edisi ke-230 - 12 Maret 2010

1 US$: Rp. 9,170

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

Kapolri: Dulmatin tewas
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso
Danuri menyatakan salah satu jenazah
yang tewas dalam penyergapan di Pamulang, Tangerang Selatan adalah Dulmatin alias Yahya alias Mansyur alias Joko
Pitono.
Kepastian bahwa jenazah yang ditembak mati di sebuah warung internet hari
Selasa 9 Maret baru dapat diketahui pukul
10.00 WIB.
Kapolri menjelaskan,”Untuk identitas 002 adalah jenazah Ridwan sebagai
pengawal dan 003 adalah Nur Hasan
yang juga pengawal. Sedangkan 001, 100
persen dengan tingkat kekeliruan 1:100
ribu triliun, betul dan bisa dipertanggungjawabkan yang bersangkutan adalah
Dulmatin alias Yahya alias Mansyur alias
Joko Pitono.”
Dulmatin adalah salah seorang tersangka utama pengemboman Bali tahun 2002
yang menewaskan 202 orang, kebanyakan
warga Australia.
Dua tersangka lainnya yakni Dr Azahari
dan Noordin M Top telah tewas dalam
penyergapan kepolisian di Malang tahun
2005 dan di Solo tahun 2009.
TES DNA
Sebelum penjelasan Kapolri itu, Kepala
Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri
Brigadir Jenderal Mussadeq menjelaskan,
“Kami simpulkan bahwa jenazah nomor

001, cocok 100 persen dengan profil
DNA yang ada di data base kami dengan
keakuratan mendekati 100 persen, atau
tingkat kesalahan 1:100 triliun.”
Menurut Mussadeq, Polri telah mencocokkan DNA jasad nomor 001 itu dengan
dua contoh DNA dari keluarganya.
“Dia dibandingkan dengan DNA Ibu
Masriati dan seorang anak Ali Usman
berusia 12 tahun,” tuturnya.
Hj Masriati adalah ibu kandung dari
Joko Pitono alias Dulmatin. Dua jasad
lainnya diketahui beridentitas Ridwan dan
Hasan Nur. Keduanya diketahui adalah
pengawal dari Dulmatin alias Joko Pitono.
Di Canberra, Australia Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono membenarkan
bahwa tersangka teroris Dulmatin tewas
dalam sebuah penyergapan polisi di Pamulang, Tangerang Selatan.
“Saya mendapat berita dari Tanah Air,
setelah Indonesia melumpuhkan dua
tokoh teroris Dr Azahari dan Noordin
Mohamad Top yang mengganggu Indonesia, yang mengganggu Asia Tenggara,” ujar
Yudhoyono dalam jamuan makan siang
menjelang Pidato di Parlemen Australia di
Canberra.
“Alhamdulillah, kepolisian Indonesia
telah melumpuhkan satu tokoh teroris
Asia Tenggara, Dulmatin, yang kemarin
telah dilumpuhkan dalam operasi kepolisian di Jakarta,” lanjut Yudhoyono. - BBC

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

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 (1)
* L U C I A * - Menerima Pijat
Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan.
267 973 8909 (137)
Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat,
dan antar kembali. Pakaian
anda kotor, menjadi bersih dan
rapi. Hub: Syarief 267-2552879. 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, 215-6268317 (29)
Auto Repair
tune up, tranmission brakes
hubungi 267-977-5012 (3)

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:
Terima kasih atas terkabulnya
*Djing Kuo 1506 Morris St.
doa Novena 3X salam Maria
ej (3)

DOSEN PEJABAT

Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono dua
orang mahasiswa sedang berbincang-bincang :
Tono : “Saya heran dosen ilmu politik, kalau ngajar
selalu duduk, tidak pernah mau berdiri.”
Udin : “Ah, gitu aja diperhatiin sih Ton.”
Tono : “Ya, Udin tahu ngak sebabnya.”
Udin : “Barangkali aja, cape, atau kakinya gak kuat
berdiri.”
Tono : “Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga
seorang pejabat.”
Udin : “Loh, apa hubungannya?!!”
Tono : “Ya kalau dia berdiri, takut kursinya
diduduki orang lain.”
Udin : “???”

GADIS CANTIK DI BAR

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

Dua orang pengusaha muda sedang berbincang
bincang di suatu bar. Pengusaha pertama berkata
pada rekannya, “Lihatlah gadis muda di ujung
sana. Dia benar benar sempurna.”
Rekan yang ada di sampingnya melihat sang
gadis yang dimaksud dan membenarkannya. Pengusaha itu berkata lagi, “Tubuhnya benar benar
sempurna. Tubuh Jennifer Love Hewitt. Lihat
bibirnya yang merekah seperti bibir Angelina
Jolie. Atau dadanya yang bagus seperti dada Mena
Suvari di film American Beauty. Sempurna.

Aku membayangkan bila dia tidak mempunyai tubuh, bibir atau dada seperti itu. Dia akan
seperti apa ya?”
Rekannya itu nampak berpikir-pikir sebentar
lalu menjawab, “Aku tahu!”
Pengusaha muda itu menoleh pada temannya
dan berkata lagi, “benarkah? Seperti apa menurutmu?”
Rekannya menjawab dengan nada lesu, “Seperti istriku”

GOSONG

John punya seorang teman. Suatu waktu teman
saya ini sakit suhu badannya sangat tinggi mencapai 39,5 derajat celcius dan minta diantarkan
kedokter.
Dokter : “Silakan duduk siapa yang sakit.”
John : “Ini pak dokter teman saya sakit.”
Dokter : “Sakit apa?”
John : “Gak tahu tapi badannya panas...”
Dokter : (Melihat kearah saya dengan mimik
wajah marah)
John : “Ada apa, Dokter?” (bingung)
Dokter : “Kamu ini bagaimana punya teman
sudah gosong begini baru bawa ke dokter?!!!”
Aku : (sambil tertawa) “Pak dokter dia ini
sudah dari sononya gosong bukan karena panas
badannya...” Dia dari Nigeria.
Dokter : “Ooohhhh...”
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China Tunjuk Dua Wanita Menjadi Astronot
China telah menyeleksi gelombang kedua
astronot mencakup tiga pria dan dua wanita, yang
untuk pertama kali wanita bergabung dalam misi
luar angkasa negara itu.
Dua astronot wanita, keduanya adalah pilot
dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat
(PLA), kemungkinan akan mengambil bagian
dalam laboratorium antariksa China di masa depan, kata Zhang Jianqi, mantan deputi komandan
program antariksa berawak China.
“Dalam penyeleksian, kami memberlakukan
persyaratan yang sama bagi setiap kandidat baik
pria maupun wanita, namun perbedaannya wanita
harus telah menikah karena kami yakin wanita
yang telah menikah itu secara fisik dan mental
matang,” kata Zhang di sela sidang parlemen
tahunan.
Ia mengungkapkan bahwa secara teoritis,
wanita astronot itu lebih cakap dari mitra pria
mereka dari segi daya tahan dan kehati-hatian.

China menyeleksi gelombang pertama sebanyak 14 astronot pada pertengahan 1990-an.
Negara berjuluk “Tirai Bambu” itu telah
mengirim enam astronot ke antariksa pada 2003,
termasuk astronot Zhai Zhigang yang berjalan di
luar angkasa pada September 2008.
China merencanakan meluncurkan modul antariksa tanpa awak pada 2011, yang akan menjadi
langkah menentukan untuk membangun stasiun
luar angkasa.
Pemerintah China sebelumnya menegaskan
bahwa peluncuran Shenzhou-VII pada 2008 yang
berisi tiga astronot China adalah untuk misi perdamaian dalam rangka menggali dan menciptakan
upaya perdamaian ruang angkasa.
“Misi Shenzhou-VII adalah untuk keperluan
perdamaian ruang angkasa dan kepentingan umat
manusia,” kata Kementerian Luar Negeri China
dalam satu pernyataan. - BBC

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
Bahasa Inggris: 			
(215) 604-1540
		

IMIGRASI
Kartu Hijau
Pembelaan deportasi
Warganegara
PEMBELAAN KASUS KRIMINAL
Tuntutan Kriminal
Mabuk Mengemudi (DUI)

Bahasa Indonesia:
(267) 574-3820
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Ba’asyir: Mengapa
Jasad Dulmatin
Wangi

Selain itu, menurut Ba’asyir berbeda jasad
orang yang disebut teroris dengan jasad orang
yang bukan teroris. Hal itu, dibuktikan dari jenazah Dulmatin dari kawan-kawan yang melihat
langsung jenazahnya sebelum dimakamkan.
“Saya dengar dari kawan-kawan di sana yang
melihat jenazah Dulmatin. Baunya wangi dan
darah masih mengalir. Kenapa demikian, itu
membuktikan kalau teroris lima menit setelah
mati pasti busuk,” kata Ba’asyir.
Meski simpati dengan aksinya melawan
Amerika, tapi dia mengaku jihad yang dilakukan
Dulmatin keliru.
Seperti diketahui, Dulmatin dipastikan tewas
setelah di tembak oleh tim Densus 88 di Pamulang, Tangerang Banten pada Selasa 9 Maret
2010, bersama tiga orang yang diduga teroris.
Penangkapan Dulmatin berawal dari penyergapan sejumlah kelompok teroris di Aceh
Besar yang merupakan kelompok teroris
Pamulang. - Yahoo!

JAKARTA - Meski tidak mengenal betul sosok
Dulmatin, Pimpinan Ponpes Al Mukmin,
Ngruki, Sukoharjo, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
menyakini bahwa Dulmatin bukanlah seorang
teroris yang selama ini diburu polisi.
Menurutnya, Dulmatin adalah seorang
mujahid, karena membela orang Islam yang
tertindas di luar negeri. Kendati dinilai teroris,
Ba’asyir mempersilahkan masyarakat tidak
setuju dengan jihad cara Dulmatin.
“Silahkan masyarakat menilai, yang saya
tahu mereka pejuang Islam, bukan teroris yang
teroris adalah Amerika. Itu yang dibalik, maling teriak maling, tapi Indonesia taklid,” kata
Ba’asyir, Jumat, 12 Maret 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)

Dua bom maut
hantam kota
Lahore
Paling sedikit 20 orang terbunuh akibat dua serangan bom beruntun di kota Lahore, Pakistan.
Polisi Pakistan mengatakan ledakan yang terjadi
di sebuah daerah pemukiman dan pertokoan yang
ramai itu juga membuat 25 orang cedera.
Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggungjawab atas serangan ini.
Lahore yang merupakan salah satu kota terbesar di Pakistan dalam setahun terakhir sudah beberapa kali menjadi sasaran serangan bom.
Hari Senin lalu 13 orang menjadi korban serangan bunuh diri yang menghantam gedung badan
intelijen Pakistan, gerakan Taliban mengaku bertanggungjawab atas serangan itu.
Bom yang meledak pada serangan hari Jumat
ini dilaporkan tidak besar, tetapi meledak pada

saat Sholat
Jumat.
Serangan
pertama
terjadi
dekat dari
pemukiman
dan perbelanjaan
bernama
RA Bazaar
yang juga menjadi lokasi sejumlah gedung angkatan darat.
Serangan kedua terjadi di dekat kawasan
Bundaran Saddar.
Televisi Pakistan menayangkan gambar pasukan
keamanan dan ambulans bergerak menuju lokasi
pemboman.
Bulan Oktober lalu, serangan simultan atas tiga
gedung pasukan keamanan di Lahore menewaskan 38 orang.
Pada bulan Desember, dua bom menghantam
sebuah pasar di Lahore dan menewaskan 48
orang. - 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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Orang Baik Lebih
Panjang Umur
Belum lama ini, Yale University dan University of California di Amerika, melakukan survei
berkelanjutan terhadap 7.000 penduduk Desa
Alameda California, sedangkan Pusat Survei dan
Penelitian University of Michigan melakukan
survei berkelanjutan terhadap lebih dari 2.700
orang selama 14 tahun. Ketiga universitas tersebut berkesimpulan yang sama: “baik dan jahat
mempengaruhi panjang pendeknya usia manusia”.
Para peneliti dalam topik studi “Bagaimana
hubungan sosial mempengaruhi tingkat kematian
manusia,” secara mengejutkan menemukan
bahwa: seseorang yang sangat suka membantu
orang lain, dan hidup harmonis dengan orang lain,
usianya secara signifikan lebih panjang daripada
yang diperkirakan, terutama pada laki-laki.
Sebaliknya, orang yang berniat hati jahat, egois
serta tidak bisa hidup harmonis dengan orang

lain, tingkat kematiannya lebih tinggi dari manusia
normal sebesar 1,5-2 kali lipat. Perbedaan ras,
tinggi rendahnya penghasilan, aktivitas olahraga
dan gaya hidup, semua itu tidak dapat mempengaruhi kesimpulan bersifat umum ini.
Dr Williams yang terkenal sebagai spesialis
kardiovaskular di Amerika, sejak dini pada tahun
1958 sudah melakukan penelitian berkelanjutan
terhadap 500 mahasiswa kedokteran. Setelah
25 tahun kemudian, ia menemukan, di antara
mereka yang mempunyai sikap permusuhan yang
kuat atau agak kuat terhadap orang lain, tingkat
kematian kelompok ini mencapai 96%, Dalam kelompok tersebut orang yang terserang penyakit
jantung ternyata lima kali lipat lebih besar dari
orang lain.
Dokter Brasil Martins mengadakan penelitian
terhadap 583 pejabat korup yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, melalui
pengamatan dan penelitian selama 10 tahun akhirnya ia menemukan: dibandingkan dengan pejabat
yang bersih, kelompok pejabat korup tersebut
60% menderita penyakit berat atau meninggal.

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

Wapres: Jangan Ada Dusta Diantara Kita
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengingatkan, segenap komponen masyarakat untuk
tidak saling adu kuat dalam urusan yang tidak
produktif bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Impian kita sama, tujuan kita sama. Tidak ada
masalah di antara kita, tidak ada dusta di antara
kita. Semua untuk kepentingan rakyat dan bangsa, siapapun itu,” ujarnya, saat membuka Agrinex
International Expo 2010 di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan itu, Wapres juga mengajak
masyarakat menyatukan energi untuk saling bahu
dalam pembangunan.
Boediono mengajak masyarakat untuk bersama pemerintah mengerahkan energi untuk mencapai tujuan yang produktif.
“Mudah-mudahan ini menjadi tekad kita bersama, tidak hanya saling beradu kuat satu sama
lain untuk tujuan-tujuan yang bukan kepentingan
kita bersama,” ujarnya.
Agrinex mulai digulirkan sejak Agustus 2005

dan dimatangkan dalam bentuk kerja sama antara
Performax dan IPB di depan wartawan media bulan Desember 2005.
Setelah melewati berbagai expose ke beberapa
departemen terkait, pemerintah daerah, asosiasi
dan pelaku usaha di sektor agribisnis akhirnya
Agrinex Expo digelar dengan penyelenggara IPB,
HIPMI, DEKOPIN, Departemen Pertanian dan
Performax dengan dukungan sponsor utama
Sampoerna Agro pada Maret 2007.
Melihat panjangnya perjalanan penyelenggaraan Agrinex Expo tahun 2007, 2008 dan
2009 yang dibuka dan ditinjau selama 2,5 jam
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta
setelah Indonesia berhasil swasembada beras dan
makin banyak agribisnis diperbincangkan, Agrinex
memasuki tahap berikutnya--sesuai amanat
Presiden saat pembukaan Aagrinex--, yaitu
Agrinex menjadi Agribusiness Expo international
pertama di Indonesia.

ATM dalam toko | Makanan FRESH tiap hari | Take out/Eat in
PERTAMA, TERLENGKAP, TERUNGGUL!

INDONESIA
STORE

1701 Bancroft St,
Philadelphia, PA 19145,
Tel. 215-462-0340, 215755-3100, 215-468-3872

Tersedia: kebutuhan pokok, makanan siap saji, majalah
Indonesia, kartu telepon, dll Tempo, Gatra, Kosmo, Kartini,
Femina, Intisari, layanan pembayaran berbagai tagihan dll
Langganan rantangan 5
hari @$7 (2 macam + kuah/
sayur + Bonus = 3 macam).
Anggota catering dapat delivery gratis bila membeli
kebutuhan sehari-hari di
toko kami. Harga khusus
untuk pesta.

Menerima Pengiriman uang ke Indonesia via:
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Anggaran Terus
Naik,Pendidikan
Kian Mahal
Kenaikan anggaran pendidikan secara signifikan
sejak 2005 ternyata tak membuat biaya pendidikan menurun. Dalam APBN-P 2010, pemerintah
menaikkan anggaran pendidikan Rp 11,9 triliun
dari Rp 209,5 triliun menjadi Rp 221,4 triliun,
tetapi biaya pendidikan terus meningkat, akibat
belanja pendidikan yang tidak tepat sasaran.
Kenaikan terebut merupakan amanat UUD
1945, yang mensyaratkan anggar- an pendidikan
minimal 20 persen dari APBN. Ironisnya lagi,
kualitas pendidikan juga belum beranjak naik.
Berdasarkan data BPS, kenaikan biaya pendidikan pada Juli 2009 dibanding tahun 2000 mencapai 227 persen.
Pada 2000, indeks harga biaya pendidikan berada di level 100, sedangkan pada 2009 mencapai
327. Kenaikan itu berada jauh di atas kenaikan
harga secara umum yang mencapai 115 persen
dan kenaikan harga pangan sebesar 122 persen.
Menurut ekonom dari Institute for
Development of Economics and Finance (Indef),
Aviliani, meningkatnya indeks harga biaya pendidikan di tengah terus bertambahnya anggaran pendidikan yang disediakan APBN, disebabkan alokasi anggaran pendidikan itu yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, tidak mampu mengurangi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat.
“Dampaknya tentu ke inflasi. Jadi unsur pemerataan dari alokasi anggaran pendidikan kurang
memperhatikan kegiatan usaha ekonomi,” jelasnya di Jakarta, Jumat (12/3).
Anggaran pendidikan yang tahun ini mencapai
Rp 221,4 triliun tersebut, menurut Aviliani, belum
sejalan dengan penyusunan kebutuhan program
pendidikan. “Pemerintah bingung untuk menyalurkan dana tersebut. Kebijakan menjadi tidak
terarah,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan ekonom Anton H
Gunawan. Alokasi anggaran pendidikan belum
menyentuh sektor yang mampu meredam belanja
pendidikan masyarakat.
Setiap tahun ajaran baru, terjadi kenaikan laju
inflasi yang cukup signifikan, khususnya disumbang
sektor pendidikan.
Terkait hal itu, pakar pendidikan Utomo

Dananjaya menuturkan pemerintah selama ini
mendiskriminasi siswa dan mahasiswa dengan
melaksanakan sistem pendidikan berstandar internasional dan menerapkan UU Badan Hukum
Pendidikan (BHP).
Pasalnya, sekolah berstandar internasional memungut uang pangkal hingga puluhan juta rupiah
dan biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN)
juga semakin mahal. Mahalnya biaya pendidikan,
antara lain membuat hanya 14 persen siswa yang
bisa melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi.
“Pemerintah berdagang sekolah di negerinya
sendiri dengan mengesahkan sekolah memungut
biaya pendidikan. Di sekolah negeri, ada yang memungut sampai Rp 21 juta,” katanya kepada SP di
Jakarta, Jumat (12/3).
Meskipun total anggaran pendidikan dalam
APBNP mencapai Rp 221,4 triliun, tetapi hanya
sekitar Rp 60 triliun yang dialokasikan untuk program pendidikan. Sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji serta tunjangan guru
dan dosen. Pendistribusian anggaran pendidikan
pun dinilai belum adil.
Tahun lalu, pemerintah menambah anggaran
untuk sekolah berstandar internasional Rp 300
juta. Padahal, sumbangannya untuk meningkatkan
pendidikan nasional sangat minim.
“Sekolah berstandar internasional sudah memungut biaya mahalk, malah dikasih tambahan
dana. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas
pendidikan antara sekolah berstandar internasional dengan sekolah biasa,” katanya.

MENGERUK KEUNTUNGAN

Senada dengannya, Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan pun menyatakan,
biaya pendidikan tetap mahal meskipun anggaran
pendidikan terus naik.
Kebijakan pendidikan nasional cenderung
memberi peluang kepada kalangan menengah ke
atas untuk mengeruk keuntungan, tetapi mengabaikan kepentingan dan hak orang-orang miskin.
“Kenyataannya, sekolah-sekolah bermutu,
unggul, favorit, dan kelas ‘akselerasi’ dihuni anakanak dari keluarga kaya yang mampu berinvestasi
secara ekonomi. Nyaris tidak ada akses bagi
anak-anak keluarga miskin,” katanya.
Sudah sepantasnya pemerintah meninjau
kembali hasil kebijakannya, karena semua belum
ditopang data pendidikan yang akurat dan komprehensif. - Suara Pembaruan

Teh dan Madu
Membunuh
Bakteri?
MALANG - Baru-baru ini sebuah riset memberikan keterangan tentang khasiat penggabungan
teh dan madu. Campuran teh dan madu ternyata
efektif menurunkan bakteri pathogen (bakteri
penyebab penyakit) dalam daging yang dikonsumsi
sehari-hari.
Sebuah studi yang dilakukan di Kansas State
University mengungkapkan campuran teh melati
dan madu, atau teh hijau dan madu memiliki
aktivitas microbial yang tinggi dan mampu membunuh bakteri berbahaya yang ditemukan dalam
beberapa jenis makanan dan daging mentah.
Pemimpin riset Daniel Fung mengatakan studi
ini dilakukan pada medium cair dengan meng-

gunakan
ekstrak teh
dan madu
yang terbukti bisa
mengurangi
bakteri listeria monocytogenes
dan Ecoli
0157:H7.
Dalam riset tersebut, para peneliti menggunakan irisan tipis daging dada kalkun yang diberi
campuran teh melati dan madu kental. Hasilnya
bakteri listeria monocytogenes turun 10-20
persen. Listeria monocytogenes merupakan bakteri berbahaya yang ditemukan pada susu mentah,
es krim, keju lunak, dan daging ikan mentah atau
ikan asap.
Daniel menganjurkan bagi mereka yang menyukai daging dan sayuran mentah untuk mengkonsumsi madu dan teh setiap hari.
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12 Pelukan Sehari Agar
Awet Muda
“Jika rumah tangga Anda di ambang kehancuran, cobalah memeluk pasangan Anda 20 kali
sehari. Saya yakin Anda berdua tak akan bercerai,” kata master reiki di India.
“Untuk bertahan hidup, kita membutuhkan 4
pelukan sehari. Untuk kesehatan, kita butuh 8
pelukan perhari. Untuk awet muda, kebahagiaan,
kita perlu 12 pelukan perhari,” kata Virginia Satir,
terapis keluarga.
Mungkin Anda sedikit heran, benarkah pelukan
memiliki kekuatan yang begitu hebat, hingga bisa
membuat sehat, panjang umur, dan awet muda?
Kapan terakhir kali Anda memeluk seseorang
atau seseorang memeluk Anda? Jika jawabannya
jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali,
coba ingat-ingat, apa yang belakangan ini Anda
rasakan? Bisa jadi Anda sering sakit-sakitan,
depresi, stres, sakit kepala, dan emosional.
Berbagai penelitian menunjukkan terapi pelukan bisa menyembuhkan penyakit fisik dan psikis.
Bisa mengatasi stres, depresi dan lain-lain. Orang
yang dipeluk, ataupun memeluk, merasakan
adanya kekuatan cinta yang mengelilingi mereka.
Kekuatan ini yang membuat kekebalan tubuh kita
semakin meningkat.
Saat berpelukan, tubuh melepaskan oxytocin,
hormon yang berhubungan dengan perasaan
damai dan cinta. Hormon oxytocin ini membuat
jantung dan pikiran sehat. Hormon oxytocin ini
baru bisa keluar jika manusia memiliki kehidupan
sehat, merasa damai dan tentram.
Terapi pelukan hampir sama dengan terapi
jalan kaki. Terapi pelukan meningkatkan keseimbangan tubuh, kesehatan, dan mengurangi tingkat
stres, khususnya para profesional muda yang
bekerja di kota metropolitan.
Pelukan bukan berarti Anda harus mencari
suami atau kekasih untuk melakukan hal ini.
Pelukan dapat dilakukan pada siapa saja dengan
penuh kasih dan damai. Tentu saja pelukan ini
bukan berkonotasi negatif apalagi mengikutsertakan gairah.
Pelukan ini juga bukan ‘pelukan sosial’, seperti
berjabat tangan, mencium pipi kiri dan kanan,
seperti yang dilakukan oleh budaya masyarakat
beberapa negara pada saat pesta atau pertama
kali bertemu.
Pelukan yang dimaksud adalah pelukan saling
menyentuh, tubuh dengan tubuh saling mengikat
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dan menyentuh. Ketika saling berpelukan, akan
terasa perasaan nyaman dan damai.
Di Indonesia juga beberapa negara lainnya
berpelukan hanya dilakukan pada pasangan suami
istri, saudara, orang tua ke anaknya. Di Amerika
sebuah lembaga ada yang mengkoordinir untuk
mengadakan Free Hug di jalanan.
Jangan kaget jika suatu Hari, saat Anda berkunjung ke Amerika dan Eropa, melihat beberapa
orang dengan papan besar di dada, bertuliskan
Free Hug. Mereka adalah para relawan yang
memberikan terapi pelukan pada setiap orang
yang membutuhkan.
“Tapi, kita harus ingat. Walau sekadar jabat
tangan dan menyentuh pipi dengan pipi, ini juga
ada manfaatnya. Ada rasa kehangatan ketika kita
saling berjabat tangan. Namun bila ini dilakukan
lebih dari ini, yaitu dengan pelukan erat. Tentu
lebih bermanfaat, unsur terapinya lebih tinggi,”
ujar Dr. Bhagat, salah satu doktor yang meneliti
pengaruh pelukan di India.
Diharapkan masyarakat mengerti akan manfaat
sentuhan dan pelukan. Sehingga pasangan suami
istri, semakin sering berpelukan dan bersentuhan. Juga makin sering memeluk anak-anaknya.
Seluruh bagian di kulit kita memiliki organ
perasa. Dari ujung kaki hingga kepala adalah area
yang sensitif bila disentuh.
Anak-anak yang sering disentuh, dibelai dan
dipeluk oleh orang tuanya juga akan tumbuh
menjadi anak yang sehat. Mereka akan merasa
nyaman dan memiliki kepercayaan diri. Pertumbuhan dan kesehatan pun lebih bagus dibanding
dengan anak-anak yang jarang disentuh, dibelai
dan dipeluk.
Pada orang tua pun, sentuhan dan pelukan
sangat berarti. Apalagi pada saat kehilangan seseorang, depresi, stres. Dengan berpelukan, orang
dewasa merasa ada orang yang memperhatikan,
ada orang yang mencintainya, membutuhkannya.
Seluruh kulit Kita, sangat peka dengan pelukan,
dan sangat membutuhkan sentuhan hangat dan
erat.
Pelukan dapat menyembuhkan sakit fisik dan
psikis. Sentuhan yang dihasilkan dari pelukan
membantu mengurangi rasa sakit. Beberapa
penyakit parah sering kali membuat penderitanya
merasa frustasi. Dengan pelukan, pasien yang
frustasi ini merasa nyaman. Pelukan memberikan
energi positif pada emosi pasien. Sehingga mengubah emosi negatifnya menjadi emosi positif.
Apalagi bila pasien mendapatkan pelukan dari
orang yang dicintainya. - perempuan.com

Obama Dijadwalkan Bertemu Ba’asyir Cs
JAKARTA- Kunjungan Presiden Amerika
Serikat Barack Obama, ke Indonesia pada
20-22 Maret 2010 ini juga di jadwalkan akan
melakukan pertemuan dan diskusi dengan kelompok garis keras.
Pimpinan Ponpes Al Mukmin, Ngruki,
Sukoharjo, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pun
diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
“Saya pernah lalu dibel (telepon), katanya
Departemen Luar Negeri akan mengadakan
pertemuan Obama dengan Islam keras untuk
diskusi. Saya harap Ustadz bisa hadir,” kata
Ustadz Ba’asyir menirukan ucapan orang yang
menelepon dirinya.
Pemberitahuan melalui telepon itu diterima
Ustadz Ba’asyir sekitar dua hari lalu dari koran jakarta. Dengan adanya rencana pertemuan itu, dia mengakui sedang memikirkan-

nya untuk hadir jika pertemuan itu memang
ada.
Kalau memang itu mempunyai nilai dakwah
untuk mengingatkan Obama. Karena kewajiban kita Meskipun itu musuh harus diingatkan selamat tidak masuk neraka.
“Bagaimana supaya dia selamat, jadi kalau
bisa ketemu terus diingatkan kalau mau itu
lebih bagus. Dan Jangan sampai meneruskan
tindakan seperti itu. Tetapi saya masih pikirkan jika seandainya pertemuan itu ada,” ujar
Ustadz Ba’asyir.
Menurut rencana Obama akan berkunjung ke Indonesia dengan membawa istri
dan kedua putrinnya pada paruh bulan ini.
Selain melakukan kunjungan kerja ke Jakarta,
Presiden Amerika Serikat itu juga akan mengunjungi Pulau Dewata. - VIVANews

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

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

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin
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Internet buka akses pendidikan
JAKARTA - Firmandhi Sahid Bimantara
duduk di depan komputer rata-rata tiga jam
setiap hari mencari informasi guna melengkapi tugas, informasi perguruan tinggi dan juga
berkomunikasi dengan kawan-kawannya melalui situs jejaring sosial.
Itulah gambaran manfaat internet bagi
seorang siswa di Indonesia.
Di rumah siwa kelas 3 SMA Negeri 2
Magelang itu memang ada komputer lengkap
dengan sambungan internet. Di sekolah, ada
laboratorium komputer serta pelajaran informasi teknologi dan komunikasi.
“Sekarang kita mencari informasi lebih mudah. Kalau di perpustakaan susah mencari
bermacam-macam buku, dengan internet bisa
lebih cepat,” tutur Firmandhi.
Selain menyingkat waktu, internet juga
menyediakan ragam bahan yang diperlukan
Firmandhi.
“Buat kelas 3 sekarang bisa mencari latihanlatihan soal dan informasi soal unversitas menjadi lebih mudah,” tambahnya.
Sebagai hiburan
Bagaimanapun internet bukan hanya untuk
kepentingan belajar atau mencari informasi
semata.
Firmandhi, misalnya, bila sedang penat
mencari bahan pelajaran di internet, maka
dengan mudah dia bisa berkomunikasi dengan
kawan-kawannya.
“Dengan adanya situs-situs jejaring sosial
kita bisa berinteraksi dengan teman-teman,
yang tidak kenal menjadi kenal. Jadi lebih

enak,” kata Firmandhi.
Dia menuturkan bahwa pada jam-jam
belajar, ayahnya, Suyanto, tidak begitu senang
bila dia menggunakan internet kecuali untuk
kepentingan belajar.
Akan tetapi Suyanto menegaskan bahwa
hal yang paling penting yang menurutnya telah
dilakukan adalah memberikan pengertian kepada putranya mengenai bagaimana mengakses
internet yang bermanfaat dan yang mendatangkan malapetaka.
“Kadang memang kami pantau dari jarak.
Dia tahu bahwa kami mengetahui siapa yang
dia hubungi dan apa saja yang telah dia buka,”
kata Suyanto
Oleh karena itu, sang guru, Tri Yunita
memainkan jurus untuk memberikan pelajaran
teknologi informasi kepada siswa mulai kelas 2.
“Solusinya saya mengajar dengan memakai
laptop yang disambungkan ke hand phone
untuk mengakses internet, misalnya memakai
kartu GSM,” jelas Tri Yunita.
Brdasarkan kesaksian para guru dan siswa
tadi, mungkin pendidikan merupakan salah satu
bidang yang paling terbantu dengan kehadiran internet, sebab internet mempermudah
sumber-sumber materi dan sekaligus membuka
akses, meski di beberapa daerah akses internet
masih mahal dan susah.Di sekolah yang terletak sekitar 15 km dari ibukota kapubaten itu,
belum ada listrik, apalagi sambungan internet.
Padahal sekolah harus mengajarkan silabus
teknologi informasi yang diberlakukan secara
nasional sejak beberapa tahun terakhir. BBC

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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UU Pemilu Baru
Myanmar Disusun
Suu Kyi Tak Dapat
Calonkan Diri
MYANMAR - Undang-undang pemilihan umum
baru Myanmar yang disusun junta militer memupuskan harapan Aung San Suu Kyi untuk ikut dalam
pemilu. UU baru itu melarang setiap terpidana ikut
dalam aktivitas politik.
Apa yang yang disebut Undang Undang Pendaftaran Partai-Partai Politik, yang disiarkan di suratsurat kabar pemerintah, Rabu (10/3), menyebutkan
setiap orang yang menjalani hukuman penjara tidak
dapat menjadi anggota dan partai yang tidak mentaati undang-undang itu akan dibubarkan.
Suu Kyi dihukum tiga tahun penjara Agustus lalu
karena insiden menerima seorang warga Amerika
Serikat yang datang ke rumahnya di pinggir danau,
Yangon dengan berenang. Hukuman itu diubah
pemimpin tertinggi junta Than Shwe menjadi 18
bulan tahanan rumah.
Undang-undang baru itu memberikan waktu 60
hari kepada partai-partai, termasuk partai NLD
pimpinan Suu Kyi untuk mendaftar jika ingin ikut
serta dalam pemilu, yang dijanjikan akan diselenggarakan tahun ini. NLD belum memutuskan apakah
akan ikut serta.
Di bawah kepemimpinan Suu Kyi partai itu
meraih kemenangan dalam pemilu terakhir Myanmar pada 1990 tapi rezim militer membatalkan
hasil itu. Suu Kyi dikenakan tahanan rumah selama
14 tahun dari 20 tahun ia ditahan.
Suu Kyi juga dilarang ikut mencalonkan diri
sesuai dengan konstitusi baru yang disahkan daam
referendum tahun 2008 itu karena berdasarkan
pasal yang menetapkan bahwa mereka yang menikah dengan warga asing tidak dapat dipilih.
Suaminya akademikus Inggris Michael Aris meninggal tahun 1999.
Undang-undang itu juga melarang orang-orang
dari golongan agama, termasuk bhiksu Buddha dan
pegawai negeri ikut dalam pemilu itu.
Ini adalah yang kedua dari lima undang-undang
yang telah diterapkan menjelang pemilu. Junta
belum menetapkan tanggal pasti tapi diperkirakan

DUNIA KITA INTERNASIONAL 9

akan diselenggarakan Oktober dan November.
Undang-undang pertama menetapkan
bahwa rezim akan memilih para anggota komisi pemilihan, yang menimbulkan kekhawatiran
tetapi tidak mengejutkan kelompok-kelompok
hak asasi manusia. (Ant/AFP/es)

Obama Anggap
Kunjungan ke
Indonesia Sangat
Penting
Pekan depan Presiden AS Barack Obama
akan berkunjung ke Indonesia. Bagi Obama,
kunjungan itu sangat penting karena Indonesia
merupakan wilayah penting di dunia.
Demikian disampaikan Juru bicara Gedung
Putih Robert Gibbs di Washington, AS.
“Presiden yakin ini kunjungan yang sangat
penting, ini wilayah penting di dunia dan ini
mitra penting,” kata Gibbs mengenai kunjungan ke Indonesia.
“Indonesia, negara muslim terbesar di
dunia, pastinya telah melihat, seperti halnya banyak negara lain termasuk negara kita
telah melihat dampak aktivitas teroris yang
mengerikan,” tutur Gibbs seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/3/2010).
Dikatakan Gibbs, Obama akan menekankan
soal langkah-langkah antiterorisme selama
kunjungannya ke Indonesia pada 20 Maret
mendatang.
Menurut Gibbs, Obama juga akan memanfaatkan kunjungannya ke Indonesia untuk
mewujudkan pidato yang disampaikannya di
Kairo, Mesir tahun lalu. Saat itu dalam pidatonya, Obama mengimbau adanya perbaikan
hubungan antara dunia Islam dengan AS.detik.
commembeli senjata dan membangun partai
politik Marxist berhaluan keras di tubuh gerakan pemberontak.
Aregawi dan Gebremedhin kemudian berseberangan dengan pimpinan TPLF dan keluar
dari Ethiopia. - BBC

Kekerasan tewaskan
500 orang
Sekitar 500 orang, termasuk wanita dan anakanak, dilaporkan tewas dalam kerusuhan agama di
dekat kota Jos di Nigeria.
Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa
kerusuhan ini menewaskan setidaknya 100 orang
dan sejauh ini sulit untuk memverifikasi jumlah
korban tersebut.
Tentara telah ditempatkan di daerah konflik
dan aparat mengatakan puluhan orang ditahan.
Pemerintah mengatakan tiga desa Kristen di
dekat Jos diserang oleh orang-orang dari daerah
pegunungan di sekitarnya dengan bersenjatakan
parang.
Ketegangan antara warga Kristen dan Islam
telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu.
Kerusuhan terbaru diperkirakan sebagai balas
dendam atas pembunuhan ratusan orang di sekitar Jos Januari silam.
Faktor suku dan agama diduga menjadi penyebab utama berbagai tindak kekerasan, namun
para wartawan mengatakan kemiskinan dan
perebutan tanah juga berperan memicu kerusuhan.
Presiden sementara Nigeria Goodluck Jonathan mengirim pasukan tambahan untuk menghentikan masuknya senjata ke kawasan konflik.
Kantor berita AFP mengatakan tentara dan
kendaraan militer disiagakan di berbagai desa,
yang kini dilaporkan tenang.
Dan Manjang, penasehat di negara bagian

Plateau yang sebagian besar berpenduduk Kristen
kepada AFP mengatakan, “Kami telah menangkap
sekitar 95 orang, namun tindakan yang kejam ini
menewaskan 500 orang.”
Pejabat lainnya, Gregory Yenlong, mendesak
warga untuk menahan diri ketika pemerintah
sedang mengambil berbagai tindakan.
Wanita dan anak-anak
Beberapa laporan menyebutkan sebagian besar
korban di desa Zot dan Dogo-Nahawa adalah
wanita dan anak-anak.
Mark Lipdo dari yayasan Kristen Stefanos mengatakan hampir semua penduduk Zot tewas.
“Mereka yang lemah, yang tidak bisa melarikan
diri seperti anak-anak, wanita, dan orang tua yang
menjadi korban pembantaian,” kata Lipdo.
Peter Jang, seorang warda desa Dogo-Nahawa
mengatakan para penyerang melanggar jam
malam dengan melakukan serangan pada Minggu
dini hari.
“Mereka mengeluarkan tembakan yang ditujukan untuk membangunkan orang. Ketika warga
keluar rumah, mereka dibunuh dengan parang,”
kata Jang kepada kantor berita Reuters.
Para korban dimakamkan secara massal dan
puluhan korban lainnya masih menunggu untuk
dikebumikan pada hari Senin.
Jumlah korban sangat bervariasi, antara lain
disesuaikan dengan tujuan politik tertentu, meminimalkan kemungkinan serangan balasan, atau
karena korban telah dikubur.
Jos terletak di antara kawasan yang mayoritas
berpenduduk Islam di Nigeria utara dan mayoritas berpenduduk Kristen di selatan. - BBC

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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Sitorus yang Semakin Kaya
VIVAnews - Di dunia bisnis nasional Martua
Sitorus tak banyak dikenal. Namun, nama ini
masuk dalam daftar 1.000 orang terkaya dunia
versi majalah Forbes.
Bila tahun lalu dia menempati peringkat 522
terkaya di dunia dengan jumlah kekayaan US$
1,4 miliar, kini kekayaan Martua meningkat menjadi US$ 3,0 miliar. Peringkat pun terdongkrak
menjadi 316.
Martua sempat menyandang orang terkaya di
Indonesia ke 7 pada 2007 dan ke 14 pada 2006
versi majalah yang sama. Meski berkebangsaan
Indonesia, dia saat ini tinggal di Singapura sambil
menyetir semua bisnis-bisnisnya.
Martua lahir 49 tahun lalu di Pematang
Siantar, Sumatera Utara. Ia sarjana ekonomi dari
Universitas HKBP Nommensen, Medan, yang
kecilnya dikenal dengan nama Thio Seng Hap
dan dikenal juga dengan panggilan A Hok.
Martua memulai karir bisnisnya sebagai
pedagang minyak sawit dan kelapa sawit di
Indonesia dan Singapura. Bisnisnya berkembang
pesat. Pada 1991 Martua mampu memiliki kebun
kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Pada tahun yang sama pula Martua
bisa membangun pabrik pengolahan minyak
kelapa sawit pertamanya.
Warga Batak keturunan Tionghoa kemudian
melebarkan sayapnya dengan bendera Wilmar
International Limited. Perusahaan agrobisnis
terbesar di Asia ini merupakan perusahaan
publik yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
Bahkan, untuk pabrik biodiesel, dia memiliki

produksi
terbesar di
dunia. Meski
sebagai pemilik, Martua masih
menduduki
jabatan
direktur
eksekutif di Wilmar.
Pembangunan biodiesel dilakukan di Riau
pada 2007 dengan membangun tiga pabrik
biodiesel, masing-masing memiliki kapasitas
produksi 350.000 ton per tahun, sehingga total
kapasitasnya 1,050 juta ton per tahun.
Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48
perusahaan. Salah satunya adalah PT Multimas
Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania. Dalam laporan keuangan
Wilmar, total aset Wilmar pada 2007 mencapai
US$ 15,5 miliar, dengan pendapatan US$ 16,46
miliar. Pada tahun itu Wilmar juga bisa membukukan laba bersih US$ 675 juta. - BBC

Experienced waiter/waitress
wanted
Japanese Restaurant
7830 Germantown Ave. 19118
215-820-6563

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

