
Sidang paripurna DPR hari Rabu malam 
memutuskan bahwa pemerintah salah dalam 
mengucurkan dana talangan Bank Century 
oleh karenanya perlu dilakukan penyelidikan 
kriminal.

Penyelidikan kriminal tersebut harus dilaku-
kan terhadap Mantan Gubernur Bank Indo-
nesia yang sekarang menjadi Wakil Presiden 
Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam pemungutan suara secara terbuka, 
para anggota DPR dihadapkan pada dua opsi.

Opsi A mengatakan bahwa kebijakan untuk 
mengucurkan dana talangan tersebut dilakukan 
untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis 
ekonomi yang terjadi di tahun 2008.

Sementara opsi C berisi bahwa telah terjadi 
berbagai penyimpangan oleh otoritas mon-
eter dan fiskal dalam pengucuran dana Bank 
Century.

Pemilihan dimenangkan oleh mereka yang 
memilih opsi C yaitu sebanyak 325 orang, 
sementara opsi A hanya dipilih oleh 212 orang 
anggota Dewan.

Opsi C dipilih oleh anggota fraksi dari Partai 
Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, Hanura 
dan Gerindra. Adapun opsi A dipilih Partai 
Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai 
Kebangkitan Bangsa.

Walau hasil pemungutan suara ini sudah di-
perkirakan hasilnya, namun menurut beberapa 
pengamat, posisi Wakil Presiden Boediono 
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan 
terpengaruh karenanya.

Disebutkan bahwa walau perlu adanya 

penyelidikan kriminal, namun Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono tidak bisa dipaksa untuk 
mengijinkan penyelidikan tersebut.

PELARIAN MODAL
Dalam pernyataannya kepada para wartawan 

sebelum pemungutan suara berlangsung, Men-
teri Keuangan Sri Mulyani tampak tenang.

“Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang 
harus saya urusi,” kata Sri Mulyani.

Seperti dikutip oleh kantor berita Reuters, 
ketika ditanya apakah dia khawatir bahwa 
akibat pemungutan suara tersebut, akan terjadi 
pelarian modal dari Indonesia, karena kekha-
watiran pasar akan situasi ekonomi Indonesia, 
Sri Mulyani menolak berspekulasi.

“Mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan 
membuat spekulasi yang tidak perlu mengenai 
hal tersebut.

Sejauh ini bursa, dan nilai rupiah tidak 
terpengaruh atas keributan politik di DPR 
soal bank Century yang sudah berlangsung 
beberapa bulan.

VOTING TERBUKA
Sebelumnya, sidang memutuskan menggelar 

dua kali voting terbuka mengenai pemilihan 
opsi kesimpulan Pansus Bank Century.

Wartawan BBC Heyder Affan melaporkan 
pengambilan keputusan melalui voting terbuka 
ini penting.

“Ini kemenangan bagi kubu penentang SBY 

1 US$: Rp. 9,230

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

Pendukung pemerintah 
kalah di DPR

BERSAMBUNG KE HAL 5

edisi ke-229 - 5 Maret 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.



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 (5)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  
(136)

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

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, 
ARTISTRY, Multivitamin 
NUTRILITE, Minuman dan 
Protein Bars XS, Skin Care 
Kits, segala pembersih 
rumah tangga dan GIFT 
CARD RIBBON. Product 
USA yang terjangkau dan 
populer. Untuk memesan 
produk2, Hub: Erika, 215-
626-8317 (29)

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

Terima kasih atas terkab-
ulnya doa Novena 3X salam 
Maria  ej (2)

Pasang Iklan di 

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

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

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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BERITA BAIK & BURUK
Alkisah, setelah menjalani cuti panjang Pak Direk-
tur kembali kerja. Di hari pertamanya dia langsung 
menadapat laporan dari sekretarisnya.

“Pak Direktur”, begitulah sambutan hangat sekre-
tarisnya, “Ada dua berita untuk Bapak, yang satu 
buruk dan yang satu baik.”

“Mulailah dengan berita yang buruk itu “.

“Maaf Pak, sejak dua minggu yang lalu, Bapak 
bukan direktur lagi”

“Dan yang baik?”

“Kita akan punya anak...”

RAHASIA PERUSAHAAN
Hakim : “Bagaimana Saudara mencongkel 

jendela rumah?”

Pencuri : “Dengan linggis dan obeng, Pak!”

Hakim : “Bisakah Saudara memperagakannya?”

Pencuri : “Wah, tidak bisa Pak Hakim, itu kan 
rahasia perusahaan saya.”

POTONG RAMBUT
Seorang pria berjalan memasuki tempat cukur 

rambut yang banyak pengunjungnya, sambil 
menggandeng seorang anak laki-laki berambut 
gondrong. Si tukang cukur mendudukkan anak itu 
disatu-satunya kursi yang masih kosong dan mulai 
memotong rambut anak itu.

Belum berapa lama, pria tadi menggeliat, men-
guap dan berkata, “Aku hendak keluar mencari 
udara segar.”

Tidak lama kemudian, si tukang cukur telah 
selesai memotong rambut si anak tadi dan sambil 
menyikat sisa-sisa rambut di baju lusuh anak itu, 
si tukang cukur itu menyindir dengan sinis.

“Aku harap ayahmu tidak melupakanmu di 
sini.”

“Oh, dia sih bukan ayahku.”
“Bukan ayahmu? Lalu dia itu siapa?”
“Nggak tahu,” jawab anak itu. “Pria itu berjalan 

mendekatiku ketika aku sedang bermain dengan 
teman-teman dan dia tanya, apakah saya mau 
potong rambut gratis.”



SINGAPURA - Lagi-lagi produk China ber-
masalah. Mainan anak-anak buatan China telah 
membuat belasan murid Sekolah Dasar (SD) di 
Singapura jatuh sakit.

Sebanyak 17 siswa SD dilarikan ke rumah sakit 
bulan lalu karena muntah-muntah dan diare. Kini 
dipastikan bahwa mereka sakit bukan karena 
keracunan makanan. Melainkan karena mainan 
yang telah mereka beli di acara bazaar sekolah. 
Demikian seperti diberitakan harian Singapura, 
Straits Times, Jumat (5/3/2010).

Anak-anak itu telah memegang mainan buatan 
China tersebut sebelum menggunakan tangan 
mereka untuk menyantap cemilan dalam sebuah 
acara pesta kelas.

Penyebabnya adalah phthalates: bahan kimia 

yang ditambahkan ke plastik untuk meningkatkan 
kelenturannya. Bahan kimia tersebut ditemukan 
pada mainan plastik buatan China dan telah men-
empel di tangan anak-anak itu. Dengan tangan 
terkontaminasi mereka memegang cemilan dan 
menyantapnya.

Insiden ini mendorong kepala pengawas kon-
sumen untuk mendesak otoritas Singapura agar 
memastikan bahwa mainan-mainan yang dibawa 
masuk ke negeri itu adalah aman.

Mengkonsumsi phthalates bisa menyebabkan 
diare, mual, sakit perut dan muntah-muntah. 
Bahkan konsumsi dalam jumlah besar selama ku-
run waktu yang lama bisa menyebabkan infertili-
tas dan bahkan kematian. - detik.com
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Belasan Murid SD Singapura Sakit Gara-
gara Mainan Buatan China

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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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

Boediono Tak Akan 
Mundur Sebagai 
Wapres

 
JAKARTA - Boediono tidak akan mundur 
dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ru-
mor mundur ini sempat berhembus seiring 
dengan kecenderungan pandangan fraksi 
di rapat paripurna DPR yang menginginkan 
kasus yang melibatkan mantan gubernur BI 
ini diproses secara hukum.

 “Selalu ada isu atau rumor pengundu-
ran diri. Tidak pernah (Boediono) berpikir 
setitik pun (mundur) karena proses yang 
terjadi di DPR,” ujar juru bicara Wakil 
Presiden Boediono, Yopie Hidayat, saat 
konferensi pers di Kantor Wapres, Jl 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 
(3/3/2010).

 Menurut Yopie, Boediono akan tetap 
mengerjakan tugasnya sebagai Wapres, 
karena itu adalah amanah. “Pemilih (SBY-
Boediono) lebih dari 60 juta orang, melalui 
proses demokrasi yang fair,” ucapnya.

 Jika Boediono mengundurkan diri, perlu 
ada alasan hukum yang mendasarinya.

 “Tidak mungkin (Boediono) mengun-
durkan diri atas permintaan yang tidak 
memiliki dasar moral, dasar hukum. 
Apalagi tuduhan yang tidak memiliki asas 
praduga tak bersalah,” kata Yopie.

 Boediono sangat yakin jika kebijakan 
yang diambilnya pada tahun 2008 adalah 
keputusan yang benar. Karena kebijakan 
itulah Indonesia bisa terbebas dari anca-
man krisis yang membayangi saat itu.- BBC

Tuntutan  
pengubahan aturan 
tinggal Cina

Belasan surat kabar di Cina memuat tuntutan 
bersama yang menyerukan dihapuskannya aturan 
perizinan tinggal atau “hukou”.

Sistem hukou selama ini membatasi akses war-
ga pedesaan terhadap layanan di berbagai kota 
yang lebih makmur di Cina.

Seruan ini, yang telah mendapat dukungan luas 
di kalangan pengguna internet, muncul menjelang 
dilangsungkannya pertemuan tahunan anggota 
parlemen Cina pekan ini.

Sistem hukou dimulai tahun 1950-an sebagai 
alat perencanaan ekonomi terpusat yang dianut 
Cina.

DISKRIMINASI
Pernyataan editorial bersama itu menggunakan 

bahasa keras, dimulai dengan kalimat “Sudah cu-
kup lama Cina menderita akibat sistem hukou!” 
serta “semua manusia diciptakan bebas berger-
ak”.

Sistem hukou menempatkan tiap warga negara 
Cina sesuai dengan tanah kelahiran mereka seb-
agai warga kota atau petani desa.

Kini sistem ini dipandang sebagai sumber per-
lakuan diskriminasi terkait akses layanan publik 
seperti kesehatan maupun pendidikan.

Sejak reformasi ekonomi dimulai 30 tahun lalu, 
banyak pekerja migran Cina meninggalkan kam-
pung halaman mereka dan berkontribusi pada 
cepatnya pertumbuhan ekonomi negara itu.

Namun mereka tetap terdaftar sebagai pen-
ghuni desa dan tidak berhak atas layanan pub-
lik yang sama dengan warga kota yang mereka 
tinggali.

Akibatnya tercipta ketimpangan sosial di berb-
agai wilayah.

Menurut tulisan editorial itu sistem ini berla-
wanan dengan konstitusi dan mendesak agar para 
wakil rakyat dalam pertemuan tahunan di Beijing 
mengubah aturan itu sepenuhnya.- 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

Israel Merazia 
Tentara Pemakai 
Facebook

Militer Israel kini sedang sibuk merazia para 
prajuritnya yang tengah keranjingan berselancar 
di laman jejaring sosial, Facebook. Para pimpinan 
pun mengingatkan anak buah akan bahayanya 
melakukan update status selama berdinas, apalagi 
saat di tengah suatu operasi militer.

Demikian pernyataan militer Israel seperti 
yang dipantau kantor berita Associated Press, 
Kamis 4 Maret 2010. Kampanye itu diberlakukan 
setelah pimpinan militer Israel membatalkan 
suatu rencana serangan ke wilayah Palestina di 
Tepi Barat setelah dibocorkan seorang prajurit 
lewat update status di Facebook.  

“Mengunggah [upload] informasi yang rahasia 
ke laman jejaring sosial atau situs-situs dapat 

memberi informasi ke pihak lain yang ingin men-
getahuinya, termasuk dinas intelijen asing atau 
musuh,” demikian pernyataan militer Israel.

“Agen-agen intelijen musuh bisa memindai data 
lewat internet dengan menghimpun informasi-in-
formasi menyangkut Angkatan Bersenjata Israel, 
yang bisa mengganggu suksesnya suatu operasi 
dan membahayakan pasukan,” lanjut pernyataan 
itu.

Dengan demikian, semua prajurit Israel yang 
aktif berdinas dilarang mempublikasikan informasi 
rahasia, termasuk foto yang memuat data militer.

Salah satu cara kampanye anti-Facebook di 
barak militer adalah dengan menempatkan poster 
bergambar para pemimpin negara atau kelompok 
yang bermusuhan dengan Israel, yaitu Mahmoud 
Ahmadinejad (Iran), Bashar Assad (Suriah) dan 
Sheik Hassan Nasrallah (Hisbullah).

Di bawah foto masing-masing pemimpin itu 
terdapat logo Facebook dengan ikon “Friend 
Request” disertai tulisan “Memangnya kamu pikir 
semua orang itu teman?” - VIVANEWS

Pendukung pemerintah.. lanjut 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:

karena dengan voting terbuka kemungkinan 
besar akan dimenangkan oleh kubu yang sejak 
awal menilai kebijakan penyelamatan Bank 
Century bermasalah,” lapor Affan.

Namun dalam pemungutan suara, ternyata 
para anggota DPR yang memilih Opsi C lebih 
besar.

Dalam pidato pemandangan terakhir hari 
Rabu siang, lima fraksi, termasuk dua partai 
besar yaitu Golkar dan PDIP, memilih opisi 
C yang menyatakan bahwa kesalahan terjadi 
pada semua tingkat proses penyelamatan mulai 
dari pengambilan kebijakan sampai pengucuran 
dana penyelamatan.

Fraksi Partai Gerindra yang semula disebut-
sebut mendukung Presiden SBY, akhirnya 
memilih Opsi C.

Sedang Partai Demokrat dan PKB memilih 
Opsi A, bahwa tidak ada masalah mulai dari 
kebijakan sampai pengucuran dana. Opsi B 
telah digugurkan.

Setelah dilakukan lobi-lobi politik, dipu-
tuskan voting akan digelar dua kali dengan 
menawarkan opsi A, opsi C dan gabungan A 
dan C.

Berdasarkan komposisi, fraksi-fraksi yang 
menentang kebijakan itu unggul.

“Di atas kertas fraksi-fraksi yang selama ini 
menyatakan kebijakan terkait bail out Bank 
Century bermasalah, jelas mereka menang 
karena dilihat dari segi jumlah fraksi dan ang-
gota DPR, jumlah mereka mendekat 60%,” 
jelas Heyder Affan.
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Inul Daratista  
Dikabarkan  
Nyalon Jadi Bupati 
Malang

MALANG - Pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) menjadi daya tarik tersendiri 
bagi artis. Pilkada Kabupaten Malang 2010, bakal 
diramaikan oleh salah satu calon bupati dari artis 
dangdut papan atas.

Inul Daratista, penyanyi dangdut asal Pasuruan, 
Jawa Timur ini dikabarkan akan maju menjadi 
calon bupati dengan menggunakan kendaraan 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kabar hadirnya artis dangdut yang terkenal 
dengan julukan ‘goyang ngebor’ ini dibenarkan 
oleh Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten 
Malang H Habeb Toha. Menurutnya, pihaknya 

telah berulang kali dihubungi yang bersangkutan 
mengenai maksud Inul bergabung dengan PKB 
sebagai calon bupati.

“Kami memang sudah dihubungi, untuk 
menyampaikan niat mereka itu. PKB sendiri 
membuka diri untuk siapa saja yang akan mendaf-
tar,” kata Toha, kepada detiksurabaya.com, Rabu 
(3/3/2010).

Meski begitu, pihaknya ujar Toha, masih belum 
mengumumkan pencalonan artis dangdut yang 
juga pemilik rumah karaoke ‘Inul Vista’ tersebut 
sebagai calon bupati Kabupaten Malang dari PKB. 
“Iya pokoknya pasti nanti kita publikasikan. Untuk 
saat ini masih belum waktunya,” imbuh Toha.

Toha menambahkan, alasan Inul bergabung 
dalam kancah politik Kabupaten Malang, dikare-
nakan, rasa cinta artis tersebut kepada mendiang 
Gus Dur.

Sementara itu, untuk maju menjadi calon 
bupati, menurut seorang sumber yang enggan 
disebut namanya, artis dangdut papan atas ini 
telah menyiapkan dana sebesar Rp 60 miliar. BBC

Presiden Benarkan 
Keputusan 
Penyelamatan 
Century 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mem-
benarkan keputusan untuk menyelamatkan Bank 
Century mengingat adanya ancaman krisis keuan-
gan global di saat itu.

“Saya dapat memahami mengapa keputusan 
penyelamatan itu perlu dilakukan, tidak cukup 
memahami saya pun membenarkan kebijakan 
penyelamatan Bank Century itu,” kata Presiden 
dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jakarta, 
Kamis malam.

Presiden mengingatkan, jika di saat tersebut 
beredar rumor di Jakarta mengenai peluang ter-
jadinya krisis berantai di bidang perbankan. Ia 
mengatakan bahwa pengalaman pada 1998, krisis 
kepercayaan di bidang perbankan dapat menjadi 
pemicu krisis yang sesungguhnya.

Kepala Negara mengatakan, sekalipun tidak 
memberikan instruksi langsung terkait keputu-
san penyelamatan Bank Century karena sedang 
melakukan kunjungan kerja ke luar negeri namun 
ia membenarkan kebijakan tersebut dengan keya-
kinan bahwa krisis memang benar terjadi.

Presiden juga mengemukakan keyakinannya 
bahwa siapa pun yang berkewajiban mengambil 
keputusan pada saat itu pasti akan mengambil 
sikap sama. “Siapa saja berkewajiban untuk mem-
adamkan sekecil apa pun api yang dapat memicu 
kebakaran yang akan melumpuhkan dunia per-
bankan,” katanya.

Kepala Negara juga menyebutkan sejumlah in-
dikator perekonomian yang menunjukkan situasi 
sulit perekonomian saat pengambilan keputusan 
tersebut, antara lain anjloknya harga saham, 
depresiasi rupiah, penurunan cadangan devisa 
hingga 12 persen, dan gelombang informasi dari 
media mengenai hantaman krisis keuangan global 
dunia. Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas 
Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan meny-
elamatkan Bank Century. Dari perkiraan awalnya 
hanya Rp632 miliar membengkak menjadi Rp 6,76 
triliun.

HORMATI PROSES POLITIK
Presiden menyatakan menghormati proses 

politik yang berjalan di DPR terkait dengan kasus 
“bailout” (dana talangan) Bank Century. “Saya 
sangat menghormati proses politik yang telah 
berjalan di DPR. Saya mengikuti dengan cermat 
semua dinamika yang terjadi di dalam maupun di 
luar gedung DPR,” kata Presiden. Menurut Kepala 
Negara, proses penanganan kasus Century adalah 
bagian dari perkembangan dan pertumbuhan de-
mokrasi di Indonesia.

“Kita perlu mencermati seksama proses itu 
dan melihatnya sebagian bagian dari perkem-
bangan dan pertumbuhan demokrasi yang kian 
hari kian dituntut tidak hanya untuk memenuhi 
prinsip-prinsip rule of law tapi juga rule of rea-
son,” kata

Namun, lanjut dia, apapun pandangan yang 
diberikan atas kasus Century hendaknya tetap 
mendukung terciptanya proses demokrasi yang 
beretika dan bermartabat. Presiden menegaskan 
bahwa demokrasi yang ditumbuhkan hendaknya 
juga menghormati ketertiban hukum.

PUJI BOEDIONO DAN SRI MULYANI
Presiden juga memuji Wapres Boediono dan 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang dianggap 
telah mengambil keputusan yang benar dalam 
menyelamatkan Bank Century. “Sering dilupakan 
pula bahwa tanah air kita beruntung karena 
KSSK telah terbentuk yang dipimpin oleh Dr. Sri 
Mulyani Indrawati dan Prof. Dr. Boediono, dua 
putra bangsa, yang rekam-jejaknya tidak sedikit 
pun meninggalkan catatan buruk terkait dengan 
kompetensi, kredibilitas, dan integritas pribadin-
ya,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan meski saat pengambilan 
keputusan penyelamatan Bank Century dirinya 
sedang berada di luar negeri dan ia tidak dimintai 
keputusan dan arahan, namun dia dapat mema-
hami dan membenarkan kebijakan itu.

“Pengambilan keputusan KSSK berdasarkan 
Perpu Nomor 4 Tahun 2008, memang tidak 
memerlukan keterlibatan Presiden. Meskipun 
demikian, saya dapat memahami mengapa keputu-
san penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup han-
ya memahami, saya pun membenarkan kebijakan 
penyelamatan Bank Century tersebut,” katanya. 
Menurut Presiden, dari informasi serta keteran-
gan yang kemudian diketahui bersama keputusan 
penyelamatan Bank Century adalah pilihan ter-
baik yang ada pada saat itu. (Ant) - Harian Analisa
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Ayam untuk  
mengurangi sampah

Warga sebuah kota di Belgia akan 
diberi ayam sebagai bagian dari kampanye 
pemerintah untuk mengurangi volume 
sampah rumah tangga.

Kota Mouscron menyediakan 50 pasang 
ayam yang akan diberikan kepada 50 ke-
luarga yang memiliki tempat cukup untuk 
memelihara unggas itu di kebun mereka.

eluarga yang ditawarkan sepasang ayam 
petelur betina itu adalah keluarga yang 
selama ini dianggap terlalu banyak meng-
hasilkan limbah makanan.

Tawaran ayam dimaksudkan untuk 
membantu mengurangi ancaman terhadap 
lingkungan karena terlalu banyak makanan 
yang dibuang.

Mereka yang ikut dalam program itu 
harus berjanji untuk tidak mengkonsumsi 
ayam itu selama dua tahun atau memberi-
kan sepasang ayam tersebut kepada orang 
lain.

TELUR GRATIS DAN SEGAR
Mereka juga harus membolehkan 

kunjungan petugas yang akan melakukan 
inspeksi.

Para pejabat setempat menekankan 
bahwa orang-orang yang ikut dalam pro-
gram itu akan mendapatkan pasokan telur 
gratis dan segar dari ayam-ayam mereka.

Departemen Lingkungan Dewan Kota 
Mouscron ingin mendapatkan manfaat dari 
program pembagian sepasang ayam sebel-
umnya, kata salah seorang pejabat kepada 
koran Belgia La Derniere Heure.

Tujuan proyek itu adalah untuk meng-
kampanyekan metode alternatif pengelo-
laan sampah.

Para warga yang ikut dalam program 
akan diberi pelatihan mengenai cara 
memelihara ayam. - 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

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-  Ketua MPR Taufiq Kiemas 
dengan tegas merasa tidak senang dengan 
keputusan paripurna DPR yang memutuskan 
bailout Bank Century bermasalah. Taufiq 
pun meminta agar hasil paripurna dibawa ke 
ranah hukum saja, bukan ranah politik untuk 
pemakzulan.

“Saya menyambut tidak gembira rekomen-
dasi paripurna. Saya tidak setuju rekomen-
dasi dibawa ke pemakzulan, costnya terlalu 
mahal. Dilanjutkan ke proses hukum saja,” 
kata Taufiq kepada wartawan di Gedung 
MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3). Menurut 
Taufiq, posisi PDIP saat ini lebih banyak diam 
setelah tugas Pansus Century dan paripurna 
usai. “Nanti kalau ada apa-apa (bukti baru) 
kita lihat lagi. Jadi kita sih nunggu saja.

SIAP BERKOALISI
Selain tidak setuju dengan upaya pemak-

zulan, Taufiq juga 
menyatakan kembali 
soal kesiapan PDIP 
menjadi bagian dari 
partai koalisi. Sebab, 
di Indonesia tidak ada 
kekuatan besar lagi 
yang bisa mengatasi 
persoalan bangsa den-
gan sendirinya.

“Sekarang hanya 
sepertiga-seperti-

ga kekuatannya. Tidak dapat menampung 
pemerintahan dengan baik. Mungkin bisa ke 
PDIP atau ke mana,” paparnya. “Belum tentu 
PDIP mau bekerjasama dengan Gerindra 
dan Golkar. kita harus mencoba memban-
gun koalisi. Supaya ada kekuatan dominan 
untuk menopang pemerintahan,” imbuhnya. 
- Harian Analisa

Ketua MPR Tolak Hasil Paripurna DPR 
Dilanjutkan ke Pemakzulan 

U2 raup keuntungan 
besar

Grup band U2 mencatatkan diri sebagai artis 
musik yang paling banyak meraup penghasilan di 
Amerika Serikat sepanjang tahun 2009.

Menurut majalah Billboard, dari pentas 
tur, penjualan lagu, dan aneka royalti lain, U2 
mendapatkan penghasilan sebanyak US$ 109 juta.

Nilai ini hampir dua kali lipat dari penerimaan 
yang didapat Bruce Springteen, yang menempati 
peringkat kedua.

Springteen meraup US$ 58 juta, disusul 
Madonna dengan US$ 47 juta dan band rock AC/
DC dengan US$ 44 juta.

Billboard mengatakan saat ini U2 tengah 
melakukan tur dunia dan tur inilah sumber peng-
hasilan terbesar band asal Irlandia tersebut.

U2 mengeluarkan biaya besar untuk menggelar 
tur yang diberi nama 260 Degree, namun tur ini 
mampu mendatangkan banyak penonton.

Terima 
Pesanan

untuk tanggal 13 Maret 

1. Tahu Campur
2. Ayam bumbu rujak
3. Tape Singkong

Pesanan tutup 
tgl 10 Maret

Hub: Indah / Afuk

215-463-3918
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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 - Pidato yang disampaikan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
Kamis (4/3/210) tadi malam bisa menaikkan 
peringkat Indonesia. Investor sejauh ini merasa 
nyaman dengan pidato SBY yang membenar-
kan penyelamatan Bank Century untuk meng-
hindari krisis ekonomi lebih jauh.

“Investor asing sebenarnya tidak mengerti 
kenapa kebijakan penyelamatan bank di masa 
krisis dipermasalahkan selama ini. Sebagian 
bilang ini terlalu dipolitisasi, tapi dengan pi-
dato semalam semuanya menjadi clear,” kata 
Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa saat 
dihubungi detikFinance, Jumat (5/3/2010).

Ia mengatakan, peringkat Indonesia bisa 
kembali menanjak setelah SBY menyatakan 
kebijakan bailout adalah dalam rangka meny-
elamatkan perekonomian nasional. Di mata 
asing, SBY menunjukkan kepemimpinan yang 
kuat dengan melindungi anak buahnya, yaitu 
Boediono (kala itu Gubernur BI) dan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, dalam mengambil kebi-
jakan penyelamatan.

“Itu yang ingin dilihat investor, sifat kepe-
mimpinan itu menonjol tanpa tertekan oleh 
pernyataan parlemen (DPR). Ini pidato yang 
cukup smart karena secara tidak langsung 
membenarkan penyelamatan tersebut,” jelas-
nya.

Purbaya menambahkan, naiknya peringkat 
Indonesia itu harus diiringi dengan komitmen 
untuk melanjutkan pembangunan ekonomi 

yang selama ini sudah menjadi janji SBY ketika 
diangkat kembali menjadi Presiden RI. Dengan 
catatan, tidak ada lagi politisasi dalam pemban-
gunan ekonomi RI ke depan.

“Rating kita tidak naik karena ada Pansus. 
Tapi kalau pansus sudah selesai, mereka (lem-
baga pemeringkat) mungkin bisa naikan rating 
lagi. Potensi itu cukup besar tergantung jalan-
nya pembangunan ekonomi, harus tanpa gang-
guan politik,” ucapnya.

Lembaga pemeringkat, Standard &; Poor’s 
(S&;P) sebelumnya dikabarkan menolak untuk 
menaikkan peringkat Indonesia karena politisa-
si kasus bailout Bank Century. Politisasi bailout 
tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketidak-
pastian di Indonesia.

Selain bakal meningkatkan rating, pidato SBY 
semalam juga diperkirakan akan disambut posi-
tif oleh pasar. Hal ini terlihat dengan Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang langsung 
bergerak menguat saat pembukaan hari ini, di-
iringi nilai tukar rupiah yang stabil.

IHSG dibuka menguat 8,152 poin (0,32%) ke 
level 2.573,797, kenaikan ini didukung dengan 
naiknya bursa-bursa regional. Sementara ru-
piah dibuka di level Rp 9.275 per dolar AS.

Menurut Purbaya, untuk sementara rupiah 
akan bertahan di sekitar Rp 9.000-9.500. “Tapi 
cenderung ke arah menguat,” katanya. - detik.
com

Pidato SBY Bisa Naikkan Peringkat 
Indonesia



Rincian Harta 
Kekayaan Presiden 
SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) 
memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan US$ 
269.730. Harta ini berupa tanah ribuan meter 
persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik 
sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya.

Data harta kekayaan SBY ini diperoleh dari 
data laporan kekayaan pejabat negara yang 
diakses di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, 
Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2010).

Berikut rincian harta kekayaan SBY per 23 
November 2009:

SBY memiliki sejumlah harta tidak bergerak. 
SBY memiliki tanah di Kabupaten Bogor dari 
hasil hibah tahun 2007 yang luasnya 9.465 meter 
persegi dengan nilai Rp 132,5 juta.

SBY punya tanah dan bangunan di Kabupaten 
Bogor seluas 3.186 meter persegi dan bangunan 
900 meter yang diperoleh tahun 1996 dengan 
nilai Rp 2,2 miliar.

SBY juga punya tanah seluas 1.000 meter per-
segi di Kabupaten Bogor dari hasil sendiri yang 
dibeli tahun 1999 dengan nilai Rp 64 juta.

Selain tanah, SBY punya logam mulia tahun 
2006 yang diperoleh dari hasil sendiri harganya 
Rp 47 juta.

Tahun 1995-1997, SBY mendapat warisan 
logam mulia senilai Rp 7 juta. SBY mendapat 
hibah logam mulia tahun 1995-1997 senilai Rp 

2,1 juta. Batu 
mulia dari hasil 
sendiri tahun 
2006 nilainya 
Rp 26 juta. Ada 
batu mulia hibah 
tahun 1995-
1997 senilai Rp 
10 juta.

Yang men-
arik, SBY punya 
barang seni dan 
barang antik 
perolehan hasil 
sendiri tahun 

1995-1999 ( penambahan data baru). Pada bulan 
Mei 2009 nilainnya Rp 25 juta. Namun data No-
vember 2009, nilainya menjadi Rp 321 juta.

SBY memiliki sejumlah benda bergerak lain-
nya yang diperoleh dari hasil sendiri tahun 1976 
sampai 2009 (ada penambahan data baru). Data 
Mei 2009 nilainya Rp 42.000.000. Sedangkan  
November nilainya Rp 437.915.000.

SBY punya motor Suzuki Tornado tahun 1997 
dari hibah nilainya Rp 2,5 juta. Mobil Range Rover 
buatan tahun 2002 yang diperoleh tahun 2006 
senilai Rp 500 juta.

Selanjutnya, harta Giro dan stara kas lainnya 
yang dimiliki SBY dan berasal dari hasil sendiri 
senilai Rp 3.854.135.204 dan US$ 269 730. Total 
keseluruhan: Rp 7.616 270.204 dan US$ 269.730. 
Harta ini jumlahnya bertambah jika dibandingkan 
data bulan Mei 2009 yakni Rp 6.848.049.611 dan 
US$ 246.389. - detik.com

Obama Berencana 
Cabut Larangan 
Pelatihan Kopassus

WASHINGTON - Di tengah rencana kunjungan 
Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, pemer-
intahannya sedang berupaya mencabut larangan 
pelatihan pasukan Komando Pasukan Khusus 
(Kopassus). Larangan itu telah diberlakukan oleh 
pemerintah AS selama 12 tahun.

Pemerintahan Obama tengah berencana menguji 
coba program pelatihan untuk para anggota muda 
Kopassus. Empat anggota Kopassus termasuk 
pimpinannya, Mayjen Lodewijk Paulus, tengah be-
rada di Washington untuk membahas rencana itu.

“Detailnya sedang diselesaikan,” kata juru bicara 
Kedutaan Besar RI seperti dilansir Washington 
Post, Rabu (3/3/2010).

Setelah pertemuan dengan Kepala Komando 
Pasukan AS, Laksamana Robert F Willard di 
Jakarta pada Februari lalu, Menteri Pertahanan RI 
Purnomo Yusgiantoro telah memperkirakan bahwa 
kolaborasi antara AS dan Kopassus akan kembali 
dilanjutkan.

Langkah pemerintahan Obama itu menunjukkan 
keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan 
Indonesia. “Ini pertanda yang sangat baik,” cetus 
Ernie Bower, pakar mengenai Asia Tenggara di 
Center for Strategic and International Studies men-
genai kedatangan delegasi Kopassus ke Washington 
tersebut.

Sesuai putusan tahun 1997 yang dikenal sebagai 
Aturan Leahy, AS dilarang melakukan pelatihan 
unit-unit militer asing yang memiliki sejarah pelang-
garan HAM kecuali pemerintah yang bersangkutan 
mengambil langkah-langkah efektif untuk mengadili 
para pelaku.

Namun langkah itu mendapat penolakan dari 
berbagai pihak termasuk partai Obama sendiri, 
Demokrat.

“Kami tahu ada sebagian yang ingin melanjutkan 
bantuan untuk Kopassus, namun hukum AS mewa-
jibkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-
langkah untuk mengadili para anggota Kopassus,” 
kata Senator Patrick J Leahy yang memimpin sub-
komite Senate Appropriations di Deplu AS. BBC
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Uang bantuan 
dipakai beli senjata

Jutaan dollar yang diperuntukkan bagi 
para korban kelaparan Ethiopia tahun 1984-
85 diselewengkan oleh pemberontak untuk 
membeli senjata, demikian temuan penyelidi-
kan BBC.

Para bekas pemimpin pemberontak men-
gatakan kepada BBC, mereka menyamar seb-
agai pedagang dalam pertemuan dengan para 
pekerja badan amal untuk mendapatkan uang 
bantuan.

Mereka menggunakan uang tunai yang mer-
eka peroleh itu untuk mendanai gerakan un-
tuk menggulingkan pemerintah waktu itu.

Seorang pemimpin pemberontak mem-
perkirakan US$95 juta bantuan dari berbagai 
pemerintah Barat dan badan amal termasuk 
Band Aid, disalurkan kepada pemberontak.

Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA, 
dalam dokumen penilaian tahun 1985 yang 
berjudul “Ethiopia: Dampak Politik dan 
Keamanan dari Kemarau”, juga menduga uang 
bantuan disalahgunakan.

Laporannya menyimpulkan, “Sejumlah dana 
yang kumpulkan organisasi-organisasi pem-
berontak untuk operasi pertolongan darurat, 
setelah pemberitaan yang luas di dunia, ham-
pir pasti dialihkan untuk tujuan militer.”

Krisis pada tahun 1984 itu memicu upaya 
bantuan di Barat secara besar-besaran, dipe-
lopori oleh kampanye Band Aid oleh bintang 
pop Inggris Bob Geldof.

Meskipun jutaan orang diselamatkan oleh 
bantuan yang mengalir ke negara itu, bukti-
bukti menunjukkan tidak semua bantuan 
sampai kepada orang-orang yang sangat me-
merlukannya.

Dia mengatakan, uang yang diterimanya 
diserahkan kepada para pemimpin TPLF ter-
masuk Meles Zenawi --orang yang menjadi 
perdana menteri Ethiopia pada tahun 1991.

Sekitar 95% dari uang itu digunakan untuk 
membeli senjata dan membangun partai poli-
tik Marxist berhaluan keras di tubuh gerakan 
pemberontak.

Aregawi dan Gebremedhin kemudian ber-
seberangan dengan pimpinan TPLF dan keluar 
dari Ethiopia. - BBC
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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

Presiden Chile Michelle Bachelet, 
Senin, memerintahkan penggelaran lebih 
banyak tentara di wilayah yang dipor-
akporandakan gempa di bagian tengah 
dan selatan negeri itu, sehingga jumlah 
mereka mencapai 7.000 pada Selasa.

Tentara tersebut akan menegakkan dan 
memelihara ketenangan di daerah korban 
gempa dan mengendalikan keadaan, 
katanya.

Selama beberapa hari belakangan, 
kekurangan pasokan listrik, air minum 
dan makanan mengakibatkan kekacauan 
di kalangan warga di Concepcion, kota 
yang paling parah menjadi korban selama 
gempa, sehingga memicu penjarahan 
pasar swalayan dan toko makanan.

Dalam satu penjarahan yang disaksikan 
oleh wartawan Xinhua, beberapa orang 
mendobrak pintu satu toko dan mengam-
bil barang. Mereka kemudian melempar-
kan barang jarahan melalui jendela dari 
lantai dua, sementara yang lain menunggu 
di bawah untuk mengambilnya dan me-
larikan diri.

Akibatnya ialah toko itu kosong dalam 
sekejap mata.

Pada hari gempa mengguncang, toko 
obat menjadi sasaran pertama penjara-
han, kata penduduk setempat. Toko 
makanan adalah sasaran berikutnya.

Keadaan di kota tersebut kini telah 
bertambah buruk; toko itu tetap dijarah 
sekalipun ada pemiliknya.

Untuk memelihara ketenangan, maka 
larangan orang keluar rumah telah 
diberlakukan di wilayah Maule dan kota 
Concepcion sejak Ahad.

Satuan polisi antihuru hara telah tiba di 
Concepcion sejak Senin. Personil polisi 
yang bersenjatakan perlengkapan anti-
huru hara dan semprotan air sekarang 
berpatroli di jalan.

Gempa dengan kekuatan 8,8 pada 
skala Richter mengguncang pantai Chile 
tengah, Sabtu pagi, dan menewaskan se-
dikitnya 723 orang serta membuat 2 juta 
orang lagi kehilangan tempat tinggal.

Menurut beberapa perkiraan, keru-
gian akibat gempa itu dapat mencapai 30 
miliar dolar.

Presiden Chile Kerahkan 7.000 
Prajurit ke Daerah Gempa

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


