
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang 
juga calon presiden 2009-2014 menyebut 
lima kriteria calon wakil presiden 
(cawapres) untuk mendampinginya pada 
Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.

Pada silaturahmi dengan wartawan di 
kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, 
Minggu, Yudhoyono mengatakan lima 
kriteria itu dikumpulkan dari masukan 
berbagai pihak termasuk pesan pendek 
dari masyarakat luas yang ia terima secara 
langsung.

Lima kriteria cawapres yang disebutkan 
Yudhoyono adalah, pertama, harus 
memiliki integritas kepribadian yang 
baik, yang ditandai oleh kekuatan moral, 
termasuk moral berpolitik; kedua, 
kapabilitas sebagai kriteria nomor dua. 
Ketika menjelaskan kriteria itu, Yudhoyono 
menekankan peran wakil presiden sebagai 
seorang pembantu presiden sesuai pasal 
UUD 1945.

“Dalam UUD pasal 4 jelas sekali Presiden 
memegang jabatan kepala pemerintahan 
dan dalam menjalankan tugas dibantu 
seorang wakil presiden. Tapi meski hanya 
membantu, wapres ini lain karena dipilih 
rakyat. Dan harus punya kecakapan 
tinggi untuk mengkoordinasikan dan 
mensinergikan para menteri kabinet 
segaris dengan kebijakan presiden,” 
tuturnya.

Kriteria cawapres ketiga yang 
disebut Yudhoyono adalah loyalitas 
harus sepenuhnya kepada presiden 
sebagai kepala pemerintahan dan 
bukan sebagai pribadi. Untuk itu, 

Yudhoyono menginginkan cawapres yang 
mendampinginya nanti bebas dari segala 
kepentingan selama memegang jabatan.

Kriteria cawapres keempat yang disebut 
Yudhoyono adalah harus bisa diterima 
masyarakat luas. “Tentu harus diterima 
publik, oleh rakyat, diterima mayoritas 
rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan, nantinya presiden 
dan wakil presiden berada dalam satu 
perahu dan yang berperan sebagai 
nakhoda adalah presiden. “Sehingga 
‘chemistry’-nya harus bagus, dalam arti itu 
sebetulnya cocok satu sama lain,” katanya.

Kriteria cawapres kelima yang disebut 
Yudhoyono adalah harus meningkatkan 
kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang 
terbangun pada pemerintahan berikut. 
“Saya selalu berbaik sangka dengan semua 
orang, kita cocokkan nanti siapa yang 
sesuai dengan kriteria itu,” ujarnya.

Yudhoyono menjelaskan partainya sudah 
membentuk tim sembilan yang diketuai 
Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo 
dengan tugas membangun komunikasi 
politik dengan partai lain untuk berkoalisi.

1 US$: Rp. 10,819.65
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Yudhoyono Sebut 
Lima Kriteria Cawapres

BERSAMBUNG KE HAL 5

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.
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Kabar Gembira!!!
Indonesia Restaurant suka 
melayani delivery untuk 
teman-teman yang bekerja 
di center city. Hours untuk 
order: Tues-Friday between 
12pm-1pm. Hub: 215-829-
1400. Minimal $20/order. (1)

Antar Jemput !!!
telpon saja Bang John
267-505-0703 (3)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (92)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (44)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (86)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (40)

Disewakan Rumah
Ada kamar kosong di lantai 
1 ada 1 kamar, di lantai 2 ada 
1 kamar di 1817 7th St. yang 
berminat hubungi 267 455 
8953, 267 882 7230 (1)

Disewakan Rumah
19th street McClellan
 Hub: 215 500 3699 (1)

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 (5)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (9)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (12)

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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Surat kepada pak guru
Saat sehabis sakit flu dan kemudian masuk 
sekolah lagi,dia ditegur oleh wali kelasnya 
kenapa tidak kirim surat sakit.

Guru : “Kamu tidak masuk sekolah tiga hari 
kenapa.....?”

Sidik: “Saya sakit Pak Guru, tapi sekarang 
sudah sembuh.”

Guru : “Kenapa kamu tidak kirim surat pada 
Gurumu ?”

Sidik: “Percuma saja Pak, setiap saya kirim 
surat ke Bapak tidak akan dibalas kok 
suratnya.”

Penggemar Fanatik Doraemon
Buat para teman-teman yang suka nyetir 

mobil atau motor. ini ada beberapa lagu 
yang tepat sambil didengerin...

Tolong di nyanyikan berdasar kecepatan 
berkendara saat itu

-> 75 km/jam : God Will Take Care of You ( 
Tuhan Akan Memelihara Engkau )

-> 85 km/jam : Guide Me, O Thou Great 
Jehovah (Tuntun Aku,O Tuhan)

-> 95 km/jam : Nearer My God to Thee ( 
Makin Dekat KepadaMu, Tuhan )

-> 105 km/jam : The World is not My Home 
( Dunia Bukan Rumahku )

-> 115 km/jam : Lord, I’m Coming Home ( 
Tuhan, Aku Pulang )

-> di atas 125km/jam : Precious Memories 
( Kenangan Indah )
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Perempuan Harus 
Waspadai 4 Penyakit Ini!

Perempuan memang unik dan rumit. 
Makanya perempuan butuh perawatan yang 
ekstra dibanding lelaki. Begitu pula dengan 
masalah kesehatan, peempuan lebih rentan 
dibanding dengan lelaki. 

Berbeda dengan lelaki, perempuan 
mengalami lebih banyak perubahan drastis 
pada tubuhnya, misalnya untuk masalah 
hormonal, wanita mengalami beberapa 
kali perubahan mulai dari masa anak-anak, 
remaja, dewasa sampai lansia. Nah, berikut 
ini adalah berbagai penyakit yang harus 
diwaspadai oleh kaum perempuan, yaitu:

1. KANKER PAYUDARA
Kanker payudara adalah kanker yang 

umum terjadi pada perempuan, meskipun 
ada pula yang terjadi pada lelaki. Kanker 
urutan kedua yang menyebabkan kematian 
pada perempuan ini bisa dideteksi 
sedini mungkin dengan pencegahan dan 
pemeriksaan mandiri setiap bulan.

2. DEPRESI
Depresi lebih banyak menyerang 

perempuan daripada lelaki meskipun 
dengan stressor yang sama lelaki memang 
cenderung lebih tahan menghadapi depresi. 
Berbagai perubahan hormon seperti pada 
saat kehamilan dan monopouse juga 
merupakan suatu faktor yang meningkatkan 
resiko depresi pada perempuan. Depresi 
juga mempunya gejala fisik.

3. OSTEOPOROSIS
Osteoporosis merupakan penyakit 

penurunan kekuatan tulang karena tulang 
mengalami pengeroposan. Kondisi ini 
menjadikan tulang lebih mudah patah, 
artinya tulang bisa patah hanya dengan 
trauma ringan. Makanya tidak jarang 
ditemui penderita osteoporosis mengalami 
patah tulang karena kecelakaan ringan 
seperti terpeleset di kamar mandi, jatuh 
dari tempat tidur dan lain-lain. Dan satu 
lagi, perempuan Asia dan Kaukasian (bule) 
beresiko lebih tinggi terserang osteoporosis 
daripada perempuan kulit hitam.

4. PENYAKIT AUTOIMUN
Autoimun merupakan sekelompok 

penyakit yang disebabkan sistem imun 
(kekebalan tubuh) salah sasaran dalam 

mengenali musuh. Sistem imun tubuh 
yang seharusnya menghancurkan benda 
asing, bakteri, atau virus malah menyerang 
anggota tubuh sendiri. Penyakit golongan 
ini meliputi lupus, multiple sclerosis, 
diabetes tipe 1, Rheumatoid Arthritis dan 
sebagainya.

Berdasarkan data dari American 
Autoimmune Related Diseases Association 
menunjukkan bahwa 75% penderita 
penyakit autoimun adalah perempuan dan 
kasusnya cenderung aneh-aneh.

 

Imsonia bikin gendut 
Kenapa bisa begitu? Ternyata ada 

kecenderungan bahwa kalau seseorang 
terjaga sampai larut malam mereka akan 
menghabiskan waktu dengan mengemil. 
Hal itu juga sudah dibuktikan pada suatu 
penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti 
dari The Mailman School of Public Health 
and The Obesity Research Center di 
Columbia.

Mereka mengamati perilaku 18.000 orang, 
berusia 32 sampai 59, yang berpartisipasi 
dalam survei the National Health and 
Nutrition Examination periode 1980-an.

Hasilnya adalah jika tidak tidur dimalam 
hari, mereka biasanya menghabiskan 
waktu dengan menonton TV atau bermain 
komputer. Sambil melakukan kegiatan 
tersebut biasanya mereka cenderung 
mengkonsumsi makanan lebih banyak atau 
ngemil. 

Tak hanya itu, penelitian menunjukkan 
pula, kurang tidur berhubungan dengan 
berkurangnya kadar hormon leptin. 
Hormon yang mengatur nafsu makan, berat 
badan, dan melaporkan pada otak berapa 
banyak cadangan makanan yang tersedia 
dalam tubuh.

Selain hormon leptin, kadar hormon 
grehlin yang fungsinya merangsang nafsu 
makan, ditemukan meningkat pada orang-
orang yang kurang tidur.

Dr. David Haslam dari National Obesity 
Forum mengatakan bahwa selain faktor 
depresi, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, 
tingkat pendidikan, umur dan jenis 
kelamin, kurang tidur jelas ikut memicu 
terjadinya kegemukan.

Selain itu, stres yang merupakan 
pengaruh dari pola tidur diketahui 
memperngaruhi pula kadar hormon dalam 
tubuh.
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JAKARTA - Hatta Rajasa 
muncul sebagai kandidat 
wakil presiden pendamping 
SBY. Mencuatnya nama 
Hatta Rajasa makin terbuka, 
Ahad lalu. Tepatnya lewat 
pertemuan MPP PAN dan 
DPW PAN dari 28 provinsi di 
kediaman Amien Rais, Ketua 
MPP PAN, di Condongcatur, 
Sleman, Yogyakarta. Salah 
satu putusan pentingnya 
adalah mencalonkan Hatta 
Rajasa beserta Soetrisno 
Bachir, Ketua Umum DPP 
PAN, sebagai cawapres 
pendamping SBY.

Bagi Ahmad Mubarok, 
Wakil Ketua Umum 
Demokrat, kemunculan 
nama Hatta itu tidaklah 
mengejutkan. Mubarok 
mengaku telah mendengar 

bahwa politikus berambut 
perak itu berminat, lantas 
difasilitasi. “Kemudian 
Amien Rais bekerja,” kata 
Mubarok. Kerja politik ini 
diawali dengan pertemuan 
Amien dengan SBY, pekan 
lalu.

Walau kemungkinan ada 
ganjalan dari DPP PAN, 
bukan berarti langkah kuda 
hitam Hatta Rajasa otomatis 
terganjal. Peran Amien Rais, 
pendiri PAN, masih sangat 
berpengaruh. Toh, DPP PAN 
pun bukan berarti steril dari 
pengaruh di luar Soetrisno, 
dalam hal ini Amien atau 
Hatta.

Manuver politik Ketua 
Ikatan Alumni ITB itu 
memang nyaris tak pernah 
muncul ke permukaan. 

Bila melihat hasilnya, 
Hatta termasuk piawai 
mengamankan posisi 
politiknya. Coba saja lihat 
keberadaan Hatta di kabinet 
yang bisa bertahan di bawah 
tiga presiden: Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur), Megawati, 
dan SBY.

Tatkala namanya masuk 
daftar menteri yang bakal 
di-reshuffle --ketika menjadi 
Menteri Perhubungan-- 
menyusul maraknya 
kecelakaan berbagai moda 
angkutan, Hatta malah 
dipromosikan menjadi 
Menteri Sekretaris Negara. 
Kabarnya, SBY puas atas 
kinerja Hatta di posisi baru 
itu, walaupun bukan berlatar 
belakang sarjana 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)

Sketsa Calon Wapres Pendamping SBY

Isu gay di acara Miss USA
Juara kedua kompetisi kecantikan Miss 

USA mengatakan penentangannya terhadap 
perkawinan gay membuatnya kehilangan 
kesempatan juara.

Dalam final yang ditayangkan televisi, 
Miss California Carrie Prejean mengatakan 
dia yakin bahwa “pernikahan haruslah 
antara lelaki dan perempuan”

Pandangan ini dikemukakan Carrie saat 
menjawab pertanyaan Perez Hilton salah 
satu juri kompetisi ini.

“Jawaban itu membuat saya kehilangan 
mahkota juara,” kata Carrie usai kompetisi.

Pemenang kompetisi ini adalah Miss 
North Carolina Kristen Dalton.

TERASING
“Kita tinggal di negeri yang membolehkan 

Anda memilih perkawinan sejenis atau 
tidak,” kata Carrie dalam acara tersebut.

“Saya yakin pernikahan haruslah antara 
lelaki dan perempuan,” lanjut dia.

“Saya tidak menyerang siapapun, tapi saya 

dibesarkan dengan keyakinan itu.”
Pernyataan itu menghasilkan tepuk 

tangan meriah sekaligus cercaan dari 
penonton.

Usai pertunjukan, Carrie Prejean 
mengatakan: “ Saya tak mungkin berkata 
lain. Saya mengatakan apa yang saya 
rasakan. Saya meberikan pendapat yang 
menurut saya benar. Dan itulah yang saya 
lakukan.”

Perez Hilton mengatakan dia sangat 
terkejut dengan jawaban Carrie yang 
menurutnya tidak mengindahkan jutaan 
warga gay dan lesbian Amerika, keluarga 
mereka dan pendukung mereka.

“Dia kalah karena jawabannya itu. 
Sebelum pernyataan itu, dia adalah kandidat 
juara,” kata Perez kepada ABC News.

Penyelenggaran kompetisi Miss America 
Keith Lewis memberikan pernyataan yang 
mengkritik komentar Carrie Prejean.

“Sebagai penyelenggara Miss California 
USA, secara pribadi saya sedih dan 
terkejut mendengar Miss California hanya 
membenarkan pernikahan antara laki-laki 
dan perempuan.”

SYUKUR dan TERIMA KASIH
Dari: Ibu Linn dan Keluarga

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas anugrah yang diberikan dalam Keberhasilan 
Kasus Imigrasi Kami pada April 2009 ini.

 
Kami  juga berterima kasih kepada :
1. Mr. Jack Herzig, Esquire sebagai pengacara kami.
2. Bpk. Felix Wibowo, Bpk. Jacob Wibowo dan 
     Bpk. Bobby Wibowo.
3. Bpk. Gunawan (PA).
4. Dan semua kerabat atas dukungannya



Yudhoyono menyebutkan cukup banyak 
partai yang sudah berkomunikasi dengan 
Partai Demokrat antara lain Partai Golkar, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan 
Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai 
Damai Sejahtera (PDS).

Yudhoyono mengatakan koalisi yang 
hendak dibangun Partai Demokrat bukan 
berdasarkan kesamaan ideologi partai 
maupun identitas tertentu melainkan 
berdasarkan kesamaan kebijakan untuk 
membangun agenda nasional di dalam 
pemerintahan maupun parlemen.

Ia menyebut lima kebijakan yang 
ingin dibangun dalam koalisi, antara 
lain memprioritaskan kesejahteraan 
rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, 
membangun demokrasi beretika, 
penegakan hukum, dan pembangunan 
merata.

“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu 
ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang 
sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah 
benar-benar efektif karena kami sepakat 
‘platform’ itu yang dikerjakan bersama,” 
katanya. 

KRITERIA CAWAPRES JK
Setelah ditetapkan menjadi calon 

presiden dari Partai Golkar, Jusuf Kalla 
mulai mencari pendamping. Lantas 
apa saja kriteria pendamping yang ideal 
menurut JK?

“Pertama, untuk kepentingan bangsa. 
Kedua, pengusungan itu dibangun secara 
proporsional atau kemitraan,” ujar Ketua 
DPP Partai Golkar Andi Mattalata usai 
penutupan Rapimnasus Partai Golkar di 
Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, 
Jakarta Pusat, Kamis, (23/4/2009).

Kriteria ketiga, lanjut dia, calon yang 
diusung harus mampu memenangkan 
pasangan calon yang diusungnya. 
Keempat, calon pendamping JK harus 
mampu membangun koalisi yang kuat di 
parlemen.

“Belum ada nama sampai saat ini,” 
pungkasnya.(lam)

Golkar tidak 
mau didikte

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla 
dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan 
Nasional Khusus Partai Golkar mengatakan 
salah satu alasan memutuskan koalisi 
dengan Partai Demokrat adalah karena 
partainya tidak mau didikte dalam 
bekerjasama.

Kalla mengatakan hal tersebut untuk 
pertama kalinya pasca pengumuman 
putusnya koalisi Golkar-Demokrat.

“Dengan realistis kita melihat kenyataan 
tersebut. DPP sepakat dalam rapat 
konsultasi dengan DPD kita cari koalisi 
yang sesuai dengan kita. Tapi pembicaraan 
itu buntu, karena Golkar tidak ingin 
merendahkan diri,” kata Jusuf Kalla.

Dia juga mengatakan koalisi diantara dua 
partai harus dibangun dengan seimbang 
dan didasari sikap saling menghargai

“Dengan pandangan tersebut, Golkar 
berpendapat tanpa kemitraan yang 
sepadan, Golkar tidak bisa jalankan fungsi-
fungsinya,” tambahnya.

Rapimnassus kali ini kemungkinan akan 
menentukan siapa yang layak mewakili 
Golkar melakukan tugas pemerintahan.

Sebelumnya Partai Golkar memutuskan 
untuk tidak berkoalisi dengan Partai 
Demokrat dalam pemilihan presiden 
mendatang.

Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono 
hari Rabu menjelaskan, kedua tim yang 
bertemu tidak menemui kesepakatan dalam 
pembicaraan soal koalisi .

“Setelah melakukan komunikasi yang 
intensif dengan Partai Demokrat, ternyata 
kita tidak menemukan titik temu. Partai 
Golkar dan Partai Demokrat tidak mencapai 
mufakat,” kata Soemarsono.

Ketua bidang politik Partai Demokrat 
Anas Urbaningrum dalam pernyataannya 
tadi malam tetap ingin berkoalisi dengan 
Golkar.

Mereka juga terkejut dengan keputusan 
sepihak Golkar.
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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-

WASHINGTON - David 
Kellermann, Direktur 
Keuangan perusahaan 
hipotek raksasa AS yang 
menjadi pemicu krisis 
keuangan global, Freddie 
Mac, meninggal dunia di 
rumahnya, Rabu (22/4)

, dengan polisi 
mengatakan ia bunuh diri. 

Kepolisian Fairfax County 
merespon panggilan ke 
911 sekitar pukul 4:48 pagi 
dari rumah Kellermann di 
daerah pinggiran Virginia, 
tempat Kellermenn tinggal 
bersama istrinya, Donna 
dan putrinya, Grace, yang 
berusia lima tahun.

Polisi tidak merinci 

persis penyebab kematian, 
tapi dikatakan tubuh 
Kellermann ditemukan di 
basement. 

Beberapa tetangga 
Kellermann mengatakan 
ia telah kehilangan berat 
badan akibat tekanan 
pekerjaan dan sebagian 
telah menyarankan untuk 
berhenti menghindari stres.

Perusahaan tempat ia 
bekerja, Freddie Mac, yang 
pernah menjadi raksasa 
keuangan di AS, mengalami 
kerugian besar-besaran dan 
menjadi salah satu pemicu 
utama krisis keuangan di AS 
yang kemudian merambah 
ke negara-negara dunia. 

Pengadilan telah 
menyelidiki praktek bisnis 
perusahaan itu, tapi 
pejabat kepolisian maupun 
pengadilan menyatakan 
Kellermann tidak menjadi 
sasaran penyelidikan 
maupun pengawasan. 

Perusahaan Freddie Mac 
dan Fannie Mae saat ini 
juga mendapat kritik tajam 
dari Kongres AS karena 
mereka berencana untuk 
membayar lebih dari 210 
juta dolar tahun depan 
untuk bonus dan insentif 
para pekerja. Kellermann 
sendiri diperkirakan akan 
menerima sekitar 850.000 
dolar AS.

Pemberian bonus ini 
dianggap berlebihan disaat 
perusahaan itu mengalami 
krisis.

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
Eksekutif Perusahaan Keuangan 
AS Ditemukan Tewas Bunuh Diri
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Menerima pelayanan kirim 

Jackie Chan 
Peringatkan 
China  

LEGENDA film Hong Kong 
Jackie Chan menegaskan 
kepada audien China bahwa 
kebebasan politik yang terlalu 
besar dapat menimbulkan 
kekacauan “seperti di 
Taiwan.”

Komentar kontroversial 
Chan itu memicu protes dari 
para politisi oposisi Taiwan 
pada 20 April. Namun seorang 
pejabat mengatakan Taiwan 
masih akan mengundang 
bintang film laga Hong Kong 
itu  untuk mempromosikan 
suatu event olahraga.

Koran The Sunday 
Morning Post melaporkan 
pada 19 April, Chan yang 
ngetop lewat komedi-komedi 
kungfunya, mengatakan 
dalam pertemuan tahunan 
para pemimpin pemerintah 
dan bisnis bahwa China 
hendaknya hati-hati tak 
mengizinkan terlalu banyak 
kebebasan.

“Saya tak tahu apakah 
akan lebih baik memiliki 
kebebasan atau tidak punya 
kebebasan,” ucapnya dalam 
Boao Forum for Asia.

“Dengan kebebasan 
terlalu besar...itu bisa sangat 
kacau, dapat berakhir seperti 
di Taiwan.”

Komentar Chan yang 
tertanya-tanya apakah rakyat 
China “perlu dikontrol” 
mendapat celaan keras di 
Hong dan Taiwan.

Chan mengatakan 
dalam sebuah forum bisnis 
di propinsi Hainan, China 
selatan bahwa sebuah 
masyarakat bebas boleh jadi 
tidak menguntungkan bagi 
daratan utama otoriter China.

“Saya tak yakin apakah 
baik atau tidak untuk 
memiliki kebebasan,” ucap 
Chan. 

JAKARTA- Mantan Ketua 
Umum Partai Golkar 
Akbar Tanjung mengaku 
siap mendampingi Susilo 
Bambang Yudhoyono 
sebagai pasangan calon 
presiden dan calon wakil 
presiden nanti.

“Saya siap jika diajukan 
sebagai bakal calon wakil 
presiden dari Partai Golkar, 
dan siap menjadi wakil 
presiden,” kata Akbar. 

Meski demikian, sejauh 
ini Akbar mengaku belum 
bisa memperkirakan 
berapa banyak dukungan 
terhadap dirinya untuk 
menjadi Cawapres 
dari Partai Golkar, 
karena belum ada yang 
mengatakan dukungan 

secara langsung terhadap 
dirinya. 

“Tetapi ketika 
penjaringan, yang 
dilakukan oleh DPD tingkat 
I dan II, sebagian besar 
mereka memasukan nama 
saya dalam penjaringan 
tersebut, kalau dikatakan 
90 persen nanti dikira 
membesar-besarkan, 
tanyakan saja kepada DPP, 
karena sejauh ini belum 
mengumumkan jumlah 
dukungan tersebut,” kata 
Akbar. 

Saat menanggapi 
wacana pembentukan 
poros baru oleh Golkar, 
Akbar mengatakan lebih 
realitisnya jika Golkar 
berkoalisi dengan Partai 

Demokrat, karena 
perolehan suara Golkar 
hanya 14 persen. 

Tetapi untuk koalisi 
kedepan menurut Akbar, 
harus ada kesepakatan 
tertulis antar Parpol yang 
mengatur Platform koalisi, 
program dan kebijakan 
jika memerintah selama 5 
tahun. 

Menurut hitung cepat 
Partai Golkar mendapatkan 
sekitar 14% suara 
sedangkan Partai Demokrat 
sekitar 20%. 

Nama Akbar muncul 
belakangan ini menjelang 
rapat pimpinan nasional 
khusus Partai Golkar 
23 April yang akan 
menentukan posisi partai 
ini berkaitan dengan 
pemilihan presiden. 

Akbar siap dampingi SBY Dewi Hughes:
Program Diet Saya 
Berhasil! 
   Resolusi artis sekaligus aktivis, Desak Made 
Hugheshia Dewi alias Dewi Hughes, saat memasuki 
2009 adalah ingin langsing. Sejak awal tahun ini, 
program diet dijalani dan sementara berhasil 
memangkas 26 kg dari semula 130 kg menjadi 104 kg.

Mungkin banyak yang akan pangling setelah 
bertemu presenter Dewi Hughes. Pasal-nya, wanita 
yang selama ini dikenal tambun itu berhasil 
menurutkan berat badanya hampir 30 kilogram, yakni 
dari 130 kg menjadi 104 kg dalam waktu 3 bulan.

Lalu adakah Hughes punya tips atau treatmen 
khusus? Saat ditemui di sebuah acara di Jakarta Selasa 
(21/04) Hughes buka rahasia prihal bobotnya yang 
turun drastis tersebut.

” Ya tidak ada treatmen yang gimana-gimana. 
Pokoknya sejak Januari 
kemarin saya rutin 
melakukan latihan 
cardio selama 5-6 jam 
dalam sehari. “Awal-nya,  
cuma 200 kalori aja yang 
terbakar. Lama-lama naik. 
Sekarang sudah mencapai 
1.400 kalori,” ujar nyonya 
Roy Emannuel ini bangga.

Dihitung-hitung, kata Dewi, setiap minggu berat 
badannya turun sekitar satu setengah kilogram. 
“Target setiap bulan susut 10 kilogram. Sejak awal 
Januari lalu, saya sudah diet. Ini termasuk resolusi 
saya di tahun 2009 ini. Kurusin badan,” akunya sambil 
tersenyum.

Program diet yang dijalani adalah makan nasi 
sehari sekali dari biasanya sehari tiga kali. Selebihnya 
diet biasa, seperti makan buah-buahan, sayur, dan 
olahraga teratur. “Satu lagi yang paling penting, 
positive thinking,” kata istri Roy Immanuel itu.

Hughes termotivasi untuk langsing karena merasa 
bobotnya sudah berlebih. Saat beratnya mencapai 130 
kg, dia mengaku sering jatuh. “Sekarang saya sudah 
tidak punya baju (bajunya sudah longgar, Red). Jadi, 
pakai punya Mas Roy terus. Baju ini punya Mas Roy, 
celana, semua punya Mas Roy,” ungkapnya, lantas 
tertawa.

Lantas sudahkan Hughes puas dengan postur 
tubuhnya saat ini? ”Ya belum lah, target saya bisa 
turun hingga 80 kilogram deh. Doain ya,” tutup 
Hughes. (*/ft:kck/pit)
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BANGKOK -Penjualan kendaraan di 
Thailand selama Maret turun 37,8 persen 
dibanding periode yang sama tahun lalu, 
menurut data industri yang ditunjukkan 
Rabu, penurunan sepuluh bulan berturut-
turut.

Toyota Motor Thailand, yang 
mengumpulkan data berbagai perusahaan, 
mengatakan penjualan kendaraan di dalam 
negeri mencapai 41.328 unit selama Maret.

Penjualan turun di seluruh model, 
namun kinerja kendaraan komersial dan 
industri lebih buruk dari pada mobil 
penumpang, yang turun 23,4 persen.

“Kita telah meleihat anjloknya penjualan 
selama sepuluh bulan terakhir karena 
pasar merosot, terutama pasar kendaraan 
komersial yang menyusut 44,5 persen 
-- level terendah selama 11 bulan,” kata 
Toyota dalam pernyataannya.

“Indeks kepercayaan konsumen 
mencapai level terendah selama tujuh 
tahun terakhir dan berarti konsumen 
menjadi lebih berhati-hati dalam belanja 
mereka.”

Dalam pernyataannya dikatakan bahwa 
kontraksi akan berkelanjut di April karena 
sentimen konsumen akibat ketidakpastian 
politik dan terus turunnya perekonomian. 

DEMONSTRASI BERLANJUT
Seorang ajudan mantan Perdana Menteri 

Thailand Thaksin Shinawatra, mengatakan 
demonstrasi menggoyang pemerintah 
Thailand harus terus berlangsung.

“Apa yang saya lakukan saat ini adalah 
mengatur dan memonitor situasi di 
Thailand, dan demonstrasi harus terus 
dilakukan,” kata Jakrapob Penkair, 
ajudan Thaksin seperti dikutip CNN, 
Kamis (23/4/2009). Dia menyampaikan 
pernyataan itu dari lokasi yang 
disembunyikan.

Jakrapob yang merupakan juru bicara 
Thaksin saat masih menjabat PM, kini 
menjadi buronan pemerintah Thailand 
karena dituding otak di balik demonstrasi 
di Bangkok yang berlangsung selama 3 
pekan.

Petugas di perbatasan Thailand dan 
bandara juga sudah disiagakan untuk 
memastikan Jakrapob tidak lari keluar 
Thailand.

Demonstran pro-Thaksin yang dikenal 
dengan “kaos merah” mengakhiri unjuk 
rasa mereka pada 14 April lalu, setelah 
militer mengancam akan menggunakan 
upaya represif untuk membubarkan 
mereka. Massa kaos merah terkonsentrasi 
di Gedung Pemerintah di Bangkok.

Selama demonstrasi itu dua orang tewas 
dan 123 lainnya terluka. Dari jumlah 
korban luka, lebih dari 20 merupakan 
pasukan keamanan.

Penjualan Mobil Thailand Turun 
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PAN Tetap Dukung 
Prabowo?

Keinginan Ketua Majelis Pertimbangan 
Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien 
Rais berkoalisi dengan Partai Demokrat, 
bukanlah kebijakan partai.

Menurut sumber SP di Badan 
Pemenangan Pemilu partai itu, langkah 
yang diambil Amien telah menodai nilai-
nilai reformasi. Padahal PAN lahir di 
saat reformasi dan identik sebagai partai 
reformis.

“Langkah yang dilakukan Pak Amien 
hanyalah demi kekuasaan. Sedangkan PAN 
sebagai partai reformis menilai kekuasaan 
bukan segalanya. Tetapi bagaimana bisa 
mengkritisi dan memberi jalan keluar demi 
tercapainya cita-cita bangsa ini,” ucap 
sumber itu.

Dia menambahkan, pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dikenal sebagai neoliberalisme, sedangkan 
PAN sangat menolak kebijakan tersebut. 
“Yang jelas PAN akan berkoalisi dengan 
partai yang mengusung ekonomi 
kerakyatan, seperti Partai Gerindra,” 
katanya.

Meski Amien sudah mengambil langkah 
tersebut, lanjutnya, namun komunikasi 
politik dengan Partai Gerindra tetap 
berjalan lancar. “Apa yang Pak Amien 
lakukan, itu bukan kebijakan resmi partai,” 
tukasnya.

Sumber itu menegaskan, partainya 
akan tetap mengusung Prabowo Subianto 
sebagai calon presiden. 

Dia menambahkan, pertemuan di rumah 
Amien di Yogyakarta hanya dihadiri lima 
dewan pengurus wilayah (DPW), bukan 
28 DPW seperti yang dibeberkan kepada 
publik. [M-16]

Beberapa ‘Rahasia 
Dapur’ Lenovo

Selama ini lenovo menjadi salah satu 
vendor terbesar di pasar notebook ataupun 
netbook di Indonesia. Efisiensi, tangguh, 
dengan aplikasi lengkap, yang menjadikan 
andalan utama lenovo dalam bersaing di 
pasar PC. Lalu, seperti apa ‘rahasia dapur’ 
lenovo yang lainnya?

Matt Kohort Worldwide Competitive 
Analysis Lenovo Asia Pasifik dalam sebuah 
workshop di Menara BNI, Jakarta, Rabu 
(23/4/2009), menunjukan beberapa rahasia 
lenovo yang menjadi andalannya, mulai 
dari i ESeries, WSeries, ThinkPad dan seri 
lainnya.

Face Recognation atau kemampuan 
mengenal wajah. Memang selama lenovo 
yang memperkenalkan veriface adalah 
lenovo. Jadi, tidak mengherankan kalau 
Lenovo mengklaim memiliki tingkat akurasi 
yang lebih baik. Ini oleh lenovo, semakin 
diperlengkap dengan teknologi touch 
screen yang dibuat khusus untuk kehadiran 
Windows 

Selanjutnya adalah, sistem ‘satu pintu’ 
alias one key yang berfungsi sebagai 
pencegah virus yang semakin berkembang.

Dari segi keamanan, lenovo 
memperkenalkan sistem Airbag System 
yan mampu melindungi data penting, 
meskipun notebook tersebut dalam keadaan 
terbanting, terjatuh, ataupun terinjak-injak. 
(srn) 
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Papan Nama Buddha 
Bar Diturunkan 

JAKARTA - Manajemen Buddha Bar hari 
Selasa akhirnya menurunkan papan nama 
merk Buddha Bar yang terpasang di Gedung 
eks Kantor Imigrasi di Jalan Teuku Umar, 
Menteng, Jakarta Pusat.

“Penurunan papan nama Buddha Bar itu 
sebagai bentuk penghormatan manajemen 
terhadap Menteri Agama Maftuh Basyuni,” 
kata Manajer Operasional Henry Marheroso 
kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Penurunan papan nama tersebut 
kemudian dilanjutkan dengan 
pengembalian ke nama gedung aslinya yaitu 
Bataviasche Kunstring (Kantor Imigrasi 
Batavia). 

Menurut Henry, penurunan papan nama 
itu telah didiskusikan dan disetujui serta 
diselaraskan melalui kebijakan pemerintah 
dalam hal ini Menteri Agama.

Selain itu, ujar dia, pihaknya menegaskan 
bahwa penurunan papan nama Buddha Bar 
itu dilakukan tanpa adanya tekanan dari 
pihak mana pun.

Ia juga menuturkan, tidak ada niat sedikit 
pun dari pihak manajemen untuk melukai 
umat Buddha di Indonesia.

“Kami tidak bermaksud menyakiti 
umat Buddha. Penurunan ini merupakan 
‘goodwill’ dari kami,” kata Henry.

Namun, ia juga mengemukakan bahwa 
berbagai interior di dalam ruangan tidak 
akan diubah karena telah merupakan bagian 
dari restoran tersebut.

Bila setting(pengaturan) tersebut juga 
mesti diubah, lanjutnya, maka diperlukan 
izin karena berkaitan dengan desain dari 

pihak pemberi lisensi.
Restoran Buddha Bar itu sendiri mendapat 

lisensi dari perusahaan asal Prancis.
Sebelumnya, berbagai kelompok yang 

tergabung dalam Forum Anti Buddha Bar 
menuntut agar nama restoran tersebut 
diubah karena dianggap melecehkan 
nilai-nilai penghormatan terhadap agama 
Buddha.

Restoran tersebut dibangun di dalam 
gedung bersejarah yang merupakan Gedung 
eks Imigrasi yang dibangun pada tahun 1913.

Bangunan pada masa kolonial itu 
merupakan bangunan pertama di Batavia 
yang menggunakan beton bertulang dan 
dirancang oleh arsitek Belanda Pieter 
Adriaan Jacobus Moojen. (Ant)



Clinton prihatinkan 
Pakistan

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika 
Serikat, Hillary Clinton, menuding Pakistan 
membiarkan Taliban menguasai sebagaian wilayah 
di negara tersebut. 

Clinton menjelaskan hal tersebut dalam 
pertemuan panel Kongres yang membahas situasi 
keamanan di Pakistan yang disebut sebagai 
‘ancaman mematikan’ bagi keamanan dunia. 

Dia mengatakan kelompok Taliban diberikan 
keleluasaan untuk mengontrol wilayah seperti di 
lembah Swat yang terletak di kawasan barat laut 
Pakistan. 

Clinton dalam kesempatan itu juga mengatakan 
sistem peradilan negara tersebut yang korup 
mengakibatkan kontrol mereka terhadap negara 
bagian lain terbatas. 

Pada awal bulan ini, Presiden Pakistan Ali 
Zardari menyetujui pengesahan hukum Islam atau 
hukum Syariah di Lembah Swat. 

Persetujuan ini sebagai bagian untuk mengakhiri 
perlawanan Taliban selama dua tahun di kawasan 
itu. 

Lembah Valley yang merupakan salah satu 
daerah tujuan wisata di negara tersebut saat ini 
hampir dikuasai oleh Taliban.

Ribuan orang telah mengungsi dan ratusan 
sekolah dihancurkan saat Taliban menguasai 
kawasan itu. 

PERLAKUAN KERAS
Saat memberikan bukti di Washington kepada 

Komite Luar Negeri DPR, Clinton mengatakan 
situasi di Pakistan sebagai “ancaman mematikan 
bagi keamananan negara dan dunia” 

“Saya kira pemerintah Pakistan seacara 
mendasar telah memberikan keleluasaan kepada 
Taliban dan pemberontak,” kata Clinton. 

Dia juga meminta warga di Pakistan untuk 
berbicara secara keras menghadapi kebijakan 
negara tersebut, dalam laporan wartawan BBC 
di Washington, Richard Lister, hal ini disebutnya 
sebagai sebuah tindakan yang tidak biasa. 

Sebelumnya Presiden Barack Obama sudah 
menawarkan bantuan untuk menyelesaikan 
masalah keamanan di Pakistan. 

Koresponden BBC mengatakan Amerika sudah 
menawarkan jutaan dollar bantuan tapi mereka 
juga meminta kerjasama yang lebih besar dari 
pemerintah negara itu. 
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Kerugian global 
‘4 trilyun dollar’   

Dana Moneter Internasional 
(IMF) menyatakan kerugian global 
akibat krisis ekonomi saat ini bisa 
mencapai empat trilyun dollar. 

Perkiraan ini tercantum dalam 
laporan terbaru lembaga keuangan 
dunia tersebut.

Selain memuat potensi kerugian 
laporan ini juga menyebutkan 
tanda-tanda awal stabilnya sistem 
keuangan, termasuk membaiknya 
pasar pinjaman antarbank, yang 
memainkan peran penting dalam 
melancarkan sistem keuangan. 

Tapi laporan IMF juga 
mencatat hal-hal yang masih 
menjadi sumber kekhawatiran. 
Kerugian yang diderita bank-
bank dan lembaga keuangan lain 
diperkirakan akan meningkat. 

Pejabat senior IMF Jose Vinals 
mengatakan sejauh ini bank-bank 
baru mencatat sepertiga dari total 
keugian. Dia mengatakan masih 
banyak yang harus dikerjakan oleh 
berbagai pemerintahan di dunia. 

“Kebijakan yang belum pernah 
ada sebelumnya, baik yang 
dikeluarkan lembaga keuangan 
maupun pihak-pihak yang 
membidangi ekonomi makro, 
perlahan-lahan mulai memulihkan 
kepercayaan pasar,” kata Vinlas. 

“Namun masih dibutuhkan 
tindakan efektif dan keputusan 
yang tegas untuk memperkuat dan 
mendukung pemulihan.” 

“Tindakan tersebut juga 
diperlukan untuk menstabilkan 
berbagai upaya yang ditujukan 
untuk mewujudkan pertumbuhan 
global,” tandas Vinals. 

IMF menyebut kebijakan reaktif 
di dua bidang, yaitu masalah aset 
yang berada di tangan lembaga 
keuangan dan penanganan bank-
bank yang memerlukan modal 
tambahan. 
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SBY Gagal dalam 
Pesta Demokrasi

JAKARTA - Meski pemberantasan korupsi 
di Indonesia oleh banyak negara dinilai 
berhasil, namun pesta demokrasi atau 
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009 
banyak pihak yang menilainya amburadul.

Sekjen Partai Karya perjuangan (Pakar 
pangan) Jackson Kumaat di sela-sela 
pertemuan koalisi 24 parpol di Hotel 
Ritz Carlton Jakarta, Kamis (23/4/2009), 
mengatakan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) harus bertanggung jawab 
atas kacaunya pelaksanaan Pileg 2009.

Menurutnya dalam investigasi yang 
dilakukan oleh internal partai melalui 
survei di masyarakat. Diketahui 99 persen 

menyatakan Pileg kisruh dan bermasalah.
Mulai dari banyak masyarakat yang tidak 

bisa memberikan hak suara karena tidak ada 
di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga 
calon anggota legislatif (caleg) yang tidak 
ada namanya dalam kertas suara, maupun 
tertukarnya kertas suara antar daerah 
pemilihan (dapil).

“Presiden harus bertanggung jawab 
terhadap kinerja penyelenggara Pemilu, 
yakni KPU. Seperti Presiden mengklaim 
keberhasilan kinerja KPK,” tukas Jackson.

Jackson juga menjelaskan berdasarkan 
investigasi pengurus Pakar Pangan di 
beberapa tempat di Indonesia menolak hasil 
Pemilu karena karut marutnya Pileg.

“Kemarin kan banyak masyarakat yang 
tidak memilih, tapi malah disaranhkan 
untuk bisa memilih dalam pilpres, itu 
bahaya,” tegasnya. (hri) 

Golkar Usung JK, 
PKS Paling Gembira

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) diprediksi menjadi partai yang paling 
gembira atas keputusan Partai Golkar 
mengusung figur Jusuf Kalla sebagai calon 
presiden.

Seperti diketahui, selama ini PKS paling 
resisten merespons masuknya Partai Golkar 
dalam koalisi bersama Partai Demokrat. 
Bahkan, partai pimpinan Tifatul Sembiring 
itu dikabarkan sempat mengancam akan 

keluar dari koalisi apabila SBY memilih JK 
sebagai pendampingnya.

“Yang paling bahagia (atas keputusan 
Rapimnas Golkar) adalah PKS. Sebab 
dia mengincar posisi wakil presiden dan 
sejumlah menteri,” ujar pengamat politik 
Universitas Indonesia Ibramsjah saat 
berbincang dengan okezone di Jakarta, 
Kamis (23/4/2009).

Ibramsjah menyakini peluang PKS 
mendapatkan jatah kue kekuasaan apabila 
SBY menang dalam Pilpres 2009, akan 
semakin besar dengan ketiadaan Partai 
Golkar di dalam koalisi. “Mereka kan dulu 
sampai sempat ngambek karena duet SBY-JK 
akan diajukan lagi,” ungkapnya.

Wiranto & Prabowo Akan 
Hadiri Rakernas PDIP

JAKARTA - Dua jenderal yang dahulu 
lawan menjadi kawan, yakni Jenderal 
(purn) Wiranto dan Letjen (purn) Prabowo 
Subianto, dikabarkan akan duduk satu meja 
dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
PDI Perjuangan 25 April 2009 mendatang.

“Keduanya akan hadir saat Rakernas. 
Hingga kini, partai yang akan koalisi dengan 
PDI Perjuangan baru Gerindra, Hanura, dan 
PBR,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Pramono 
Anung di Kantor Bapilpres PDI Perjuangan, 
Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta, Kamis 
(23/4/2009).

Sedangkan Golkar dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), kata Pram, hingga kini 
masih dalam tahap perbincangan. “Nanti 
malam kita akan bertemu Pak JK, sedangkan 
komunikasi dengan PPP akan dilakukan usai 
Rakernas,” tandasnya.

Dia menambahkan, jika PDI Perjuangan 
akan tetap mengikuti pemilu, dengan 
catatan segala pelanggaran yang terjadi 
seperti kasus DPT, tabulasi, dan sebagainya 
dapat diselesaikan sebelum 9 Mei 
mendatang.

“Hingga kini PDI Perjuangan masih 
mengusung Megawati Soekarnoputri untuk 
calon presiden. Tapi, kami tetap membuka 
opsi dengan partai lain,” pungkasnya. (teb)
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PYONGYANG - Perekonomian Indonesia 
yang ikut terpuruk seiring pelemahan global 
sejak tahun lalu, ternyata diperkirakan 
sudah menyentuh batas bawah dan 
kemungkinan bakal berbalik arah menuju 
pemulihan. 

“Mudah-mudahan kita sudah melewati 
masa kritis. Jadi sudah bisa melandai, 
sebelum kembali pulih,” kata Mirza 
Adityaswara

Mirza mencontohkan, melandainya 
perekonomian nasional pada awal 2009 
ini, terlihat dari koreksi angka ekspor yang 
turun tidak terlalu jauh dari US$ 7,1 miliar 
pa-da Januari menjadi US$ 7 miliar pada 
Februari atau hanya terkoreksi minus 1 
persen (MoM).

Indikator lainnya adalah penjualan mobil 
di pasar domestik, menurut data Gaikindo, 
hanya turun 1 persen pada Maret 2009, 
walau pada perbandingan periode Januari 
hingga Maret 2009 dengan 2008 (YoY) 
angka penjualan mobil terkoreksi hingga 
26 persen. Sementara itu, penjualan motor 
justru mengalami kenaikan hingga 5 persen 
pada periode yang sama. 

Selain otomotif, Mirza mengatakan, kabar 
baik lainnya adalah peningkatan penjualan 
perumahan milik Ciputra Grup pada Maret 
2009 yang mencapai 252,5 miliar atau 
melebihi target hingga 142,3 persen. 

Berdasarkan data Asosiasi Industri 
Semen, penjualan semen pun naik 1,2 
persen menjadi 2.667.435 sak pada periode 
tersebut. Begitu juga dengan penjualan 
alat berat milik United Tractor yang 
mulai membaik dan relatif stabil, di mana 
penjualan Januari 216 unit, Februari 218 
unit, dan Maret turun sedikit ke 189 unit. 

Berkaca pada hal itu, Mirza berharap 
ke depan, perekonomian Indonesia sudah 
mulai berbalik arah seiring menuju 
pemulihan. 

Apalagi, sentimen pasar sangat positif 
atas perkembangan situasi yang kondusif. 
Dimana, kabar pemilu yang aman dan 
perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal 
pertama 2009 dari BI menjadi kabar positif 
yang direspons pasar keuangan. 

Namun, ungkap dia, hal itu perlu 
didorong penguatan daya beli pasar 

domestik, terutama dari implementasi paket 
stimulus pemerintah senilai Rp 73,3 triliun. 
Pasalnya, tingkat investasi langsung (FDI) 
bakal menurun, seiring menurunnya kinerja 
impor nasional yang sebagian besar barang 
modal dan bahan baku. Adapun data Maret 
menunjukkan impor nasional minus 11,7 
persen dengan nominal US$ 4,5 miliar. 

“Pentingnya kita bersatu, karena seluruh 
dunia melihat apa yang kita lakukan di 
London.Tanpa konsensus akan lebih 
panjang penyelesaian krisis,” kata Presiden 
Yudhoyono seusai melakukan pembicaraan 
bilateral dengan Perdana Menteri Inggris 
Gordon Brown.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 
20 menit, Presiden SBY dan PM Brown 
menekankan pentingnya harmonisasi di 
antara anggota G-20 untuk mencapai titik 
temu di kalangan negara maju maupun 
negara berkembang dalam mengatasi resesi 
global ini.

Baik Presiden SBY maupun PM Brown 
menyimpulkan terjadi perbedaan 
pandangan antara negara-negara Eropa 
dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan 
krisis. *

Ekonomi RI Menuju Pemulihan

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

$20 = 320 menit
$10 = 160 menit


