
JAKARTA - Hasil polling sejumlah lembaga 
survei makin mengunggulkan Partai 
Demokrat sebagai pemenang pemilu. 
Posisi kedua dan ketiga diperebutkan PDI 
Perjuangan dan Golkar.

Sejumlah lembaga survei, seperti 
Lembaga Survei Indonesia (LSI), LP3ES, 
Lembaga Riset Informasi (LRI), dan Reform 
Institute, menempatkan Partai Demokrat 
sebagai peraih suara terbanyak. Partai 
yang mengandalkan figur Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) ini, dalam 
sejumlah survei nasional selama lima 
bulan terakhir, selalu mendapat perolehan 
suara di atas 20%. Begitu pula survei 
bersama yang dilakukan LP3ES, CSIS, LIPI, 
dan Puskapol UI.

Bahkan, berdasarkan hasil survei 
teranyar LSI pimpinan Saiful Mujani, 
yang dirilis Ahad lalu, perolehan suara 
Demokrat naik lagi menjadi 26,6%. Pada 
survei LSI Saiful, Maret lalu, sebelum 
kampanye terbuka, partai ini mendapat 
suara 23%. Ini berarti terjadi peningkatan 
cukup signifikan pasca-kampanye terbuka.

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), yang 
melakukan survei pada 28 Maret-1 April 
lalu, juga menunjukkan Demokrat unggul 
dengan perolehan 20,2%. Posisi berikutnya, 
PDI Perjuangan dan Partai Golkar dengan 
skor 13,5% dan 12,2%. Pada survei teranyar 
LSI Saiful, perolehan suara PDI Perjuangan 
dan Golkar pun tak jauh beda: 14,5% dan 
13,7%. Dengan memperhitungkan margin 
error survei, Golkar dan PDI Perjuangan 
masih mungkin saling mengalahkan.

Sejak November 2008, setidaknya ada 
lima lembaga survei yang mengunggulkan 
Demokrat. Yakni LSI pimpinan Saiful 
Mujani, Cirus pimpinan Andrinof 

Chaniago, Danareksa, LP3ES, dan Reform 
Institute pimpinan Yudi Latif.

Ada juga lembaga survei yang pada 
periode November-Desember 2008-Maret 
2009 masih memenangkan PDI Perjuangan. 
Yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 
pimpinan Denny J.A., Lembaga Survei 
Nasional (LSN), serta Pusat Kajian 
Kebijakan dan Pembangunan Strategis 
(Puskaptis). Tapi, pada tiga lembaga 
yang memenangkan PDI Perjuangan itu, 
Demokrat tidak terpuruk jauh, berada di 
posisi kedua dengan angka 19%.

Pada survei Desember 2008, LSI Denny 
menempatkan PDI Perjuangan teratas 
dengan perolehan 31%. Demokrat dan 
Golkar masing-masing 19,3% dan 11,9%. 
Namun, pada survei secara kilat, 5 April 
lalu, LSI Denny tidak lagi menampilkan 
angka-angka secara tegas. Ia hanya 
menyebutkan bahwa tiga partai papan atas 
itu masing-masing memperoleh suara lebih 
dari 12%, dan jika digabungkan akan lebih 
besar dari 50%. Menurut survei tersebut, 
partai-partai itu berpeluang saling 
mengalahkan.

Ada pula lembaga survei yang hasilnya 
berbeda dari arus utama survei lainnya. 

1 US$: Rp. 11,341.40 
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JOB AVAILABLE 
(Dicari Tenaga Kerja)

 
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

Requirements (Persyaratan)

Must have proper paperwork to work in U.S 
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen

All applicants must fill out employment application 
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum 
diterima kerja.

Please call 215-833-9686 for 
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.



Antar Jemput Phila $35, 
JKF/NewArk $200/orang 
(bayar penuh 1 mg dimuka 
disc $20). Hub. Ben 215 500 
3699 (3)

Antar Jemput !!!
telpon saja Bang John
267-505-0703 (1)

Dibutuhkan Waiter
Kerja akhir minggu
Hub: 267 829 1400 (3)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (90)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (421)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (84)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (29)

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, 267-901-1508 (3)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (7)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (10)

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)
267-231-7695

215-459-4057

enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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Dikasih kopi dingin

di sebuah kedai kopi, ada seorang 
pengunjung yang memesan kopi pada 
pemilik kedai itu, setelah menunggu cukup 
lama pesanannya itu pun datang, 
tapi si pengunjung itu malah marah-marah 
pada pemilik kedai tsb. 

“Eh..pak..! gimana sih kok saya di kasih 
kopi dingin sih..?!” bentak pengunjung tsb. 
pemilik kedai itu pun menjawab dengan 
kalem. 

“ah..kalau saya kasih kopi panas juga, nanti 
di tiupin dulu biar dingin, 
mendingan kan yang dingin jadi nggak 
usah di tiupin lagi..!?”

Orang buta dan anjingnya
Seorang buta sedang berjalan dengan 

seekor anjing sebagai penunjuk jalan. 

Pada sebuah persimpangan yang ramai si 
anjing yang nggak peduli dengan deru lalu 
lintas yang ramai, dia terus saja membawa 
si orang buta menyeberang ditengah 
keramaian lalu lintas. 

Bunyi derit ban mobil yang direm 
mendadak dan klaksonpun langsung 
terdengar hingar-bingar, pengendara-
pengendara yang panik mencoba meneriaki 
supaya mereka minggir. 

Akhirnya si orang buta dan anjingnya 
sampai pada trotoar. Kemudian si orang 
buta mengambil kue dari kantongnya dan 
memberikan kepada anjingnya. Seorang 
yang kebetulan melihat kejadian itu bilang, 

“Kenapa kamu masih berikan roti kepada 
anjingmu padahal baru saja dia hampir 
membuat kamu mati!” 

Si orang buta bilang,”saya hanya 
pengen tahu sebelah mana kepala si 
anjing kampung ini, biar bisa kupentung 
kepalanya”

Jual Tiket Murah
Jual tiket murah untuk 
pulang ke Indonesia 
untuke semua jenis airline. 
Hubungi 
Erna Ersan 512-5354-460 (1*)
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Perempuan peka 
akan bau badan  

Kaum perempuan kemungkinan lebih 
baik dalam mencium informasi biologi 
yang relevan dari keringat ketiak. 

Penemuan itu dilaporkan oleh satu 
penelitian di Amerika Serikat. 

Para peneliti menemui kesulitan 
menutupi bau ketiak jika seorang wanita 
melakukan penciuman, namun bau 
ketiak mudah ditutupi jika pria yang 
menciumnya. 

Mereka berspekulasi bahwa radar 
penciuman kaum perempuan yang sangat 
terlatih membantu mereka memilih 
pasangan. 

Peneltian yang dilakukan oleh Monell 
Center di Philadephia ini diterbitkan dalam 
Jurnal Flavour dan Fragrance.

Dalam penelitian ini, kaum pria 
dan wanita menilai tingkat bau ketiak 
sendiri dan dicampur dengan berbagai 
wewangian. 

Wewangian dipilih untuk menguji 
kemampuannya menghilangkan bau ketiak 
lewat media yang dikenal sebagai lintas 
adaptasi penciuman. 

Hal ini ternadi saat hidup menyesuaikan 
dengan satu bau, dan kemudian menjadi 
kurang sensitif terhadap bauk kedua. 

Saat dicium tanpa wewangian, bau ketiak 
sama-sama dikenali dengan cepat oleh 
kaum pria dan perempuan. 

Namun ketika bau ketiak diikuti dengan 
wewangian hanya dua dari 32 wewangian 
berhasil menghilangkan baeu ketiak di 
kelompok perempuan. 

Sebaliknya di kelompok pria, 19 
wewangian mengurangi bau ketiak dengan 
drastis. 

Peneliti utama, Dr Charles Wysocki, 
seorang pakar penciuman, mengatakan: 
“peneltian kami mengidindikasikan bahwa 
keringat wanita mengeluarkan informasi 
yang cukup penting bagi kaum perempuan. 

“Ini bisa menjadi penjelasan mengapa 
kaum perempuan kesulitan menghilangkan 
persepsi bau keringat.”

Keringat pria tajam
Tidak hanya kaum wanita memiliki 

penciuman lebih bagus dari kaum pria, 
keringat pria juga lebih sulit dihilangkan 
dibandingkan keringat kaum wanita. 

Bau ketiak dari dua jenis kelamin tidak 
berbeda dalam kategori kekuatan baunya. 

Namun 19% wewangian berhasil 
mengurangi kekuatan bau ketiak pria, 
sementara untuk wanita angkanya 
mencapai 50%. 

Para sukarelawan pertama mencium 
sampel keringat ketiak untuk menilai 
kekuatan barunya. 

Mereka kemudian menilai intensitas bau 
itu saat mencium wewangian kedua selama 
dua menit. 

Angka yang lebih rendah untuk bau 
ketiak memperlihatkan bahwa wewangian 
itu adalah agen penyesuaian bau yang 
bagus. 

TEORI EVOLUSI
Dr Leslie Knapp, pakar antropologi 

biologi dari Universitas Cambridge 
mengatakan ada penyebab secara 
evolusi sehingga kaum wanita memiliki 
kemampuan mendeteksi bau tubuih lebih 
tinggi, karena sebenarnya itu adalah 
langkah untuk mengendus pasangan yang 
ideal. 

Dia mengatakan: “Kaum wanita mungkin 
harus lebih bersikap diskriminatif ketika 
memilik pasangan untuk melakukan 
reproduksi, karena mereka investasi 
mereka lebih besar dibanding pria dalam 
hal itu. 

“Kaum pria tidak perlu terlalu pemilih, 
mereka mempunyai banyak sperma 
dan bisa melakukan reproduksi denagn 
banyak perempuan, namun sekali seorang 
melakukan reproduksi, dia terikat dengan 
satu pasangan selama sembilan bulan.” 

Knapp mengatakan ada bukti bahwa 
bau badan memberi pertanda mengenai 
susunan genetik dan dia menggarisbawahi 
gen HLA yang terlibat dalam reaksi 
pertahanan tubuh. 

Dia mengatakan dalam istilah evolusi, 
seorang wanita diharapkan ber-reproduksi 
dengan pria yang memiliki gen berbeda 
dengannya, karena akan melahirkan 
keturunan yang lebih kuat. 
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JAKARTA - Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
memperingatkan agar tidak 
ada pihak yang berniat 
untuk menimbulkan tragedi 
pada pelaksanaan Pemilu 
2009.

Presiden dalam konferensi 
pers setelah rapat kabinet 
terbatas membahas 
kesiapan pemilu di Kantor 
Kepresidenan, Jakarta, 
Selasa (7/4), mengakui 
pemerintah mendapatkan 
ancaman niat atau rencana 
bahwa ada pihak tertentu 
yang ingin melakukan 
kekerasan. 

“Memang ada juga 
ancaman kami dapatkan, 
entah niat, entah rencana, 
‘kami akan lakukan 

kekerasan’. Kami semua 
mendengar. Jajaran 
pemerintah, TNI, Polri, 
intelijen, juga sudah 
melakukan antisipasi 
langkah-langkah seperti 
itu,” tuturnya.

Presiden menyampaikan 
secara tegas bahwa 
pemerintah mencegah 
potensi peristiwa kekerasan 
selama pelaksanaan Pemilu 
2009.

Negara, lanjut Presiden, 
wajib untuk menjamin 
keselamatan warga 
termasuk keselamatan 
demokrasi.

“Saya mengingatkan 
jangan menimbulkan 
tragedi apa pun terhadap 
demokrasi. Rakyat Indonesia 

saya kira sepakat dengan 
saya, tidak ingin terjadi 
seperti peristiwa Mei 1998,” 
tegasnya.

Menurut Presiden, tragesi 
Mei 1998 merupakan titik 
gelap dalam sejarah yang 
sangat merusak reputasi dan 
perekonomian Indonesia.

Selain itu, Presiden 
berharap agar jangan terjadi 
kekerasan pascapilkada 
seperti yang pernah terjadi 
di beberapa provinsi di 
Indonesia.

Apabila terjadi 
ketidakpuasan dan 
keberatan terhadap 
hasil pemilu, Presiden 
mengingatkan, saluran yang 
digunakan adalah melalui 
proses hukum.

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)

Presiden: Jangan Timbulkan Tragedi Gempa Susulan Terjang 
L’Aquila 235 Orang 
Tewas

L’AQUILA - Dua gempa susulan yang cukup 
kuat guncangannya melanda L’Aquila, satu 
hari setelah gempa bumi berkekuatan 6,3 
magnitud mengakibatkan 235 orang tewas. 
Guncangan terkini yang berkekuatan 3,8 
skala richter terjadi sekitar pukul 21.30 
waktu setempat, Selasa (7/4) malam atau 
Rabu pagi WIB, ungkap televisi Rainews 24. 

Guncangan tersebut terjadi beberapa 
jam setelah gempa susulan terkuat yang 
berkekuatan 5,5 magnitud, sehingga 
menimbulkan kerusakan baru di L’Aquila, 
kota abad pertengahan yang luluh lantak 
dihantam gempa dahsyat hari Senin (6/4). 

Pemerintah bergegas memberikan 
tempat-tempat penampungan sementara 
kepada para korban selamat yang pada 
malam kedua masih harus mengungsi dari 
rumah-rumah mereka. Polisi berpatroli ke 
seantero kota bersejarah tersebut pada Rabu 
(8/4) dini hari untuk mencegah penjarahan 
tempat-tempat usaha dan apartemen-
apartemen yang ditinggal mengungsi para 
penghuninya. 

Sejumlah sumber rumah sakit 
sebagaimana dikutip ANSA, kantor berita 
Italia, menyebutkan, kamar jenazah sudah 
menampung sebanyak 228 mayat hingga 
Selasa malam. Sementara itu, sejumlah 
pejabat sebagaimana dikutip televisi 
Rainews 24 menyebutkan, jumlah korban 
tewas mencapai 235 jiwa. 

DIRAWAT
PM Silvio Berlusconi mengatakan, 

sebanyak 7.000 polisi, tentara, dan aparat 
layanan darurat dan sukare- lawan ikut 
ambil bagian dalam pencarian para korban 
selamat. Pencarian korban terkendala oleh 
terus berlangsungnya serangkaian gempa 
susulan.

Ratusan orang dari sekitar 1.500 korban 
luka-luka kini tengah dirawat di sebuah 
rumah sakit lapangan yang dibangun 
di wilayah L’Aquila. Beberapa kelompok 
sukare- lawan bergabung dengan sejumlah 
tim penyelamat profesional yang ditopang 
peralatan sekop mekanis dan dibantu 
anjing-anjing pelacak, terus berupaya 
menemukan para korban dari balik 
reruntuhan bangunan. 

“Kami sedikit lelah, tetapi masih sangat 
aktif,” ungkap Fabrizio Curcio, Direktur 
Perlindungan Sipil, badan darurat yang 
mengoordinasikan aktivitas penyelamatan 
dari sebuah gimnasium di daerah pinggiran 
L’Aquila. 

Berlusconi, yang menyatakan status 
darurat di Abruzzo, kawasan tengah Italia. 
[AFP/E-9]

Kuba Buka Pintu 
Dialog dengan AS

Hubungan Kuba-Amerika Serikat 
kemarin mulai mencair setelah anggota 
Kongres AS bertemu dua Castro bersaudara, 
mantan Presiden Kuba Fidel Castro dan 
penggantinya, Raul Castro.

Castro bersaudara menegaskan Kuba siap 
berunding dengan AS. Sementara anggota 
DPR AS Barbara Lee menyatakan Paman 
Sam berharap hubungan AS-Kuba akan 
menjadi lebih baik di bawah pemerintahan 
Presiden AS Barack Obama. “Untuk itulah, 
mengapa kami berada di sini,” ujar Lee 
setelah bertemu Raul Castro pada Senin 
pekan ini.

Kunjungan lima hari oleh tujuh anggota 
Partai Demokrat dari Kaukus Hitam Kongres 
AS itu, bertepatan dengan laporan bahwa 
Obama berencana mencabut sejumlah 
sanksi - walau tidak semua - di Kuba. AS 
telah memberlakukan embargo ekonomi 
penuh terhadap negara tetangganya, Kuba, 
sejak 1962.

Satu-satunya negara dengan satu partai 
komunis di Amerika itu, tidak memiliki 
hubungan diplomatik penuh, tetapi tetap 
memiliki interests section di tiap ibu kota 
negara bagian AS. Sementara itu, sebuah 
proposal di Senat AS mendesak Obama 
memilih utusan khusus untuk mengkaji lagi 
hubungan dengan Havana.

Di Kuba, delegasi AS bertemu dengan 
sejumlah pejabat tinggi, termasuk juru 
bicara Majelis Nasional Ricardo Alarcon dan 
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez.



Yakni Lembaga Riset Informasi (LRI) 
pimpinan Johan Silalahi, yang pada survei 
Februari 2009 memenangkan Golkar 
dengan angka 20,1%, disusul oleh Demokrat 
(15,5%) dan PDI Perjuangan (15,3%). Dari 
semua lembaga survei yang melakukan 
survei sejak November 2008 sampai Maret 
2009, tidak ada yang memberi skor Golkar 
sampai 20%.

Belakangan, dalam survei anyarnya, 
27 Maret-1 April lalu, LRI menempatkan 
Demokrat di posisi teratas (20,86%), disusul 
oleh Golkar (18,05%) dan PDI Perjuangan 
(16,31%). Dengan margin error +/- 2,2, LRI 
sepertinya hendak mengatakan bahwa tiga 
partai itu sebetulnya masih berpeluang 

saling mengalahkan.
Sejumlah lembaga survei tadi juga 

menampilkan parpol yang diperkirakan 
lolos ambang batas parlemen. Yakni 
empat partai papan tengah: PPP, PKS, PKB, 
PAN, plus Gerindra dan Hanura sebagai 
partai pendatang baru. Perolehan suara 
partai-partai itu (kecuali Hanura) versi 
survei sampai awal April lalu berada pada 
kisaran 5%. “Capaian Gerindra cukup 
membanggakan,” kata anggota Dewan 
Pembina Partai Gerindra, Haryanto 
Taslam.

Semua pihak sah-sah saja memprediksi. 
Mungkin saja benar, bisa pula meleset. 
Jadi, untuk melihat hasil kongkret siapa 
pemenang pemilu legislatif kali ini, ya, kita 
tunggu hasil perhitungan suara riil.
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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-
manajemen. Kami melayani pasien 
segala usia dan mengatasi masalahnya 
masing-

Harga Minyak 
Jatuh Mengikuti 
Pasar Saham  

NEW YORK - Harga minyak 
mentah jatuh lebih dari satu 
dolar AS pada perdagangan 
Senin waktu setempat, 
karena para pedagang 
mengikuti penurunan 
baru di pasar-pasar saham 
global, kata para dealer.

Kontrak berjangka utama 
New York, minyak mentah 
jenis “light sweet” untuk 
pengiriman Mei, jatuh 
1,46 dolar AS dari harga 
penutupan Jumat, menjadi 
berakhir pada 51,05 dolar 
AS per barel di New York 
Mercantile Exchange.

Di London, minyak 

mentah “Brent North Sea” 
untuk penyerahan Mei, 
merosot 1,23 dolar AS 
menjadi 52,24 dolar AS per 
barel, setelah pada semula 
mencapai level tertinggi 
54,31 dolar AS.

“Lami sedang melihat 
sebuah gigitan koreksi 
setelah pasar pasar saham 
jatuh hari ini,” kata Bart 
Melek dari BMO Capital 
Markets. “Kami jatuh ke 
ambang 50 dolar AS setelah  
menikmati kenaikan 
panjang yang cantik dalam 
beberapa pekan lalu dan 
sebuah optimime di pasar 
saham.”

Melek mengatakan, dia 
merasakan beberapa aksi 
ambli untung, sebagai 
reaksi atas penurunan di 
pasar saham AS dan Eropa.

Saham-sagam turun 
karena para investor AS 
berbalik hati-hati jelang 
musim laporan keuangan 
kuartal pertama dan 
sentimen Eropa dari 
hasil penjualan ritel yang 
mengecewakan.

Pasar saham global telah 
menguat pada awal Senin 
karena sentimen telah 
terpicu oleh kenaikan akhir 
pekan di Wall Street dan 
rekor permintaan dari “right 
issue” (penawaran umum 
terbatas) saham HSBC, kata 
para dealer.

Tetapi, saham-
saham Eropa berbalik 
melemah, setelah Wall 
Street menyusut di 
tengah kekhawatiran 
jelang musim laporan 
keuangan kuaratalan AS. 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Pertumbuhan Ekonomi 3-4 
Persen Angka Realistis 

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi 
dan Masyarakat (LPEM) Universitas 
Indonesia (UI), Chatib Basri, menilai, angka 
pertumbuhan ekonomi yang di-canangkan 
Bank Indonesia realistis, jika dilihat dari 
perkembangan situasi global dan domestik 
saat ini. 

Akan tetapi, sambung dia, level 
pertumbuhan tersebut, harus 
dipertahankan agar tidak terlalu drop 
hingga akhir 2009 dengan kekuatan ekonomi 
domestik. Sebab, ekonomi glo- bal diprediksi 
bakal melambat antara minus (-) 1-0,5%. 

“Itu make sense dan sudah cukup 
bagus, karena negara lain sudah berbicara 
pertumbuhan minus,” kata Chatib Basri, di 
Jakarta , Selasa (7/4). 

Adapun, Bank Indonesia (BI) 
memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan pertama 2009 bakal menginjak 
4,6% (YoY). Hal ini, terutama didorong oleh 
kinerja beberapa indikator ekonomi internal 
dan eksternal yang cenderung melambat. 
Di mana, ekspor dan impor pada periode 
tersebut, masing-masing diperkirakan 
melemah -5,1 dan -7,1% dibanding triwulan 
yang sama tahun 2008. 

Beberapa indikator yang melemah jika 
dibandingkan periode sama tahun lalu 
adalah investasi 4,8% dan konsumsi swasta 
4,1%. BI mencatat, pelemahan konsumsi 
swasta disebabkan melemahnya daya beli 
masyarakat akibat turunnya penghasilan 
dan peningkatan pemutusan hubungan 

ker- ja (PHK). Namun, berkat tekanan infla-
si berkurang dan implementasi Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), kenaikan gaji pegawai 
negeri sipil (PNS), serta kegiatan pemilu, 
maka konsumsi swasta bisa ditahan pada 
level itu.

Adapun, prediksi BI soal target 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2009 
belum berubah, yakni masing-masing 3-4% 
dan 5-7%. 

Mengenai konsumsi swasta, Chatib 
menilai, angkanya masih bisa lebih tinggi 
dari perkiraan BI yang 4,1%. Pasalnya, 
tingkat keyakinan konsumen meningkat, 
kenaikan gaji PNS, BLT, dan belanja pemilu 
bakal mengangkat konsumsi swasta. 

“Itu yang membuat private consumption 
masih berada pada level yang lebih tinggi,” 
ujar dia. Meski demikian, Chatib setuju, jika 
pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 
2009 berada pada 4,6%. 

Dia mengatakan, untuk mengatasi 
pelemahan ekonomi ini, perlu dilakukan 
secara menyeluruh dan bersama-sama. Dari 
sisi global, pembahasan pembersihan neraca 
perbankan dari aset bermasalah (toxic 
asset), reformasi dan suntikan dana kepada 
lembaga keuangan multilateral, seperti 
Dana Moneter Internasional (IMF), dan 
pelarangan anti proteksionisme merupakan 
beberapa langkah yang dicapai pada G-20.

“Ini harus dikembalikan (pertumbuhan 
ekonomi global, Red). Kalau -1,5%, maka 
trade kita enggak jalan. Tahun lalu kita bisa 
tinggi karena global growth-nya di atas 5%. 
Kalau -1,5% bagaimana? Jadi, kita harus 
kembalikan itu secara bersama-sama,” 
ungkapnya. 
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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

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 

Ferry Irawan, Tak 
Pernah Gauli Istri 
Lagi!

Bukan ingin mendahului vonis 
hakim, tapi agaknya rumah tangga 
Ferry Irawan dan Noviana sulit untuk 
disatukan lagi. Ferry sebagai penggugat 
ngotot menceraikan wanita yang 
dinikahinya sejak beberapa tahun silam 
itu.

Mestinya, Rabu (08/04) hari ini 
sidang beragendakan mediasi. Tapi 
hakim Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan urung menggelar sidang karena 
Ferry dan Noviana tidak menghadiri 
sidang.

Yang menarik pada sidang hari 
ini, ada kalimat bantahan meluncur 
dari Ferry prihal pengakuan Noviana 
pada sidang sebelumnya. Novi kepada 
wartawan mengaku masih mendapat 
nafkah lahir dan bathin dari Ferry. 

Rupanya pengakuan Novi tadi 
mengganggu Ferry yang kabarnya 
tengah berselingkuh dengan seorang 
wanita yang konon mantan istri siri Dai 
Sejuta Umat, KH Zainuddin MZ.

Lewat pengacaranya,  Herry 
Subagyo, Ferry mengaku sudah tak 
pernah lagi berhubungan secara fisik 
dengan Novi.

” Kalau nafkah lahir dalam arti 
materi, Ferry masih melakukannya. 
Tapi kalau naskah bathin tidak. Ferry 
dan Novi sudah pisah ranjang sejak dua 
bulan belakangan ini,” ujar Herry usai 
mengikuti sidang kasus gugatan cerai 
Ferry terhadap Noviana di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, Rabu (08/04).
[kck/ais]

JAKARTA- Sebanyak 24 
orang dikhawatirkan tewas 
setelah sebuah pesawat 
latih militer jatuh di 
Bandung, Jawa Barat. 

Pesawat Fokker 27 
TNI AU jatuh beberapa 
saat sebelum mendarat 
di Bandara Hussein 
Sastranegara Bandung, 
Jawa Barat, sekitar pukul 
13.05 WIB, Senin. 

Pesawat itu dialporkan 
menabrak gedung divisi 
ACS (Aircraft Service) PT 
Dirgantara Indonesia. 

Saksi mata mengatakan, 
mereka mendengar ledakan 
keras disusul bola api 
membubung ke angkasa. 

Pesawat tersebut 
membawa 24 personel, 

termasuk 6 kru pesawat, 
seorang pelatih terjun, 
serta 17 siswa penerjun 
tingkat lanjut.

Kepala Dinas Penerangan 
Angkatan Udara Indonesia, 
Marsekal Pertama 
Bambang Sulistiyo 
mengatakan kepada BBC, 
mereka diperkirakan tewas 
mengingat “kondisi seperti 
itu”. 

Bambang 
menambahkan, evakuasi 
dan identifikasi korban 
masih berlangsung Senin 
Sore. 

Pesawat Fokker 27 
tersebut sedang melakukan 
pendaratan setelah 
memberikan dukungan 
latihan penerjunan untuk 

pasukan elite AU, Paskhas. 
Penyebab pasti 

kecelakaan pesawat ini 
masih diselidiki, tapi cuaca 
buruk melanda sekitar 
tempat pendaratan.

TNI Angkatan Udara 
telah menurunkan tim 
penyelidik kecelakaan 
pesawat ke lapangan untuk 
memulai investigasi.

Mengenai kondisi 
pesawat, Marsekal 
Bambang Sulistiyo 
mengatakan: “Saya 
pastikan pada waktu 
dia melakukan operasi 
penerbangan, mulai 
dari berangkat di Halim 
(Perdana Kusuma) itu 
pasti dalam kondisi layak 
terbang.” 

Fokker militer jatuh di Bandung

Marcella Zalianty  
“Tengsin Berat” 

Untuk kesekian kalinya, sidang dengan 
terdakwa artis Marcella Zalianty ditunda. 
Hari ini Rabu (08/04) Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, seharusnya menyidangkan 
kasus penculikan dan penganiayaan 
terhadap Agung Setiawan dengan 
terdakwa Marcella Zalianty dengan agenda 
mendengarkan keterangan saksi dari 
karyawan hotel Ibis, tempat aksi penculikan 
terjadi.

Berhubung, karyawan tersebut cuti untuk 
mencontreng pada Pemilu besok maka 
mereka tak bisa memberikan kesaksiaan 
hingga sidang ditunda hingga Senin, 13 
April mendatang. Penundaan ini jelas 
membuat Marcella kecewa. 

“Kita sudah menunggu sejak jam 
sembilan pagi, gak tahunya sidang ditunda,” 
ujar Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum 
Marcella.

Rasa kecewa Marcella tadi belum 
seberapa bila dibanding dengan 
kekecewaan dan rasa malunya saat jaksa 
penuntut umum menolak ajakannya untuk 
berfoto bersama. 

Saat tahu sidang ditunda, Marcella 
mulai mengaktifkan kamera di gitalnya. 
Setelah berfoto ria dengan para pengunjung 
sidang, Marcella berniat berfoto dengan 
jaksa penuntut umum. Sayang ajakan artis 
sekelas Marcella tadi langsung ditolak para 
jaksa. Sudah pasti, penolakan itu membuat 
putri Tety Liz Indriati kecewa bercampur 
malu.
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BADGHAD - Dalam lawatan yang 
diselimuti dengan kerahasiaan, Presiden 
AS Barack Obama tiba Irak, Selasa 
(7/4), untuk meninjau langsung kondisi 
perang di negara itu yang sejauh ini telah 
menewaskan setidaknya 4.266 anggota 
militer AS.

Lawatan ini merupakan yang ketiga 
Obama ke Irakdan pertamanya sejak 
menjadi presiden. Dia bertemu dengan 
para komandan dan pasukan AS musim 
panas lalu ketika mencalonkan diri 
menjadi presiden.

Karena keprihatinan keamanan, Gedung 
Putih tidak mengumumkan lebih dulu 
kunjungan itu dan tidak merilis rincian 
semua kegiatannya di lapangan.

Ini merupakan persinggahannya yang 
terakhir selama lawatannya delapan hari ke 
Eropa dan Turki.

Obama terbang ke Baghdad dan 

menunjau Kamp Victory, tempat ia 
pidato di depan 140.000 tentara AS 
yang ditempatkan di negara itu. Ia 
menganugerahkan medali kepada 
beberapa tentara.

Ia bersiap mengunjungi Zona Hijau -- 
pusat kegiatan AS yang diperkuat dengan 
benteng di Baghdad tapi dibatalkan karena 
cuaca buruk.

TAK ADA ANCAMAN BUNUH
Sementara itu, pihak kepolisian Turki 

menahan seorang pria setelah menerima 
pernyataan gelap yang menyatakan bahwa 
dia berencana membunuh Presiden Barack 
Obama, tapi akhirnya membebaskannya 
tanpa tuduhan, demikian dikatakan 
seorang pejabat pemerintah Turki.

Pejabat tadi, yang dekat dengan operasi 
polisi di Turki, mengatakan, polisi 
menahan tersangka, seorang warga Turki, 

Presiden Obama Kunjungi Irak
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Partisipasi TKI 
Bakal Rendah

Tingkat partisipasi tenaga kerja Indonesia 
dalam pemilihan umum legislatif Kamis 
(9/4) diprediksi bakal sangat rendah. 
Daftar Pemilih Tetap yang tidak akurat dan 
minimnya pengetahuan TKI terhadap lokasi 
tempat pemungutan suara menjadi kendala 
utama.

Seorang TKI dari Korea Selatan, Aya, 
menulis kepada Kompas.Com, Rabu (8/4), 
dirinya tidak dapat mengikuti pemilu 
karena tidak terdaftar di DPT. Saat Aya 
meminta konfirmasi dari Panitia Pemilihan 
Luar Negeri di Kedutaan Besar RI di Seoul, 
petugas meminta dia mengikuti pemilu 
presiden pada bulan Juli saja.

“Tetapi teman satu pabrik, satu orang 
(malah) mendapat dua undangan. Dua 

orang mendapat empat undangan. 
Bagaimana ini?” tanya Aya yang tinggal di 
daerah Pyeongtaek.

TKI lain dari Arab Saudi, Evo, 
mengungkapkan, dia tidak pernah 
mendapat informasi tentang lokasi TPS. 
“Kalau kami tidak memilih, jangan salahkan 
kami (para) TKI,” ujarnya.

Persoalan ini sebenarnya menjadi 
kekhawatiran para pemantau pemilu 
juga. Direktur Eksekutif Migrant CARE 
Anis Hidayah yang tengah berada di 
Hongkong mengatakan, baru 239 orang 
yang menyatakan hadir memberikan suara 
dari 103.931 pemilih yang terdaftar dalam 
DPT di PPLN Hongkong. Mayoritas pemilih 
menyalurkan hak lewat pos, yang sampai 
Rabu (8/4) sudah mencapai 10.000-an 
surat suara dikembalikan. Adapun PPLN 
Hongkong sendiri memprediksi tingkat 
partisipasi pemilih akan mencapai 30 
persen. (Tup/OL-02)

Syukur and Terima Kasih
Dari Bpk. N.K.H. dan Istri

 
Syukur kepada Tuhan Yesus atas terkabulnya doa 

kami dalam kemenangan kasus imigrasi kami pada 
bulan Maret 2009.

Kami juga berterima kasih kepada:
1. Kantor pengacara Jack Herzig
2. Romo Ignatius Suparno (gereja Katolik St. Thomas 

Aquinas, 1719 Morris Street, Philadelphia, PA. 19145)
3. Bpk. Ivan and Istri, New York
4. Bpk. Harry dan Ibu Dorkas, New York
5. Bpk. Iwan dan Keluarga, Philadelphia
6. Keluarga Wibowo, Philadelphia



8 DUNIA KITA  INDONESIA

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 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Kasus Edhie Baskoro 
Tak Cukup Bukti

JAKARTA - Panitia Pengawas (Panwas) 
Provinsi Jawa Timur menilai, kasus dugaan 
politik uang (money politics) oleh Edhie 
Baskoro Yudhoyono, yang juga calon 
legislator (caleg) Partai Demokrat untuk DPR 
RI dari daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa 
Timur, tidak cukup bukti untuk dijadikan 
kasus pelanggaran pemilu.

“Kasus itu tidak memenuhi syarat 
sebagai kasus pelanggaran pemilu, karena 
sidang klarifikasi hanya dihadiri pelapor, 
sedangkan terlapor dan saksi tidak hadir,” 
kata Ketua Panwas Jatim, Sri Sugeng 
Pudjiatmiko, setelah menghadiri dialog 
jarak jauh antara Presiden dengan gubernur, 
panwas, dan KPU se-Jatim di Mapolda Jatim, 
Rabu (8/4).

Menurut dia, barang bukti berupa amplop 
berisi uang Rp. 10.000 dan kartu nama Edhi 
Baskoro memang ada, namun bila alat bukti 
tidak ada dalam sidang klarifikasi, maka 
kasus itu dianggap tidak memenuhi unsur 
pelanggaran pemilu.

“Kalau diteruskan akan riskan, karena 
bisa saja barang bukti yang ada merupakan 
upaya untuk menjatuhkan caleg tertentu. 
Itu sering terjadi dalam kondisi `detik-detik 
akhir` menjelang pemilu, seperti sekarang 
ini,” katanya.

Ia mengatakan panwas memiliki 
prosedur dalam menerima laporan, yakni 
mulai dari masuknya laporan masyarakat 
di panwas kecamatan, lalu ditarik ke 
panwas kabupaten/kota, kemudian 
panwas kabupaten/kota melakukan sidang 
klarifikasi dan hasilnya dilanjutkan ke 
Sentra Gakkumdu (sentra penegakan hukum 

terpadu).
“Sidang klarifikasi itu sudah dilaporkan 

ke Panwas Jatim bahwa sidang klarifikasi 
pada tanggal 6 April tidak memenuhi syarat, 
karena hanya dihadiri M Naziri S.H.I. dan 
Bambang Krisminarso SH MHum selaku 
pelapor, sedangkan Samuji selaku terlapor 
dan saksi yang menerima `money politics̀  
tidak hadir,” katanya.

Setelah itu, katanya, hasil sidang 
klarifikasi yang tidak memenuhi syarat itu 
dibawa ke Sentra Gakkumdu yang akhirnya 
menyimpulkan bahwa kasus itu tidak cukup 
bukti, karena alat bukti kurang akibat 
terlapor dan saksi justru tidak hadir dalam 
sidang klarifikasi itu.

“Panwas sendiri melaporkan ke Sentra 
Gakkumdu yang di dalamnya ada jaksa 
dan polisi, karena panwas memang hanya 
memiliki waktu lima hari dalam menangani 
kasus itu,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Jatim dalam 
konferensi pers pada hari Selasa (7/4) pukul 
20.30 WIB menyebut lima calon tersangka, 
yakni Naziri, Bambang Krisminarso, 
pimpinan laman/situs JakartaGlobe.com, 
pimpinan Okezone.com, dan wartawan 
Harian Bangsa di Ponorogo, namun 
pemeriksaan dalam waktu satu kali 24 
jam itu akhirnya menyimpulkan dua 
tersangka saja, yakni Naziri dan Bambang 
Krisminarso.

Selain itu, Kapolda menyebut tiga pasal 
yang disangkakan, yakni pasal 310 KUHP 
dan 311 KUHP (pencemaran nama baik) 
juncto pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Teknologi Informasi (TI) juncto 
pasal 55 KUHP (turut serta dalam tindak 
kejahatan), namun pemeriksaan dalam 
waktu satu kali 24 jam pun menyimpulkan 
pelanggaran hanya terjadi pada pasal 310 
dan 311 KUHP tentang pencemaran nama 
baik.



Fujimori Dihukum 25 
Tahun Penjara

LIMA - Bekas presiden Peru, Alberto Fujimori, 
dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, Rabu (8/4), 
pertama kalinya seorang presiden Amerika Latin 
yang terpilih secara demokratis terbukti bersalah di 
negaranya sendiri karena kejahatan HAM.

Panel tiga hakim 
tersebut menghukum 
Fujimori karena 
memerintahkan regu 
kematian militer 
untuk melakukan dua 
pembunuhan besar-
besaran yang menewaskan 
25 orang pada masa 
pemerintahannya 1990-
2000, ketika ia memerangi 
pemberontak. Hampir 
70.000 orang tewas dalam 

dua dasawarsa konflik di negara Andean itu.
Pernah dipuji sebagai seorang pahlawan, 

Fujimori, 70 tahun, dapat menghabiskan sisa 
hidupnya dalam penjara. Ia dapat naik banding 
atas putusan pengadilan itu, tapi hukuman tersebut 
mungkin akan memiliki implikasi politik yang luas 
bagi Peru.

Pengadilan menyatakan, keempat tuduhan 
terhadapnya terbukti melebihi semua keraguan 
yang masuk akal, kata hakim Cesar San Martín.

Popularitas Fujimori meningkat ketika 
mengalahkan pemberontak Shining Path 
yang kejam, meredakan kekacauan ekonomi 
dan membebaskan puluhan sandera yang 
ditangkap olah pemberontak Tupac Amaru dalam 
pengepungan sebuah rumah duta besar Jepang di 
Lima.

Namun skandal korupsi yang melibatkan kepala 
mata-matanya, Vladimiro Montesinos, telah 
menenggelamkan pemerintahnya pada 2000. 
Fujimori melarikan diri ke pengasingan di Jepang, 
negara tempat orangtuanya dilahirkan, dimana 
kemudian ditangkap di Cile, hingga diekstradisi ke 
Peru.

Putri Fujimori, Keiko, seorang anggota 
parlemen terkenal, dapat mencoba menggunakan 
penghukuman ayahnya untuk menimbulkan 
simpati dan memacu ambisi kepresidenannya 
sendiri. Beberapa jajak pendapat menunjukan, 
Keiko telah menjadi calon terkuat. 
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Bibi Obama 
Terancam 
Dideportasi  

LONDON - Bibi Presiden Barack 
Obama yang berkewarganegaraan 
Kenya, Zeituni Onyango, Rabu 
(1/4), muncul di pengadilan 
imigrasi Amerika Serikat (AS) 
untuk mengajukan banding atas 
perintah deportasi yang dikenakan 
terhadapnya.

Namun Onyango sementara ini 
masih diperbolehkan tinggal di AS 
setidaknya selama 10 bulan.

Onyango tidak memberikan 
komentar kepada para wartawan 
ketika meninggalkan pengadilan 
di Boston melalui pintu belakang 
setelah persidangan.

Atas permintaan pengacara 
Onyango, persidangan itu sendiri 
tertutup untuk publik.

Onyango, yang mengenakan 
jaket bulu imitasi serta kacamata 
hitam, dikawal oleh para petugas 
Pelayanan Perlidungan Federal.

Persidangan berikutnya 
dijadwalkan akan berlangsung 
pada tanggal 4 Februari 2010, kata 
Elaine Komis, juru bicara kantor 
eksekutif peninjauan imigrasi 
pada Departemen Kehakiman. 
“Pada saat itu ia bisa mengajukan 
permintaan dan pada umumnya 
keputusan akan dijatuhkan 
pada persidangan itu,” kata 
Fatimah Mateen dari Departemen 
Kehakiman.

Onyango diperintahkan untuk 
dideportasi dari AS pada tahun 
2004 namun memilih tetap tinggal 
di Boston.

Pada bulan Desember 2008, 
menyusul kemenangan Obama 
dalam pemilihan presiden, 
pengadilan memperbolehkan 
Onyango untuk membuka kembali 
kasusnya.
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Pemilu Relatif Lancar
Pemungutan suara untuk Pemilu 

Legislatif 2009 pada Kamis (9/4), secara 
umum berlangsung damai dan lancar. 
Warga tampak antusias mendatangi 
tempat pemungutan suara (TPS). Di 
sejumlah TPS warga sudah mengantre dan 
terpaksa menunggu kesiapan kelompok 
penyelenggara pemungutan suara (KPPS) 
yang terlambat memulai proses pemungutan 
suara, yang seharusnya dimulai pukul 07.00 
waktu setempat.

Meskipun demikian, ada sejumlah insiden 
hingga memakan korban jiwa, seperti yang 
terjadi di Papua menjelang pelaksanaan 
pemilu. Selain itu, pelaksanaan pemungutan 
suara ternyata tidak bisa serentak di seluruh 
wilayah Indonesia, karena persoalan logistik.

Persoalan lain yang mewarnai 
pelaksanaan pemilu kali ini adalah tidak 
disediakannya TPS khusus di rumah sakit. 
Akibatnya, banyak pasien, dokter, dan tenaga 
medis yang tidak dapat menggunakan hak 
pilihnya.

Di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), 
Jakarta, misalnya, jumlah pasien dewasa 
yang dirawat pada Kamis (9/4) berjumlah 
560 orang, dan pasien anak-anak yang dijaga 
orang dewasa sebanyak 167 orang. Selain itu, 
jumlah pegawai RSCM baik PNS dan kontrak 
berjumlah 4.100 orang, sedangkan dokter 
yang magang dan sekolah 1.600 orang.

“Tidak tersedianya TPS khusus di RSCM 
baru terjadi untuk pertama kalinya pada 
Pemilu 2009,” ujar staf Humas RSCM Yati 
Bahar.

Nasib yang sama menimpa penumpang 
pesawat dan karyawan Bandara Soekarno 
Hatta. Mereka banyak yang gigit jari karena 
tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 
khusus.

Panji, karyawan PT Angkasa Pura II yang 
berdomisili di Kalideres, awalnya berharap 
bisa mencontreng di TPS di bandara seperti 
pemilu sebelumnya. Namun, dia tidak 
mengetahui prosedur baru, bahwa harus 
mendaftarkan diri terlebih dahulu. Keluhan 
serupa disampaikan Dian warga Bandung 
yang hendak terbang ke Surabaya.

Namun, di LP Cipinang, KPPS setempat 
justru menambah bilik suara dari 3 menjadi 
6 di 9 TPS. Penambahan dilakukan agar 
proses pemilihan umum oleh para warga 
binaan bisa berlangsung cepat, mengingat 
jumlah mereka yang menggunakan hak pilih 
cukup banyak.

Kalapas Cipinang, Haviluddin 
mengatakan, semua narapidana 
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 
kali ini.

INSIDEN DI PAPUA
Menjelang pelaksanaan pemungutan 

suara, terjadi beberapa insiden di Papua. 
Pesawat Aviastar, Kamis (9/4) pukul 07.45 
WIT, jatuh dalam penerbangan dari Jayapura 
menuju Wamena, di Gunung Pike, kawasan 
Pasir Putih Tulem, Distrik Kurulu, Kabupaten 
Jayawijaya, Papua. Dalam kejadian itu, enam 
awak pesawat tewas.

Insiden lainnya, Polsek Abepura, Papua, 
diserang sekelompok orang tak dikenal, 
Kamis dini hari, menggunakan panah dan 
bom rakitan. Seorang penyerang ditembak 
mati.

Selain itu, terjadi pembakaran Kantor 
Rektorat Universitas Cenderawasih dan 
Depo Pertamina di Biak, yang menewaskan 
seorang balita. “Ada upaya menggagalkan 
pemilu di Papua. Tetapi warga tetap 
menggunakan hak pilih,” kata Kapolda 
Papua, Irjen Pol Bagus Ekodanto.

Di Makassar, seorang caleg mengamuk 
di TPS karena nomor urutnya di surat suara 
berubah. Herman Hafid Nassa, caleg dari 
Partai Persatuan Pembangunan mengaku, 
dia seharusnya berada di nomor urut 10, 
namun dalam surat suara tercantum di 
nomor 9.

TAK SERENTAK
Sementara itu, pemungutan suara pemilu 

legislatif tahun ini tidak bisa dilakukan 
serentak di seluruh wilayah Indonesia. 
Selain di Flores Timur dan Lembata, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), karena pemilih 
harus mengikuti prosesi Paskah, beberapa 
kabupaten di Papua dan Maluku tidak bisa 
melaksanakan pemilu karena keterlambatan 
logistik pemilu.

Di Papua, logistik pemilu belum tiba di 
16 distrik (kecamatan) di Kabupaten Paniai 
dan Yahukimo. “Di Paniai, ada empat 
distrik dan di Yahukimo ada 12 distrik 
yang belum terkirim logistiknya. Distribusi 
baru dilakukan hari ini dan pemilu di sana 
dilaksanakan tanggal 10 April,” kata Kepala 
Biro Logistik KPU, Dalail.

Sedangkan anggota KPU Papua Hasjim 
Sangaji menyatakan, logistik untuk 246 TPS 
di lima kabupaten, yakni Paniai, Yahukimo, 
Pegunungan Bintang, Yalimo, dan 
Mamberamo Tengah, belum terdistribusi.
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TOKYO - Negara-negara berkembang di 
Asia Timur sedang mengalami krisis cukup 
parah di dalam pertumbuhan ekonominya, 
dengan jumlah pengangguran yang 
“melonjak drastis” yang akan membuat 
jutaan orang tidak bisa menghindar dari 
kemiskinan, Bank Dunia memperingatkan 
Selasa (7/4).

Anjlok tajamnya permintaan global 
menurunkan ekspor dari kawasan 
itu, hingga banyak pabrik ditutup, 
meningkatnya jumlah PHK dan turunnya 
gaji, kata lembaga peminjam dana yang 
berkantor-pusat di Washington itu dalam 
sebuah laporannya. 

Namun begitu ada secercah 
optimisme dengan perekonomian China 
yang kemungkinan akan memulih 
dalam semester kedua 2009 -- hingga 
meningkatkan kinerja kawasan itu secara 
keseluruhan, kata laporan itu. 

Berapa lama rebound itu akan 
berlangsung tergantung kepada kesehatan 
perekonomian negara-negara besar 
terkemuka seperti Amerika Serikat, Eropa 
dan Jepang, pembeli utama produk-produk 
Asia.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara 
berkembang Asia Timur akan melamban 
5,3% tahun 2009, turun dari 8,0% tahun lalu 
dan dari 11,4% tahun 2007, kata laporan 
Bank Dunia itu yang tidak termasuk Jepang, 
Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan 
Taiwan.

Porkas pertumbuhan Bank Dunia 
Desember lalu untuk kawasan itu adalah 
6,7% tahun ini.

Bagi negara-negara selain China, 
“perlambanan tersebut bahkan jauh lebih 
tajam,” kata ekonom Bank Dunia, Vikram 
Nehru.

Perekonomian China diperkirakan 
tumbuh 6,5% tahun 2009, yang menandai 
terjadinya perlambanan tajam dari 
pertumbuhan dua digit negara itu sebelum 
bermulanya krisis ekonomi global.

Bank Dunia mengatakan tentang 

adanya isyarat sementara bahwa 
perekonomian China nyaris mengalami 
kondisi terburuknya kalau tidak ada paket 
pengeluaran stimulus Beijing yang sangat 
besar, dengan pemulihan “kemungkinan 
bisa mulai tahun ini, dan pulih sepenuhnya 
tahun 2010.

“Kini kita sudah bisa melihat tanda-tanda 
dini stabilisasi,” kata Nehru.

Itu menajdi berita bagus bagi negara 
lain di kawasan itu, katanya dalam sebuah 
briefing di Tokyo.

Namun demikian, setiap pemulihan 
di Asia cenderung terlambat untuk bisa 
menyelamatkan banyak orang yang 
kehilangan pekerjaan mereka.

Paling tidak bertambah satu juta 
pengangguran di kawasan itu selama tahun 
lalu dengan total 24 juta penganggur hingga 
Januari lalu.

Krisis menyebabkan 10 juta orang lagi 
di kawasan itu akan tetap  berada dalam 
kemiskinan selama 2009, jauh lebih tinggi 
dari yang diperkirakan tahun lalu.

Sementara jumlah keseluruhan orang 
miskin akan terus berkurang dari 200 
juta sekarang, sejumlah negara, seperti 
Kamboja, Malaysia dan Thailand akan 
mengalami kenaikan jumlah rakyat 
miskinnya.

“Bahkan bagi negara-negara dengan 
pendapatan per kapitanya yang mengalami 
pertumbuhan positif, akan terasa berat 
dengan adanya perubahan dalam status 
miskinnya di tengah kenaikan tingkat 
pengangguran dalam jumlah besar,” kata 
laporan Bank Dunia itu.

Bank Dunia mengatakan, kawasan Asia 
Timur tidak mungkin bisa pulih kembali 
kepada tingkat pertumbuhannya yang 
pesat selama satu dasawarsa terakhir, 
karena konsumen di pasar-pasar Barat 
diperkirakan masih akan tetap jauh lebih 
berhemat dibandingkan dengan keadaan 
mereka sebelum bermulanya krisis 
ekonomi. (AFP/sy.a) 
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