
JAKARTA - Ketua Umum 
PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri akan bertar-
ung sengit menuju final di 
Pilpres 2009 mendatang.

 Hal ini diungkap 
Direktur Lembaga Kajian 
dan Survey Nusantara 
(Laksnu) Joko Waskito, 
Jumat (18/7). Ia mengaku 
sedang melakukan survei di 
33 provinsi yang kini tinggal 
tahap akhir untuk dipub-
likasikan secara resmi ke-
pada publik untuk diketahui 
besaran persentasenya.

 “Peluang capres selain 
Megawati dan SBY dari data 
sementara yang sudah di-
kumpulkan untuk Pilpres 
2009 nanti masih sangat 
berat. Laksnu kini sedang 
melakukan survei di 33 
provinsi untuk mengetahui 
keinginan masyarakat terh-
adap capres-cawapres saat 
ini. Memang hasilnya be-
lum rampung, tapi kecend-
erungan publik memilih 
figur Megawati,” kata Joko 
Waskito.

 Ada beberapa alasan 
munculnya nama Megawati 
yang berdasar hasil lem-
baga survei lainnya kini 
sudah berada di atas SBY. 
Permasalahan ekonomi di 
era pemerintahan SBY-JK 
menjadi faktor utamanya.
Publik menganggap per-
ekonomian sekarang ini 

cenderung makin tidak 
membaik.

“Di pemerintahan SBY 
kesulitan ekonomi semakin 
menggila yang cenderung 
membuat rakyat tidak puas. 
Alasan lain soal pendidikan 
yang makin memberatkan. 
Alasan selanjutnya diang-
gap tak mampu menekan 
kemiskinan,” katanya.

Masyarakat juga cend-
erung memberikan penila-
ian duet pemerintahan 
SBY-JK tidak berpihak 
pada rakyat meski dari sisi 
pemberantasan korupsi 
berjalan, namun tidak ter-
lalu memuaskan. “Publik 
masih menangkap kesan 
masih menerapkan pem-
berantasan tebang pilih. 
Penyelesaian hukum saat 
ini dianggap belum mampu 
mengatasi kejahatan ma-

habesar, salah satunya ada-
lah korupsi BLB dan korpo-
rasi asing,” kata Joko.

Meski popularitas turun, 
tapi SBY masih memiliki 
peluang. Merangkul kalan-
gan muda adalah salah satu 
cara yang dianggap mujarab 
untuk mendapatkan simpati 
publik, terutama kalangan 
pemilih muda.

“Merangkul tokoh-tokoh 
muda partai yang berbasis 
kepemudaan yang bersen-
tuhan dengan pemilih pem-
ula dan memiliki semangat 
tinggi. Ada Partai Matahari 
Bangsa (PMB) ada pula 
Partai Pemuda Indonesia 
(PPI) serta beberapa parpol 
lainnya yang mengusung 
kepemudaan. Kalau berha-
sil, maka pertarungan den-
gan Megawati akan makin 
menarik,” kata Joko.

1 US$: Rp. 9,148.00
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 York & Harrisburg:

bersamung ke hal 20

JOB AVAILABLE:
 
For all Factory and Warehouse Position:

General Labor, Machine Operator, Quality Control, 
Supervisor, with or without experiences.

Requirements:
Must have proper paperwork to work in U.S 
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )

All applicants must fill out employment application 
before hire.

Please call 215-833-9686 for 
more information and appointment.

  
DICARI TENAGA KERJA:

 
Untuk SEMUA POSISI di pabrik / warehouse.

Persyaratan:
Harus memiliki Dokumen lengkap, Ijin Kerja / 
Green Card. Bersedia mematuhi peraturan yang 
ada.

Untuk informasi selanjutnya 





Kamar disewakan
Ada kamar kosong untuk 2 
orang. Rumah baru, bersih, 
ex-bule di 1710 McKean (17st) 
Tidak urus surat. Hub: 267 746 
6182 - Budi (1)

Antar Jemput Airport,
Dokter, pindahan, belanja, 
taxi, dll. jln2 butuh supir. Siap 
24 jam. Hub: 267-752-9693 - 
Bram (3)

“Vincent Pijit & Kop” -Den-
gan titik-titik Akupuntur 
<Berijasah> Pria dan Wanita 
- Setiap hari Call: 215 275 
8332 (25)

* L U C I A * - Menerima Pijat 
Setiap hari, pegal linu, capai-
capai, turun berok, kerokan. 
267 973 8909  (56)

Pembuatan kartu undangan
Menerima pembuatan kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, telp. 267-516-8870 (11)

Menerima penitipan anak
Rumahnya bersih 
hub: 267 861 6363 (8)

Dijual - Mobil KIA 
Sedona kondisi baik $3800 
bisa nego 
hub: 215-651-9187(3)

Disewakan kamar/apt.
Daerah Morris-Tasker
Telp. Michael 215 901 2264
*Bahasa Inggris (x) 

Menerima pijat setiap hari
capek, pegel linu
hub: Rini 267 269 7189 (40)

Cari Info di Phila?
Urus paspor USA/Indo, Visa, 
Jemputan air port JAKARTA-
PHILA-JFK, Datang langsung 
ke 1654 S. Chadwick Telp. 215-
271-8381/215-500-3699 (7)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (56)

Pasang Iklan di 

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

Dewan Redaksi
Editor : Enche Zein
Manager : Devina Natalia
Sirkulasi : Firman
Kontributor: Emil Silvan

www.dunia-kita.com

Pasang Iklan (Advertisement)

267-231-7695
215-459-4057

enche@dunia-kita.com
 
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 12 Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:

*Djing Kuo 1506 Morris St.

* Cafe Pendawa 5

* Ramayana Store 
dan toko toko terdekat 
lainnya
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DICARI PENJAGA ANAK

Perempuan tinggal didalam untuk 
menjaga anak umur 8 tahun 
saat orang tua pergi kerja. 

Bagi yang berminat 
hub: 717-830-6652

Senin s/d Jumat : pk. 9.00 - 14.00
Sabtu - Minggu : pk. 12.00 - 21.00

Pasien Pertama Seorang Dokter Praktek
Steven, si dokter muda, baru saja kelar PTT di daerah terpen-

cil di Yahukimo Papua. Sekarang ia baru boleh buka praktek 
untuk umum. Betapa senangnya Steven menjalani hari perta-
manya sebagai dokter umum.

Sekretarisnya, Mona, memberitahu bahwa ada seorang 
laki-laki ingin menemuinya. “Asyik, pasien pertamaku!” teriak 
batin

Steven. Ia pun meminta sekretarisnya mempersilakan laki-
laki itu masuk. Steven pun pura-pura sibuk. 
Ia pura-pura sedang online.

“Ya, benar sekali. Ongkosnya 200 ribu. Ya, 
saya tunggu Anda pukul 4 sore nanti. Oke. 
Jangan telat, saya sibuk sekali,” kata Steven 
pura-pura bikin janji dengan pasien di ujung 
telepon.

Ia kemudian meletakkan gagang telepon 
dan menatap laki-laki yang duduk di hada-
pannya.

“Maaf, saya membuat Bapak nunggu 
lama. Apa keluhan Bapak?” tanya Steven 
berwibawa.

“Ah, nggak ada yang sakit, kok, Dok,” kata 
laki-laki itu.

“Saya petugas Telkom yang mau pasang 
telepon.”
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JAKARTA - Tidak semua 
parpol sepakat bahwa untuk 
menjadi pemimpin di negeri 
ini seseorang harus kaya se-
cara finansial. Parpol tetap 
membuka peluang bagi mun-
culnya calon alternatif yang 
tidak beruang, tetapi mempu-
nyai popularitas dan kapasi-
tas kepemimpinan yang me-
madai. Demikian penegasan 
sejumlah petinggi parpol 
dihubungi SP, terkait minim-
nya peluang bagi kandidat-
kandidat alternatif dalam 
Pemilu 2009. 

Ketua Umum DPP Partai 
Amanat Nasional (PAN), 
Soetrisno Bachir, Kamis 
(17/7), mengatakan, par-
tainya selalu mengedepankan 
figur-figur muda sebagai 

pemimpin. Saat ini 90 persen 
pengurus PAN berasal dari 
kalangan orang muda. “Kami 
tidak kesulitan mencari 
pemimpin alternatif. Begitu 
juga untuk mengajukan 
capres, PAN juga tidak men-
syaratkan uang. Lihat saja 
Dede Yusuf, dia tak punya 
uang, tapi PAN mengusung-
nya hingga berhasil menjadi 
Wagub Jabar,” ujar Sutrisno. 

Ia mengatakan, Rakernas 
PAN sudah memutuskan 
capres yang akan diajukan 
adalah figur terbaik, tak me-
lihat tua atau muda, tapi yang 
punya visi menyelesaikan 
persoalan bangsa. 

Sementara itu, Sekjen 
PDI-P Pramono Anung mem-
bantah bahwa syarat untuk 

dicalonkan sebagai presiden 
adalah harus memiliki uang. 
“Yang penting kan bagaimana 
seorang pemimpin yang kita 
usung adalah seorang yang 
mampu menyelesaikan per-
soalan bangsa, bukan soal 
tua atau mudanya,” kata 
Pramono, Rabu malam.

Ketua Pelaksana Harian 
Badan Pengendalian dan 
Pemenangan Pemilu Partai 
Golkar, Firman Soebagyo,  
menegaskan bahwa calon 
pemimpin yang kuat dan 
mapan dalam keuangan men-
jadi salah satu syarat mutlak 
partainya. Menurut Firman, 
sangat beralasan karena biaya 
politik menjadi pemimpin 
sangat mahal. Untuk berkam-
panye saja diperlukan logis-
tik (bendera, kaus, spanduk) 
yang harganya tidak murah. 

Fan’s Cafe
 

Setiap hari tersedia: Nasi padang, mie ayam, pempek, batagor dll.

Special setiap hari Sabtu: Bakso, Soto mie, 
Nasi uduk, Nasi kuning, dll.

(free delivery untuk pemesanan minimal $10.00)

1835 Snyder Ave, Philadelphia Telp. 215 463 1375
Buka : Senin s/d Jumat : 10am - 6pm 
Sabtu : 10am - 8pm, Minggu : TUTUP
Menerima Rantangan Masakan Indonesia

Calon Pemimpin Tak Harus Kaya 

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu: 
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Kecelakaan Lalu Lintas
- Credit Repair
- Change Visa Status
- Business License
- Traffic Court, Criminal Defense

Shirley
(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Attorney At Law

Kesempatan Imigrasi ke Kanada
Untuk yang memiliki keahlian, 
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau 
Berpengalaman dibidang keahlian
selama 10 tahun. Kalau bisa 
Sebelum Appeal ke-2

Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)

Obama 
Promosikan 
Kebijakan Luar 
Negerinya

WASHINGTON- Kandidat 
Presiden AS dari Partai 
Demokrat Barack Obama mu-
lai menyosialisasikan kebi-
jakan luar negerinya. Obama 
mengatakan akan menyusun 
rencana untuk memastikan 
negara adikuasa itu aman 
terutama dari serangan nuk-
lir, senjata biologis, dan cyber.  

 Obama memilih Purdue 
University, sebuah univer-
sitas top di Indiana sebagai 
lokasi kampanye, Rabu (16/7) 
atau Kamis (17/7) waktu 
Indonesia. Ia mencoba me-
mikat warga Indiana, yang 
merupakan basis suara Partai 
Republik. Ia tampil bersama 
Senator Demokrat Evan Bayh 
dan mantan Senator Georgia 
Sam Nunn, seorang ahli di 
bidang nuklir, terutama pro-
liferasi senjata.  

 Obama mengatakan dua 
tujuan dari pemerintahannya 
di bidang kebijakan luar neg-
eri dan keamanan nasional, 
yaitu, mengamankan bahan 
baku nuklir bebas dan mem-
bersihkan dunia dari senjata 

nuklir.  
 Obama 

menga-
takan 
perjanjian 
nonprolif-
erasi akan 
menekan 
negara-

negara seperti Korea Utara 
dan Iran. Korea Utara telah 
menguji coba senjata nuklir, 
dan Iran memiliki program 
energi, yang menurut pemer-
intahan Bush dapat menjadi 
pertanda pengembangan sen-
jata nuklir di negara tersebut .

 Partai Demokrat meminta 
investasi keamanan, teru-
tama pencegahan dan pende-
teksian serangan senjata bi-
ologis. Obama juga menggar-
isbawahi proposal yang mem-
butuhkan investasi sebesar 
US$ 5 miliar selama tiga 
tahun untuk mengembang-
kan intelijen internasional 
dan infrastruktur penegakan 
hukum untuk memutuskan 
jaringan teroris.  

 Obama tengah memper-
siapkan perjalanan ekstensif 
ke luar negeri, termasuk kun-
jungan ke Irak, Afganistan, 
dan Eropa. Obama menga-
takan minggu ini ia akan 
memusatkan perhatian di 
kebijakan luar negeri dan 
isu perang. Senator Illinois 

mengkritik keras Presiden 
George Bush dan McCain atas 
kebijakan Perang Irak, Rabu 
(16/7).  

 “Alih-alih mengambil 
langkah agresif untuk menga-
mankan teknologi paling 
berbahaya di dunia (nuklir), 
kita telah menghabiskan trili-
unan dolar untuk menduduki 
negara di jantung Timur 
Tengah yang ternyata tidak 
lagi memiliki senjata peng-
hancur massal,” 

ISU PERSAMAAN RAS
Meskipun Obama telah 

mencatat sejarah sebagai 
kandidat presiden kulit hitam 
pertama di AS, sebuah poling, 
Rabu (16/7), mengatakan, hal 
tersebut tidak mempengaruhi 
warga AS mengenai persepsi 
persamaan ras.  

  Mayoritas warga kulit 
putih dan hitam, sekitar dua 
per tiga, setuju bahwa AS siap 
untuk menerima presiden 
berkulit hitam. Polling New 
York Time/CBS News men-
emukan, 80 persen warga 
kulit hitam dan 30 persen 
kulit putih mengatakan mer-
eka mendukung Obama. 
Untuk McCain, hanya lima 
persen warga kulit hitam dan 
35 persen warga kulit putih 
mengatakan akan mendu-
kungnya.(C9-08)
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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

Dr Wang berpengalaman dalam 
kesehatan mata, termasuk manajemen 
dan perawatan penyakit mata, fitting 
lensa kontak, operasi refraktif co-manaje-
men. Kami melayani pasien segala usia 
dan mengatasi masalahnya masing-
masing dari sederhana ke rumit.

Sementara itu, terkait peta 
partai politik jelang 2009 ada 
kecenderungan terjadinya 
perubahan peta parpol di 
masyarakat. PDI Perjuangan 
sama dengan hasil lembaga 
survei lainnya memang 
menaik popularitasnya. 
Sementara itu, Golkar cend-
erung menurun. Partai lain 
yang diyakini juga akan 
banyak dipilih masyarakat 
nantinya adalah PKS serta 
PPP. Begitu pula dengan 
Partai Demokrat.

PAN, PBB, serta partai me-
nengah lainnya cenderung 
stagnan. Kemudian, bila 
publik ditanya mana par-
tai baru yang akan dipilih 
dalam pemilu mendatang, 

maka muncul beberapa 
nama. Partai Hanura pimpi-
nan Wiranto. Selanjutnya, 
PPI, PMB, PDP, dan PKNU. 
PKNU terkena imbas dari 
konflik yang masih terjadi di 
internal PKB saat ini.

 “Sudah terjadi pergeser-
an persepsi masyarakat di 
mana partai ideologis mulai 
menurun popularitasnya, 

bergeser pada partai yang 
berbuat nyata untuk kepent-
ingan masyarakat. Janji-janji 
politik sekarang sudah tidak 
laku lagi karena masyarakat 
cenderung memilih partai 
yang sudah teruji berbuat 
untuk rakyat,” kata Joko 
Waskito. (Persda Network/
Yat)

Sambungan dari halaman depan
Sambungan dari edisi lalu
Kisah Orang terkaya di dunia

“The Warren Buffett Way” 
Berbeda dengan konglomerat dunia lainnya, 

Buffett tidak mendirikan perusahaan sejak 
awal hingga besar macam William Gates III 
(Bill Gates), tetapi membeli saham perusahaan-
perusahaan yang sudah mempunyai tradisi 
manajemen yang baik. Orang lain mendirikan 
dan mengembangkan, Buffett membeli saham-
nya dan memolesnya sehingga lebih cemerlang. 

Membeli saham memang sudah dunia 
Buffett sejak kecil. Ayahnya mempunyai peru-
sahaan broker. Sejak usia 11 tahun, dia sudah 
dimintai tolong ayahnya untuk membantu 
menulis harga-harga saham. Di usia 11 pula, 
ia membeli Cities Services seharga US$ 38,25/
lembar, kemudian menjualnya di US$ 40/lem-
bar. 

Ketika berusia 14 tahun, dengan modal US$ 
1.200, ia sudah mampu membeli tanah seluas 
40 hektare. Tanah ini disewakan Buffett ke 
petani lokal. Inilah passive income Buffett yang 
pertama.

Meski menjadi orang terkaya di dunia, 
Buffett bukanlah tipe yang suka bermewah-
mewah. Rumah yang ditempatinya di Omaha, 
masih rumah yang tahun 1958 dibelinya se-
harga US$ 315.000, dua tahun setelah Buffett 
mengawali kemitraan investasinya tahun 1956. 
Tinggal di rumah tua, tetapi bisa memberi sum-
bangan US$ 30 miliar kepada Yayasan Bill & 
Melinda Gates.

Ketika George Soros mendonasikan US$ 
300 juta untuk “menggembosi” komunisme di 
Eropa Timur, dunia berdecak kagum, dan Soros 
menjadi filantropis kelas wahid. Ternyata tak 
sampai 10 tahun, Buffett mendonasikan 100 
kali lipat dibanding Soros.

Buffett masih tetap sederhana, laporan ta-
hunan kepada para pemegang saham, masih 
tetap hanya berisi kata-kata, tanpa grafik, tanpa 
tabel. Buffett tetap hanya mendayagunakan 
kata-kata, milik semua manusia secara gratis, 
sejak bayi.

Gabungan 3 Orang
Hampir semua penulis tentang Buffet me-

nilai, Warren Edward Buffett (lahir di Omaha, 
Nebraska, Amerika Serikat, 30 Agustus 1930), 
adalah gabungan dari sedikitnya tiga pemikir/
pebisnis. Pertama, Benjamin Graham (yang 
dikenal sebagai analis saham pertama di dun-
ia), penulis buku Security Analysis (terbit tahun 
1930-an, diinspirasi krisis bursa 1929) dan The 
Intelligent Investor (1949). Graham adalah il-
muwan yang juga praktisi bisnis saham. 

Benjamin Graham bukan konsultan, tetapi 
guru. Graham bukan hanya mampu berte-

ori bahkan menulis buku dan menjadi analis 
pertama, tetapi juga mampu melakukan yang 
dikatakannya.

Kedua, adalah John Burr Williams, penulis 
buku The Theory of Investment Value (1938). 
Selama enam dekade, buku ini bertahan seba-
gai panduan utama para analis dan investor. 
Buffett meringkas teori ini: nilai suatu bisnis 
ditentukan arus kas sepanjang hidup bisnis itu 
(dipotong diskon bunga). Nilai seekor ayam, 
diukur dari telur-telurnya, saham diukur dari 
dividen-dividen. Itu sebabnya Buffett berani 
membeli saham di atas harga pasar.

Ketiga, adalah Charles Munger, yang awalnya 
adalah investor mandiri, di mana Munger juga 
bisa mengungguli indeks Dow Jones Industrial 
Average. Sering sekali, keduanya justru mem-
beli saham yang sama. Tahun 1978, mereka 
bergabung. 

Beli dan bertahan, mengambil manfaat dari 
fluktuasi pasar, itulah yang dilakukan Buffett. 
Maka ia tetap mengoleksi 200 juta lembar 
saham Coca Cola, 151,61 juta lembar saham 
Amex, serta 1,73 miliar lembar saham koran 
legendaris The Washington Post (termasuk ma-
jalah Newsweek). Biaya pembelian Washington 
Post adalah $ 11 juta, harga pasar tahun 2003 
sudah $ 1,367 miliar, lebih dari 100 kali lipat.

u
Masalah kita sekarang, dalam kancah per-

tarungan konglomerat modern macam Bill 
Gates yang mengandalkan teknologi, dengan 
Buffett yang menganut kesederhanaan berpikir 
dan bertindak, dunia tetap dengan realita di 
mana 10 persen populasi menguasai 90 persen 
aset dunia. Ada keterlepasan (uncoupling) 
perkembangan kalangan atas dengan kalangan 
bawah. 

Nyatanya, jumlah orang miskin di Indonesia 
malah bertambah. Atau lagi-lagi seperti kata 
Pramudya Ananta Toer, kaum lemah akan 
menjadi energi atau korban kaum kuat untuk 
berkembang tanpa batas. *



MEDAN - Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono me-
negaskan Indonesia tak 
sepatutnya dipecah belah 
identitas apa pun, termasuk 
partai politik. Presiden mem-
inta proses demokrasi tidak 
memutus tali persaudaraan. 
“Alangkah damainya negeri 
kita kalau tidak dipecah be-
lah agama, etnis, identitas 
apa pun, termasuk partai 
politik,” kata Presiden dalam 
acara silaturahmi dengan 
jajaran bupati/wali kota, to-
koh agama, dan pemuda adat 
Sumatra Utara di Grand Ball 
room Hotel Grand Angkasa, 
Medan, Kamis (17/7) malam.

Demokrasi, kata Presiden, 

meniscayakan kompetisi na-
mun tak boleh memutus tali 
persaudaraan. “Kompetisi 
bisa keras nanti. Itu wajar, 
tetapi harus teduh, kata 
Presiden. “Harus tanpa kek-
erasan dengan politik-politik 
yang baik, bukan fitnah dan 
kampanye negatif.”

Sekeras apa pun kom-
petisi menjelang pemilihan 
umum 2009, Presiden ber-
harap jangan sampai men-
imbulkan kekerasan yang 
bakal merusak kesatuan 
Indonesia. “Sekeras apa pun 
kompetisi, setelah itu selesai. 
Setelah itu bersama mem-
bangun Indonesia lagi,” ucap 
Presiden.

Presiden Yudhoyono 
mempersilahkan para peja-
bat pemerintah yang ada di 
bawahnya, termasuk penye-
lenggara negara, mengikuti 
masa kampanye sejak Juli 
2008. Namun, mereka harus 
tetap mengutamakan jalan-
nya roda pemerintahan serta 
mengedepankan pelayanan 
untuk masyarakat. “Boleh 
ikut berjuang secara politik 
kalau pejabat itu jadi bagian 
parpol yang ikut pemilu,” 
kata Presiden. 

Meski menjelang pemilu 
situasi politik bisa mema-
nas dan kondisi sosial dapat 
bergetar, Presiden berharap 
kebijakan pemerintah tetap 
dijalankan. “Saya ajak semua 
komponen untuk mensukses-
kan Pemilu 2009 dan segalan-
ya itu untuk rakyat,” kata 
Presiden.(BOG/ANTARA)
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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

Belajar membuat 
SUSHI gratis!

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
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Menerima pelayanan kirim 

Presiden: Partai Politik Jangan 
Pecah Belah Negara

Ahmad Dhani:
Mencintai 
Maia ? Nggak 
Mungkin.... !

JAKARTA -  Meski sinyal per-
damaian dari Maia Estianty 
mulai “menyala”, sang suami 
Ahmad Dhani Prasetyo ru-
panya sulit menerima. Dhani 
menyatakan berat mencintai 
Maia lagi karena beberapa 
alasan.

Alasan pertama, Dhani me-
lihat Maia bersikeras untuk 
memenjarakan dirinya. 

“Saya meminta gugatan-
nya di kantor polisi soal kasus 
KDRT (kekerasan dalam ru-
mah tangga--Red) ditarik saja 
tidak dilakukan. Apa mungkin 
dia mau rujuk? Apa mungkin 
dia mau membicarakan ten-
tang konsolidasi ?” ungkap 
Dhani setelah mengikuti lan-
jutan sidang perceraiannya 
di Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan, kemarin.

Laporan Maia terhadap 
Dhani tentang KDRT ke Polres 
Jakarta Selatan memang 
masih diproses. Bahkan, 
kata Dhani, berkasnya sudah 

dikirim ke kejaksaan, tinggal 
menanti sidang. 

“Artinya, dia mau memen-
jarakan saya. Sementara di TV 
dia ngomong mau konsolida-
si,” ujar frontman Dewa 19 itu.

Jika Maia mau rujuk, apak-
ah diterima ? 

“Nggak mau lah. Nggak 
mungkin saya mencintai 
orang yang mau memenjara-
kan saya,” tegasnya.

Alangkah indah, dalam 
khayalan Dhani, jika kelak 
memiliki seorang istri yang 
tinggal di rumah, tidak dug-
em, dan tidak mabuk-mabuk-
kan. 

“Kan senang ya,” ujarnya.
Sudah ada calon ? 
“Alhamdulillah, sudah ada. 

Pokoknya bukan artis,” jawab-
nya setengah bercanda.

Dhani menegaskan, hanya 
istri yang fokus mengurus ru-
mah tangga yang bisa menjadi 
ibu bagi ketiga anaknya, Al, 
El, dan Dul. Apalagi, kata dia, 
mereka anaknya superaktif. 

“Jadi, kalau anak-anak be-
ranjak dewasa, tidak akan 
mudah untuk seorang Maia 
yang sibuk. Tingkat kenaka-
lannya pun tidak akan bisa 
di-handle oleh seorang Maia,” 
paparnya.

Sementara itu, Maia men-
gatakan, jika merujuk pada 

undang-undang, setelah 
orang tua cerai, anak berusia 
di bawah 12 tahun lebih baik 
tetap diasuh kedua orang tu-
anya, atau ibunya. 

“Ya, mudah-mudahan yang 
terbaik saja,” ucapnya.

Menurut Sheila Salomo, 
kuasa hukum Maia, sesuai 
perintah majelis hakim, ked-
ua pihak diminta berembuk 
bersama, membicarakan pola 
pengasuhan anak. 

“Mbak Maia bilang siap 
berdamai dalam arti anak-
anak agar bisa diasuh kedua 
orang tuanya. Pada prinsip-
nya, buat Mbak Maia, anak 
tetap diasuh kedua orang tua,” 
jelasnya.(idp/ly/foto:KPL)

Ahmad Dhani

Harta Bambang 
Tri - Halimah 
Mulai Disita

 
  Kamis, 17/7-2008 eksekusi 
sita harta mulai dilaksana-
kan. 4 dari 8 daftar kekayaan 
Bambang dan Halimah, 
yakni rumah di Jalan Tanjung 
Nomor 23, 25, dan 27 dengan 
nomer sertifikat 133 serta 
rumah masih di daerah yang 
sama Nomor 24 dan 26 den-
gan sertifikat 216.

Tak hanya itu, dua mobil 
pun juga disita yaitu mobil 
VW hitam tipe Touhreg den-
gan plat B 82 G dan mobil 

Porche tipe Cayenne dengan 
plat B 905 AT.

Penyitaan di mulai pukul 
09.30 dan dikawal sekitar 40 
gabungan aparat keamanan. 
Yakni, kepolisian dari Polsek 
Menteng dan Polres Jakarta 
Pusat. Penyitaan ini juga 
dihadiri oleh kuasa hukum 
Halimah, Prawida Murti dan 
lurah setempat. Sedangkan 
Halimah dan Bambang tidak 
hadir.

Menurut Prawida, eksekusi 
ini merupakan pengecakkan 
bentuk fisik dari harta yang 
akan disita. 

“Proses penyitaan ini se-
muanya berjalan lancar. 
Semua yang disita masuk 
dalam obyek penyitaan. 

harta yang disita boleh di-
gunakan tetapi tidak boleh 
untuk diperjualbelikan,” kata 
Prawida.

Mengenai sidang lanjutan 
Sita harta, Prawida mengata-
kan akan dilaksanakan pada 
Selasa, 29/7, mendatang den-
gan agenda laporan hasil sita 
harta yang dilakukan hari ini.

Sementara itu, untuk 
sisa harta yang belum dis-
ita, menurut juru bicara 
Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat, Nurherry akan dilak-
sanakan pada 23 Juli menda-
tang.

“Untuk sisa harta akan di-
lakukan pada 23 Juli menda-
tang. Karena saya sudah teri-
ma suratnya,” kata Nuherry.



BEKASI, Marcellius Kirana 
Hamonangan Siahaan 
(Marcell) berpendapat, per-
ceraiannya Dewi Lestari 
(Dee), hanyalah berpisah sta-
tus. Hubungan keluarga tetap 
berlanjut.

“Bagaimana pun juga, kita 
sudah seperti keluarga besar. 
Yang pisah hanya status saja, 
tapi keluarga itu tidak bisa 
diputuskan. Orangtua saya 
juga orangtua dia (Dewi),” 
ujar Marcell, menanggapi 
perkara cerai yang tengah 
dihadapi pasangan selebritas 
ini, di hadapan sejumlah war-
tawan dan kru infotainment, 
di Bekasi.

Sementara soal hak asuh 
anak serta harta gono-gini 
yang bakal menjadi materi 
persidangan perceraian 
mereka yang telah digelar 
di Pengadilan Negeri Bale 
Bandung, menurut Marcell, 
hal tersebut telah lama diu-
rus keduanya, jauh-jauh 
hari sebelum gugatan cerai 
diajukan. “Kita sudah buat 
satu kesepakatan, termasuk 
pengasuhan (anak), dan juga 
termasuk harta-harta,” ung-

kap Dewi.
“(Hak asuh anak) Otomatis 

di bawah pengasuhan saya, 
karena pertimbangan usianya 
juga. Tapi itu juga sudah kes-
epakatan, dan itu tidak ada 
pembatasan sama sekali,” 
kata Dewi.

Pemilik nama Dewi Lestari 
Simangunsong ini juga men-
gungkapkan, pertimbangan-
nya untuk mengajukan guga-
tan cerai telah dipertimbang-
kan sejak hampir dari seta-
hun yang lalu. “Mungkin su-
dah dua tahun,” ujar Marcell, 
menimpali pernyataan 
istrinya.

Meski demikian, Dewi eng-
gan menjelaskan hal-hal yang 
mendasari perceraiannya 
tersebut. “Kalau kami jelas-
kan secara detil, kami nggak 
yakin akan dipahami.”

“Yang jelas, alasan yang 
mendasarnya adalah pertum-
buhan kami secara pribadi, 
sehingga membuat kami be-
rada di dua buah jalur yang 
berbeda,” tambah ibu satu 
anak ini.

Hal serupa juga dinya-
takan Marcell. Menurut 

pria berkepala plontos itu, 
butuh sehari semalam un-
tuk menjelaskan latar be-
lakang perceraian mereka. 
“Kita mesti bikin kopi, ny-
alain lilin, pasang dulu lagu 
(soundtrack) Titanic, dan kita 
curhat. Mungkin harus be-
gitu,” ujar pelantun Semusim 
ini.

Artikel dari rileks.com
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Marcell: Yang Pisah Hanya Status

Service available in Indonesian, Chinese and English.
for Indonesian service call Cindy 

Melayani dalam bahasa Indonesia, Mandarin and Inggris.

Melayani anda dan komunitas kita.

Untuk layanan dalam bahasa Indonesia hubungi Cindy

4.05 APY*
%

The Annual Percentage Yield (APY) is accurate as of 6/02/08.  We may change 
this promotional rate at any time without prior notice.  The minimum balance 
required to open a 10 Month CD is $10,000.00.  

*

10 Month CD

Corner Of 9th and Arch Street
Philadelphia, PA 19107

Phone: 215.592.1188
Fax: 215.592.1130

www.theasianbank.com

Expanded hours:
Monday 8.30 AM - 7:00 PM

Tuesday-Friday 8.30 AM - 5:00 PM
Saturday 10:00 AM - 3:00 PM

Sunday 10:00 AM - 5:00 PM

Special CD Rate!
Promosi Special Deposito

Deposito 7 bulan

Annual Percentage Yield (APY) akurat mulai tanggal 6/02/2008. Kami dapat
mengganti suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Minimum saldo yang dibutuhkan untuk membuka 10 bulan Deposito adalah
 $10,000.00.

*

Nicole Kidman Tak Tertarik 
Jual Foto Anak 

LOS ANGELES - Nicole Kidman seperti 
hendak menunjukkan bahwa ia bukanlah 
Angelina Jolie, yang dengan bangganya per-
nah menjual foto-foto anaknya dengan ban-
drol yang selangit.   

Bagi mantan istri aktor Tom Cruise, yang 
kini jadi suami aktris Katie Holmes, Kidman 
tak tertarik menjual foto-foto eksklusif 
anaknya kepada media, meski dengan tawaran 
uang yang menggiurkan. “Dia tak akan pernah 
menjual foto-foto bayinya, Sunday Rose,” ujar 
juru bicara Kidman.

Apa yang ditegaskan juru bicara Kidman 
tersebut sekaligus membantah kabar bela-

kangan ini yang me-
nyebut bahwa istri pe-
nyanyi Keith Urban itu 
akan menjual foto-foto 
anaknya yang lahir pada 
pekan lalu. “Sejumlah 
media memang sempat 
menawarkan sejumlah 
uang--untuk foto-foto 
kehadiran anak perta-
manya itu. Tapi, ia tidak 
pernah mempertim-

bangkannya,” ujar si sumber kepada New York 
Post.  

Sunday Rose, buah cinta Kidman dengan 
Urban, merupakan anak biologi pertama bagi 
pasangan tersebut. Pada pernikahannya ter-
dahulu, Kidman mengadopsi dua anak, yakni 
Isabella (15) dan Connor (13). (imdb)

Marcell (Kiri) dan Dewi Lestari (Ka-
nan) memutuskan untuk bercerai 
karena beda jalur.
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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 

Sumiarsih-Sugeng 
Dieksekusi

SURABAYA - Dua terpidana mati perkara 
pembunuhan keluarga Letkol Purwanto pada 
tahun 1980-an, kabarnya, Jum’at (18/7) bakal 
dieksekusi.

Kini, keduanya sedang menjalani isolasi di 
Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Kabupaten 
Sidoarjo. Sugeng telah dipindahkan dari LP 
Porong sejak Selasa (15/7) malam, sedangkan 
Sumiarsih dipindahkan dari LP Wanita Sukun 
Malang.

Kedua terpidana itu bersama Saputra dan 
Prayit telah melakukan pembunuhan beren-
cana keluarga Letkol Purwanto, karena konflik 
bisnis. Saputra telah dieksekusi regu tembak 
dan Jais Adi Prayitno telah mati pada awal ta-
hun 1990-an karena sakit.

Tanda-tanda bakal segera dieksekusinya 
Sumiarsih dan Sugeng bisa dilihat dari perkem-
bangan situasi di kamar mayat RSUD Dr 
Soetomo Surabaya. Sejak Kamis (17/7), penjag-
aan di kamar mayat RS terbesar di Indonesia 

Timur itu diperketat. 
“Sejak Selasa kemarin, petugas cleaning ser-

vice diminta bekerja sampai malam,” kata sum-
ber di RSUD Dr Soetomo.

Jika Sumiarsih dan Sugeng jadi dieksekusi, 
kemungkinan besar jenazah keduanya di-
makamkan di lokasi pemakaman umum Sukun 
Malang. Hal itu sejalan dengan permintaan 
kedua terpidana.

Rencananya, makam Jais Adi Prayitno juga 
bakal dipindahkan ke pemakaman umum 
Sukun Malang. Sejak meninggal dunia tahun 
1992 lalu, jasad Jais Adi Prayitno dimakamkan 
di Kembang Kuning Surabaya. 

Lanny Chandra, pembimbing spiritual 
Sugeng dan Sumiarsih dari Yayasan Pelita 
Kasih, mengatakan, pemindahan makam itu 
atas permintaan Sumiarsih sebelum dieksekusi 
mati.

Sementara itu, sekitar pukul 11.30 Kamis 
(17/7) siang, Sumiarsih dan Sugeng mendapat 
kunjungan kembali dari kerabatnya bernama 
Rusmawati, anak bungsu Sumiarsih. Setelah 
turun dari mobil Panther, mereka langsung 
masuk ke Rutan Medaeng untuk menemui ked-

Pengiriman Barang 
Ke INDONESIA

AMAN, CEPAT, MURAH
SAMPAI DI RUMAH

Hub: 
215-279-7070
215-500-0877
917-981-9337

ua terpidana mati.
Menjelang eksekusi Sumiarsih dan Sugeng, 

sebanyak 10 aktivis Forum Anak Bangsa ber-
demo di depan Rutam Medaeng. Tujuannya, 
menolak hukuman mati. Mereka membawa 
poster berbunyi ‘Tolak Hukuman Mati’, 
‘Hukuman Mati = Pelanggaran HAM’.

Koordinator aksi, Trio Marpaung mengata-
kan, manusia atau negara tak berhak mencabut 
nyawa sesama manusia. Yang menentukan 
hidup dan mati seseorang hanya Tuhan, bukan 
manusia lainnya.

Memang, kata Trio, perbuatan Sumiarsih dan 
Sugeng membantai keluarga Letkol Purwanto 
adalah biadab dan layak diganjar hukuman 
berat. “Tapi, bukan dengan hukuman mati di 
depan regu tembak. Biarkan mereka mati di 
penjara,” katanya. 



Anwar Dibebaskan dengan Jaminan 
KUALA LUMPUR 

- Polisi Malaysia, 
Kamis (17/7), setuju 
membebaskan 
dengan jaminan 
pemimpin oposisi 
Malaysia Anwar 
Ibrahim, yang di-
tahan atas tudu-
han sodomi, Rabu 
(16/7). Demikian 
disampaikan 
pengacara Anwar, Sankara Nair. Polisi belum mengajukan 
tuntutan resmi, tapi Anwar telah menjadi tersangka kasus 
sodomi.

Kepastian dapat dibebaskannya Anwar dengan jaminan 
baru didapat pengacaranya, Kamis pagi. Setelah sebelum-
nya Sankara mengeluarkan protes terhadap polisi secara 
terbuka, Rabu malam, yang dinilainya tidak menepati janji 
bahwa Anwar dapat dibebaskan dengan jaminan.

“Mereka melakukan permainan yang kotor,” ujarnya. 
Menurut dia, polisi dapat menahan Anwar selama 24 jam, 
setelah itu harus mengajukan tuntutan atau meminta per-
intah pengadilan agar bisa menahan selama 14 hari tanpa 
tuntutan.

Partai pendukung Anwar, Partai Keadilan Rakyat, menye-
butkan sekitar 20 polisi menggunakan penutup wajah me-
nyergap Anwar yang tengah berada dalam kendaraan yang 
membawanya pulang, Rabu, hanya satu jam sebelum Anwar 
berencana datang secara suka rela ke kantor polisi untuk 
memberikan keterangan.

Bekali-kali Anwar mengatakan tuduhan yang dibuat 
Mohamad Saiful Bukhari Azlan, mantan asisten pribadinya, 
adalah konspirasi pemerintah untuk menjegal langkahnya 
memimpin kubu oposisi mendapatkan posisi mayoritas di 
parlemen dan mengambil alih pemerintahan dari koalisi 
Barisan Nasional.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS), Rabu, menyatakan 
penahanan Anwar menimbulkan keprihatinan menda-
lam. “Kami yakin penahanan figur oposisi Malaysia, Anwar 
Ibrahim, meningkatkan pertanyaan dan keprihatinan yang 
serius,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Sean 
McCormack.

Dia mendesak Pemerintah Malaysia menyelesaikan per-
soalan dengan baik, agar menghilangkan keraguan atas 
penegakan hukum di Malaysia. Istri Anwar, Wan Azizah 
Wan Ismail mengatakan khawatir atas keamanan Anwar.

Satu dekade lalu, Anwar dipukuli oleh polisi dan dipenjara 
atas tuduhan kasus sodomi. Mahkamah Agung Malaysia ke-
mudian membatalkan vonis kasus Sodomi dan membebas-
kan Anwar pada 2004, setelah enam tahun dipenjara. bagian 
tersebut. (Ant/Kyodo)

WASHINGTON - Sri Paus kecam 
konsumerismeBurns di sisi lain 
mengatakan, Washington masih 
akan mengedepankan “langkah-
langkah diplomatik sangat te-
gas”. Artinya, tekanan terhadap 
Iran pada berbagai poin akan 
dimaksimalkan sehingga pe-
nolakannya untuk mematuhi 
tuntutan internasional terkait 
program nuklirnya akan menim-
bulkan ongkos tidak ringan yang 
harus dipikul Iran di dalam neg-
erinya sendiri.

Kendati 
memper-
ingatkan 
dunia ber-
siap-siap 
menghadapi 
tantangan-
tantangan 
yang ditimbulkan oleh kebi-
jakan-kebijakan “provokatif” 
Iran, William Burns juga men-
coba menampik kekhawatiran 
atas bahaya dini yang mungkin 
ditimbulkan oleh program nuk-
lir Iran, ditampik tegas oleh 
Amerika Serikat. “Sementara 
Iran berupaya menciptakan 
persepsi tentang adanya perkem-
bangan pada program nuklirnya, 
kemajuan nyata yang tampak 
selama ini sebenarnya terbilang 
lebih sederhana,” ujar Burns, 
yang selama ini menangani isu-
isu Iran. 

Sejumlah sanksi terhadap 
Iran, yang dipicu penolakannya 
untuk menghentikan aktivitas 
pengayaan uranium, telah di-
jatuhkan oleh Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa-bangsa 
(DK-PBB). Kekuatan-kekuatan 
besar dunia mengkhawatirkan 
aktivitas pengayaan uranium 
Iran dapat digunakan untuk 
mengembangkan persenjataan 
nuklir. 

Washington selama ini berada 
pada posisi terdepan dalam upa-
ya-upaya diplomatik. [AFP/E-9]
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Sri Paus kecam 
konsumerisme

GPdI Berea Foursquare Philadelphia   
1900 S. 11th Street Philadelphia

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus” (Mat 28:19)  
 
Minggu, Kebaktian Pertama dan sekolah  minggu, 
jam 9 pagi di 2011 Dorrance St. 
 Kebaktian ke dua, jam 4 sore di 1900 S. 11th Street
 
Pendalaman Alkitab “LIVING IN THE SPIRIT” 
hari Sabtu jam 7.30 malam

Gembala Sidang: Pdt. Emmanuel dan Joula Tandean
Penjemputan: Telp. (215)687-6592

Tempat Ibadah 
Bukan untuk 
Kampanye 

JAKARTA - Partai politik 
(parpol) diminta untuk tidak 
menggunakan tempat ibadah 
untuk berkampanye. Untuk 
itu, Departemen Agama 
(Depag) akan memantau keg-
iatan-kegiatan berbau politik 
di tempat ibadah.

Hal itu disampaikan 
Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat (Bimas) Islam, 
Depag, Nasaruddin Umar di 
Jakarta, Rabu (16/7). “Kendati 
hal itu sudah diatur dalam 
undang-undang, namun dira-
sakan perlu untuk diingatkan 
kembali agar rumah ibadah 

terbebas dari berbagai ke-
pentingan politik,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa 
tahun lalu halaman masjid 
kerap dijadikan tempat un-
tuk mengumpulkan massa. 
Ke depan, harus diluruskan 
bahwa halaman masjid atau 
rumah ibadah lain juga meru-
pakan bagian dari rumah 
ibadah.

Sementara itu, seban-
yak 569 petinggi Polri yang 
terdiri dari pejabat utama 
Mabes Polri, kapolda, kapol-
wil/kapoltabes, dan kapol-
res se-Indonesia ditugaskan 
untuk memimpin lang-
sung pengamanan pemilu. 
Wakapolri Komjen Makbul 
Padmanagara mengatakan 
anggaran pengerahan 350.000 
personel polisi sebesar Rp 1,8 

triliun.
Mantan Gubernur DKI 

Jakarta yang telah mende-
klarasikan diri sebagai calon 
presiden, Sutiyoso mengata-
kan tidak bijak bila para calon 
pemimpin saling menjegal 
dan melakukan kampanye 
hitam.

Pria yang akrab dipang-
gil Bang Yos itu mengaku 
telah berkomunikasi den-
gan beberapa tokoh, seperti 
Susilo Bambang Yudhoyono, 
Wiranto, dan Prabowo 
Subijanto, agar tidak sal-
ing menjegal. “Apalagi, kami 
sama-sama lulusan akademi 
militer. Komunikasi seperti 
itu juga akan saya lakukan 
dengan calon di luar TNI. 
Jangan sampai ada kampanye 
hitam,” kata dia. 
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Dicari Mekanik Mobil dan orang yang 
berpengalaman membangun rumah 

Hubungi HENGKY 215-783-7876

1. Pabrik Bakery
     Shift I $7, Shift II $7.25, Shift III, $7.5

2. Pabrik Roti (Pennsauken) 
      Shift I atau II $5.5 Langsung Dibayar Setelah Kerja
      Hubungi Ardi 215 787 7704

3. Pabrik Kertas, Kayu
           Gaji mulai $6/jam. Hubungi Ardi 215 787 7704

4. Live in di Pittsburg
      7 hari kerja, 12 jam/hari lebih dari 12 jam/hari ada 
      OT (Overtime), Sabtu dan Minggu Overtime.
      Hubungi: Tina: 267-804-2478, 215-783-7615
 
5. Driver dengan SIM USA
        Telp Hengky 215 783 7876

Jatim Juara 
Umum PON 
XVII/2008  

SAMARINDA -  Jawa Timur 
akhirnya melengkapi suk-
sesnya sebagai juara umum 
PON XVII/2008 setelah tim 
sepakbola merebut medali 
emas dengan mengalahkan 
Papua Barat di final dengan 
skor 1-0, Kamis (17/7) petang 
di Stadion Utama Palaran, 
Samarinda.

Gol tunggal Rendy Irwan 
di menit 17 menjadi penentu 
kemenangan tim sepakbola 
Jatim. Adapun Papua Barat 
mengakhiri pertandingan 
dengan hanya berkekuatan 10 
pemain setelah Edison Ames 
dikartu merah di menit 88.

Dengan tambahan satu 
emas dari sepakbola itu, Jawa 
Timur memperkokoh posisin-
ya di peringkat atas klasemen 
akhir perolehan medali PON 
XVII/2008 dengan 139 medali 
emas, 113 perak dan 111 pe-
runggu.

Posisi kedua ditempati DKI 
Jakarta dengan perolehan 119 
emas, 117 perak dan 122 pe-
runggu. menyusul di pering-

kat ketiga tuan rumah Kaltim 
dengan 116 emas, 111 perak 
dan 114 perunggu.

Sementara itu, Kontingen 
Sumatera Utara berada di po-
sisi ketujuh dengan perolehan 
20 emas, 11 perak dan 29 pe-
runggu. 

DIEVALUASI
Wakil Presiden Jusuf Kalla 

menegaskan penyelengga-
raan Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XVII Kaltim 2008 harus 
dievaluasi, terutama yang me-
nyangkut banyaknya cabang 
olahraga yang dipertanding-
kan.

Pernyataan tersebut dis-
ampaikan Jusuf Kalla saat 
menutup secara resmi PON 
XVII Kaltim 2008 di Stadion 
Palaran Samarinda, Kamis.

PON 2008 Kaltim yang 
mempertandingkan total 43 
cabang olahraga dengan 749 
nomor itu dibuka secara resmi 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di tempat yang 
sama 5 Juli lalu.

“Kita harus mengevalu-
asi bagaimana PON yang 
patut. Karena begitu banyak 
cabang, tentu sulit untuk 
mencapai prestasi setinggi-
tingginya,” kata Wapres yang 
didampingi istri Ny Mufidah 

Kalla, Menegpora Adhyaksa 
Dault, Penjabat Gubernur 
Kaltim Tarmizi A. Karim dan 
Ketua Umum KONI-KOI Rita 
Subowo.

Lebih jauh Jusuf Kalla 
mengharapkan Kantor 
Menegpora dan KONI secara 
bersama melakukan evalu-
asi terhadap PON XVII Kaltim 
2008 agar PON mendatang 
berlangsung lebih efisien serta 
pencapaian prestasi yang 
lebih baik.

Sebelumnya, Jusuf Kalla 
pernah melontarkan kritikan 
atas banyaknya cabang olah-
raga yang dipertandingkan 
dan meminta agar panitia 
PON mengacu kepada cabang 
Asian Games atau Olimpiade.

Sebelumnya, Penjabat 
Gubernur KaltimSebelum 
ditutup, Pj Gubernur Kaltim, 
Tarmizi A. Karim menyer-
ahkan bendera PON kepada 
Ketua Umum KONI Pusat Rita 
Subowo yang selanjutnya me-
nyerahkan bendera PON itu 
kepada Pj Gubernur Riau, Wan 
Abubakar sebagai tuan rumah 
pelaksana PON XVIII/2012.

Penyerahan bendera PON 
yang diiringi dengan tarian 
dari adat Kutai Kaltim dan 
Melayu Riau itu mendapat 
sambutan cukup meriah dari 
sekitar 50 ribu penonton.
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 Sambungan minggu lalu

Sedangkan sikap diam atau cuma meratapi 
nasib juga takkan banyak membantu bila tak 
diikuti pemikiran dan upaya nyata yang bisa 
dilakukan untuk menghilangkan atau mini-
mal mengurangi perilaku buruk suami. Di 
antaranya memulai percakapan-percakapan 
yang baik dan komunikatif dalam suasana 
menyenangkan. Misal, “Lain kali kalau lagi 
marah, pukulin bantal aja, deh.” Lakukan pen-
galihan objek semacam ini dengan cara santai 
sambil bergurau.

Jika cara-cara tersebut tak mempan, tak 
ada salahnya minta bantuan ahli seperti 
psikolog. Bahkan, teman/keluarga dekat yang 
cukup “ditakuti” suami juga bisa membantu. 
Langkah ini diharapkan bisa mengendalikan 
dan menetralisir keadaan yang tak meny-

enangkan agar tak berlanjut, 
bukan malah memperuncing 
masalah. Kendati tak tertutup 

kemungkinan yang bersangkutan justru tam-
bah marah lantaran merasa diintervensi/dire-
coki urusan rumah tangganya.

Bila suami menunjukkan reaksi sesaat sep-
erti itu, “Biarkan saja,” anjur Singgih. Namun, 
tetap tunjukkan niat baik kita untuk memper-
baiki keadaan dan bukan sekadar membeber-
kan aib rumah tangga seperti yang dituduh-
kan suami. “Bila suasana diupayakan sebaik 
mungkin hingga bisa dilakukan percakapan 
yang reasonable, besar kemungkinan sikapnya 
akan melunak.” Hanya saja, lanjut konselor 
perkawinan ini, menghadapi seseorang yang 
kepribadiannya sangat tak matang, memang 
dituntut sikap ekstra hati-hati untuk mengan-
tisipasi hal-hal yang tak diinginkan. “Baiknya, 
sih, langsung minta bantuan ahli dan jangan 
anggota keluarga.”
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Waduh, Suamiku Gemar Memukul RUN YOUR OWN
EMPLOYMENT 

AGENCY 
(Memulai Usaha Agen 
Tenaga Kerja sendiri)

LEARN FROM 
THE BEST!

 
(Belajar dari yang terbaik!)

Call: 215 820 0389
215 519 3162 (bhs Ing)

Nutrition Club 
Franchise

Investment Relatif kecil
Mudah dilakukan
Waktu fleksibel
Menyediakan menu 
sehat yang lezat. 

Dapatkan keuntungan 
antara $2000 sampai lebih 

dari $10.000 / bulan

Call Jenny  215 519 3162
www.nutritionclubfranchise.comAwas, Makin 

Banyak Orang 
Sakit Jiwa!

JUMLAH penderita gang-
guan jiwa di daerah perkotaan 
terus meningkat seiring den-
gan makin beratnya tekanan 
hidup, baik secara ekonomi 
maupun sosial seiring dengan 
menaiknya harga bahan bakar 
minyak (BBM). Mereka um-
umnya mengalami gangguan 
psikologis dan perilaku seh-
ingga menurunkan produktiv-
itas mereka dan menghambat 
interaksi sosial dengan ling-
kungan sekitar.

“BBM itu faktor dominonya 
kemana-mana. Harga-harga 
makin naik, sehingga banyak 
orang depresi,” kata Sekretaris 
Rumah Sakit Jiwa/RSJ Menur 
Provinsi Jawa Timur dr 
Hendro Riyanto yang sedang 
berada di Jakarta, Rabu (9/7).  

Di RSJ Menur menurut 
Kepala Sub Bidang Rekam 
Medik dan Informasi 
Bambang Nuji, jumlah pasien 
rawat inap di RSJ mengalami 

peningkatan terutama pada 
bulan Mei 2008 yakni men-
capai 200 pasien. Ini adalah 
angka tertinggi selama satu 
semester 2008 untuk pasien 
rawat inap. Januari 2008 se-
banyak 182 pasien, Februari 
2008 158 pasien, Maret 2008 
179 pasien, April 2008 188 
pasien, Mei 2008 200 pasien 
dan Juni 2008 165 pasien.

Sedangkan untuk pasien 
rawat jalan di bulan Januari 
2008 sebanyak 2.151 kun-
jungan, Februari 2008 1.923 
kunjungan, Maret 2008 1.958 
kunjungan, April 2008 1.152 
kunjungan, Mei 2008 2.121 
kunjungan, Juni 2008 2.141 
kunjungan.   

“Total pasien rawat inap 
Januari-Juni 2008 sebanyak 
1.072, dan pasien rawat jalan 
Januari-Juni 2008 ada 12.445 
kunjungan,” kata Bambang 
Nuji. Hendro Riyanto men-
gatakan, menaiknya jum-
lah pasien di RSJ juga akibat 
penggunaan kartu Asuransi 
Kesehatan bagi Masyarakat 
Miskin/Askeskin, sehingga 
mereka bisa berobat gratis.

“90 persen pasien yang 
menderita gangguan jiwa ini 
adalah orang miskin, dan 70 

persen di antaranya disebab-
kan karena masalah ekonomi, 
seperti menganggur, korban 
Pemutusan Hubungan Kerja/
PHK sehingga keluarganya 
terlantar dan dia terganggu ji-
wanya,” kata Hendro Riyanto.

Selain itu, persoalan yang 
kini terjadi di Surabaya adalah 
makin banyaknya gelandan-
gan psikotik yang berkeli-
aran di kota Surabaya karena 
tidak diurus keluarga mereka. 
Mereka ini ditampung di 
Dinas Sosial. Jumlahnya ada 
600 orang. Kalau kondisinya 
parah, baru mereka dibawa ke 
RSJ Menur untuk berobat, kata 
Hendro Riyanto.

Untuk itu, dr Fidiansyah 
SpKJ, Wakil Direktur Medik 
Rumah Sakit Jiwa Soeharto 
Herdjan Jakarta, saat di-
hubungi di Jakarta, Rabu (9/7), 
menyatakan pemerintah se-
harusnya meningkatkan akses 
masyarakat terhadap fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa. 
Hal ini bisa ditempuh dengan 
menempatkan kesehatan jiwa 
sebagai salah satu kesehatan 
dasar yang harus diberikan 
di setiap pusat kesehatan 
masyarakat.



Attorney at Law / Certified Public Accoun-

ELEANOR H. CHEN, P.C.
1004 Arch Street, 2nd Floor

Philadelphia, PA 19107 

215 - 829 0816 ( Bahasa Inggris / Mandarin )
 Buka Setiap Hari - Senin-Jum’at 9 am - 6 pm / Sabtu Minggu 9 am - 2 

Melayani : Pengajuan Asylum, BIA & 3rd Circuit  Appeal, Ijin Kerja (Work 
Permit), Pengurusan Pajak, Ijin Usaha, Pernikahan/Perceraian, Motion to Reopen, 

Petisi Kartu Hijau, Mewakili Sidang, Mengusahakan Jaminan, Voluntary Depar-
ture, Kasus Kriminal atau Sipil, Kasus Lalu Lintas seperti  kecelakaan, tiket dsb.

Melayani Pengurusan pajak atau 
federal tax return dan membuat Tax ID 

(ITIN) untuk pekerjaan dan pajak.

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

Paranormal 
Kesembuhan 
Manusia Kawat 
Sudah Dekat 

SAMARINDA -  Seorang 
paranormal di Samarinda, Drs 
S Hadi Gandawilaga M Spt, 
terus mengikuti perkemban-
gan kesehatan Noorsyaidah, 
sejak ia mengetahui kisahnya 
lewat pemberitaan di Tribun 
Kaltim dan Kompas.com.

Noorsyaidah adalah guru 
TK di Sangatta, Kutai Timur, 
Kalimantan Timur, yang men-
derita penyakit aneh. Dari 
tubuhnya bermunculan pu-
luhan batang kawat sejak 17 
tahun silam.

“Ini puncaknya mendeka-
ti kesembuhan bagi 
Noorsyaidah, sudah ada tan-
da-tandanya,” tutur paranor-
mal yang tenar setelah men-

gungkap pelaku pembunuhan 
mutilasi di Samarinda sepu-
luh tahun silam. 

“Asalkan Noorsyaidah jan-
gan pernah menolak setiap 
orang yang datang untuk me-
nyembuhkan penyakitnya, 
dari agama dan kalangan 
mana pun. Kita tidak tahu 
lewat perantara siapa Tuhan 
memberikan kesembuhan. 
Allah menurunkan penya-
kit pasti ada obatnya. Maka 
itu, berilah kesempatan ke-
pada semua orang yang ingin 
mengobati. Siapa tahu lewat 
pengemis yang datang ke 
rumah, misalnya, penyakit 
Noorsyaidah sembuh,” pa-
parnya.

Gandawilaga juga menya-
takan dukungannya terhadap 
upaya MUI mengumpulkan 
41 orang yang fasih membaca 
Surat Yasin sesuai petunjuk 
mimpi Noorsyaidah. Namun 
orang itu, jelas Hadi, jan-
gan hanya sekadar hafal dan 

fasih, tapi harus ikhlas dan 
tuma’ninah. 

“Jangan lupa sebelum 
melakukan ritual membaca 
Yasin, mereka harus mandi 
dan keramas, serta melakukan 
puasa selama satu hingga tiga 
hari,” sarannya.

Selain itu, Hadi juga men-
yarankan Noorsyaidah agar 
meluangkan waktu, tenaga, 
dan biaya untuk pergi ke 
Jombang menemui para kiai. 
“Di Jombang dapat dijumpai 
para kiai yang berpengalaman 
menangani penyakit seperti 
diderita Noorsyaidah,” ucap 
lelaki yang sudah 60 tahun 
berkecimpung dalam dunia 
supranatural. (aid/top)
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Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via


