perintah pembe-

basan” seperti itu bisa dilaksanakan langsung oleh 
seorang Kapolsek tanpa ada check and recheck, 
Kapolda mengatakan hubungan komunikasi den-
gan Seba sangat sulit.

“Kita pakai telefon tetapi jaringannya tidak ba-
gus,” katanya.

Sebetulnya, kata Antonius, perintah dari Dan 
Satgas adalah agar para imigran itu tidak dilepas-
kan. Mereka itu semula akan dibawa ke Kupang 
seperti halnya sebagian yang sudah berada di 
sana.

Menurut rencana, kata Kapolda menambahkan, 
“Separuh diantara mereka itu akan dibawa lagi. 
Susah membawa mereka itu. Mereka melawan 
dan ada yang mau bunuh diri.”

PULAU PASIR
Antonius Suedi menduga ke-41 imigran terse-

but dibawa ke Pulau Pasir dengan perahu-perahu 
yang disediakan sindikat penyeludup manusia.

Sewaktu ditanyakan apakah Kapolsek bisa 
melaksanakan perintah penting tanpa harus 
memastikannya ke pihak Polres atau Mapolda, 
Antonius mengatakan hal itu tidak harus terjadi.

“Ndak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi dia 
itu...enggak tahu, pintarnya orang yang meya-
kinkan dia itu.

“Inilah kesalahan Kapolsek saya,” kata Brigjen 
Antonius Bambang Suedi.

Dia menyangkal keras ketika ditanyakan ten-
tang kemungkinan aparat kepolisian menerima 
uang suap untuk pembebasan itu. - BBC

Telfon gelap bebaskan imigran



Belum Selesai 
Dibangun, Anjungan 
Tionghoa di TMII 
Sudah Diprotes

Meski belum selesai proses pembangunannya, 
anjungan Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) diprotes. Ironisnya, kalangan yang tidak 
terima dengan keberadaan anjungan tersebut 
berasal dari unsur Tionghoa pula.

“Memang ada yang memprotes, alasannya ter-
lalu besar. Dia orang Tionghoa sendiri,” kata pen-
gelola anjungan, Yati, saat ditemui di kantornya di 
TMII, Jakarta Timur, Kamis (25/2/2010).

Setelah ditelusuri, pemrotes adalah sebuah 
perkumpulan Tionghoa bernama Pergerakan 
Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI). Lewat 
surat yang ditujukan pada General Manager TMII, 
Letjen TNI (Purn) Sugiono, mereka meminta agar 
pembangunan anjungan tersebut dihentikan.

“Memang ada protes soal keberadaan lahan,” 
kata Asmen Humas TMII Jerri Lahama.

Ada beberapa alasan protes yang disampaikan, 
yakni, keberadaan anjungan Tionghoa dikhawatir-
kan memicu konflik dengan suku lokal. Sebab, an-
jungan tersebut menggunakan lahan yang luasnya 
hingga 4,5 hektar. Padahal anjungan suku-suku 
lain di TMII yang hanya mencapai 2 hektar.

“Adalah lebih baik jika anjungan Tionghoa di 
TMII lebih memposisikan diri sebagai simbol dari 
wujud solidaritas dan persatuan seluruh suku 

bangsa yang ada di dalamnya,” tulis surat yang 
ditandatangani Ketua Umum PARTI Lieus Sung-
kharisma tersebut.

Menurut Lieus, jika melihat maket rencana 
pembangunan anjungan tersebut, banyak hal yang 
kurang tepat dibangun di lokasi tersebut. Baik 
dari segi bangunan maupun peruntukan lahan.

Untuk itu, perkumpulan ini menyarankan agar 
pembangunan anjungan bukan dititikberatkan 
pada ornamen khas China, melainkan dengan 
membangun replika bangunan khas Tionghoa di 
Indonesia. Selain itu, bisa juga dengan memban-
gun rumah-rumah para pejuang Tionghoa yang 
pernah jadi markas saat zaman kemerdekaan.

“Jika pembangunan anjungan tersebut tetap 
mengikuti maket yang ada tersebut. Kami pun 
siap menempuh jalur hukum” tegasnya. 

Pihak manajemen TMII menjamin, keberadaan 
anjungan tersebut sudah sesuai kebutuhannya.

“Tidak ada unsur diskriminasi apa pun, itu mur-
ni untuk mengakomodir keberadaan mereka se-
lama ini,” kata Asmen Humas TMII, Jerri Lahama 
saat ditemui di kantornya, Kamis (24/2/2010).

Pihak TMII berharap, masyarakat memahami 
keberadaan anjungan itu sebagai bentuk ker-
agaman budaya Indonesia. Etnis Tionghoa yang 
sudah berbaur perlu juga diakui keberadaannya 
agar mudah dipelajari oleh generasi muda.

“Kan sekarang mulai dari kuliner sampai per-
ekonomian semua sudah berbaur. Ini untuk unsur 
edukatif saja,” jelasnya.

Menurut Jerri, keberadaan lahan itu memang 
sudah disiapkan untuk anjungan berbagai etnis as-
ing yang berakulturasi dengan bangsa Indonesia. 

- detik.com

Malaysia Keluar 
dari Resesi

KUALA LUMPUR - Perekonomian Ma-
laysia akhirnya berhasil keluar dari resesi 
akibat himpitan krisis global. Malaysia ber-
hasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang 
positif pada kuartal terakhir di tahun 2009.

Pada kuartal IV-2009, Malaysia berhasil 
mencetak pertumbuhan ekonomi 4,5% atau 
lebih baik dari ekspektasi sekaligus menun-
jukkan rebound dibandingkan 3 kuartal 
sebelumnya. Secara total, perekonomian 
Malaysia mengalami kontraksi 1,7% pada 
2009. Angka itu lebih baik dari proyeksi 
semula sebesar minus 3-4%.

Malaysia memperkirakan perekonomian-
nya tumbuh 5% pada tahun 2010. Sebagai 
perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia pada tahun 2009 mencapai 4,5% dan 
tahun 2010 diprediksi akan mencapai 5,5%.

“Secara keseluruhan, perekonomian 
Malaysia telah berbalik arah dan pulih dari 
implikasi krisis global,” jelas Perdana Men-
teri Malaysia, Najib Razak, Rabu (24/02).

Gelontoran stimulus dan permintaan 
eksternal dan domestik menjadi pemicu 
utama perbaikan ekonomi Malaysia di tahun 
2009.

“Implementasi dua paket stimulus pemer-
intah yang dipercepat menjadi faktor kunci 
dalam memberikan kontribusi pada pemuli-
han ekonomi,” imbuh Najib.

PM Najib juga yakin Malaysia bisa men-
capai pertumbuhan ekonomi 5% di ta-
hun 2010.“Kami cukup yakin tentang itu. 
Awalnya kami perkirakan hanya 4%, tapi 
saya harap kita bisa mencapai 1 hingga 2% di 
atasnya. Saya akan mengerahkan segalanya 
untuk meningkatkan kepercayaan dan mem-
percepat implementasi proyek-proyek,” 
tegasnya. (dtc/AFP) - BBC
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Dukungan Kaum 
Muda AS Untuk 
Obama Menyusut

Dukungan kaum muda Amerika Serikat 
(AS) terhadap Partai Demokrat mengalami 
penurunan. Padahal dukungan merekalah yang 
turut memberikan kemenangan bagi Presiden 
Barack Obama dalam pemilihan presiden AS 
tahun 2008 lalu.

Alasan utama di balik menyurutnya Obama 
mania itu adalah kurangnya perubahan di 
Washington dan peningkatan perang di 
Afghanistan.

Demikian menurut hasil studi yang dilaku-
kan Pew Research Centre seperti dilansir 
kantor berita Reuters, Kamis (25/2/2010).

Studi tersebut didasarkan pada wawancara 
dengan 2.020 orang. Hasilnya, terlihat penu-
runan dukungan dari mereka yang berumur 
18-29 tahun.

Pada pemilihan presiden AS 2008 lalu ter-
catat 62 persen pendukung Partai Demokrat 
versus 30 persen untuk Partai Republik. 
Angka itu berubah menjadi 54 persen untuk 
Demokrat versus 40 persen untuk Republik 
pada Desember 2009 lalu.

Dari semua kelompok umur pemilih, angka 
40 persen tersebut merupakan peningkatan 
poin persentase terbesar pada mereka yang 
diidentifikasi sebagai pendukung atau cender-
ung mendukung Republik.

Padahal dalam pemilihan presiden 2008, 
kelompok umur 18-29 tahun memberikan du-
kungan signifikan untuk kemenangan Obama.

Hasil studi Pew menunjukkan 46 persen 
kaum muda yang berumur 18-29 tahun men-
ganggap Presiden Obama telah mengubah 
Washington. Namun 48 persen menyatakan 
sebaliknya.

Sebanyak 34 persen kaum muda tersebut 
mendukung keputusan Obama untuk men-
girimkan tambahan 30 ribu pasukan AS ke 
Afghanistan. Namun 50 persen menentang 
keputusan Obama tersebut. - detik.com
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Menyediakan kartu telepon lainnya seperti: 
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Presiden Direktur Toyota meminta maaf 
kepada Kongres AS dan pemilik mobil merk 
Toyota di AS atas masalah keselamatan kenda-
raan yang menimbulkan kematian dan penarikan 
produknya di sejumlah negara.

Akio Toyoda menyatakan “permintaan maaf 
yang mendalam” terhadap kecelakaan yang dise-
babkan oleh kerusakan pedal gas dan rem pada 
beberapa model produk Toyota.

Toyoda berjanji “bekerjasama sepenuhnya” 
dengan penyidik AS.

Tetapi menjawab pertanyaan dia berkeras 
mengatakan tidak ada kesalahan elektronik pada 
produknya.

Dia menjanjikan pihak independen akan 
melihat masalah tersebut, disamping laporan 
pimpinan perusahaan.

‘TIDAK AMAN’
Toyota menarik sekitar 8,5 juta unit kenda-

raan di seluruh dunia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Reformasi Pemer-

intah pada Kongres, Edolphus Towns men-
gatakan Toyota dan regulator telah “mengece-
wakan konsumennya” mengenai keselamatan.

Menteri Transportasi Ray LaHood men-
gatakan dia mendengar bahwa seluruh kenda-
raan yang ditarik “tidak aman”.

Tetapi LaHodd menjelaskan kemunculan 
Toyoda menunjukkan produsen mobil terbesar 
di dunia itu tidak “tuli” terhadap keluhan dan 
tekanan.

PENELITIAN CERMAT
Reputasi Toyota terancam akibat masalah 

besar pada sejumlah model kendaraannya.
Masalah utama adalah pedal gas, pedal gas 

tidak berfungsi dan masalah sistem rem pada 
model hybrid.

Fe Lastrella, yang kehilangan empat anggota 
keluarga dalam kecelakaan yang disebabkan oleh 
gagalnya pedal gas pada mobil Toyota, memberi-
kan bukti.

Anak laki-laki Lastrella Chris, anak perem-
puannya Cleofe, menantu Mark Saylor dan dua 
anak perempuan dari Mahala tewas pada 28 Au-
gust 2009 di California - kecelakaan itulah yang 
memicu pemerintah AS melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang malasah pedal gas pada jenis 
kendaraan yang sama.

“Kepada yang terhormat anggota komite dan 
yang terhormat anggota kongres, jawaban ada 
ditangan anda,” kata dia.

‘TANGGUNGJAWAB PRIBADI’
Ketika menjawab pertanyaan, Toyoda men-

gatakan perusahaan telah memberikan seluruh 
informasi kepada otoritas AS mengenai masalah 
pedal gas.

Dalam keterangan yang dibacakan dihadapan 
kongres AS, Toyoda mengakui ekspansi perusa-
haan “mungkin terlalu cepat”.

Dia didampingi oleh Yoshimi Inaba, presiden 
dan kepala eksekutif Toyota Motor Amerika 
Utara, yang menjawab pertanyaan dalam bahasa 
Inggris.

Ketua Towns mengatakan dia “kagum” bahwa 
Toyoda setuju untuk memberikan kesaksian 
secara sukarela. - BBC

Bos Toyota minta maaf

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


