
WASHINGTON -Dalam 100 hari pertama 
pemerintahannya, setidaknya sudah satu 
prestasi ditorehkan Obama, yaitu stimulus 
ekonomi sebesar US$787 miliar.

Nama resmi program stimulus itu, 
undang-undang reinvestasi dan pemulihan 
ekonomi Amerika, diterbitkan Obama 
kurang dari sebulan setelah dia menjabat 
presiden. 

Ini adalah pengeluaran dana terbesar 
sepanjang sejarah Amerika di masa damai. 

Namun kebijakan ini tidak mendapat 
dukungan penuh dari Kongres dan ini 
menjadi sorotan Partai Republik yang 
oposisi. 

Pengangguran bertambah
Pemerintah mengklaim undang-undang 

itu sudah menunjukkan hasil, terutama 
berupa sejumlah proyek infrasrtuktur 
seperti pembangunan jalan dan jembatan. 

Dana ini juga digunakan untuk 
menghindari pengurangan pekerja di 
sektor pelayanan publik seperti kepolisian.

Namun, dalam kenyataannya kebijakan 
ini belum terbukti memberikan sebuah 
perubahan berarti.

Pendek kata, kebijakan ini tidak dapat 
mengatasi resesi ekonomi. Dampak 
kebijakan ini hanyalah mengurangi 
dampak meningkatnya pengangguran dan 
memberi landasan untuk pertumbuhan 
ekonomi masa mendatang. 

Kebijakan ini juga menimbulkan 
satu efek negatif yaitu menambah 
defisit anggaran belanja Amerika yang 
diperkirkan mencapai US$1,75 triliun 
tahun ini. 

Pemerintahan Obama telah menjanjikan 
untuk menyeimbangkan kembali anggaran 

negara saat krisis ekonomi berakhir.
Namun, rekor defisit anggaran ini 

bukanlah prestasi yang diinginkan 
Presiden Obama di tahun pertamanya 
menghuni Gedung Putih.

Hal yang jauh lebih bermasalah dari 
kebijakan stimulus ekonomi ini adalah 
penanganan pemerintah atas program 
pemulihan aset bermasalah (TARP) atau 
sering disebut Wall Street bailout. 

Setelah beberapa pemerintahan 
sebelumnya berulang kali berubah pikiran 
soal bagaimana menggunakan TARP, pasar 
uang saat ini menanti sebuah keputusan. 

Sayangnya, dalam laporan awal Menteri 
Keuangan Timothy Geithner kepada 
Kongres masih sangat meragukan dan 
sangat minim detail. 

Kondisi ini sangat menjatuhkan 
kredibilitas Geithner di pekan pertamanya 
sebagai Menteri Keuangan dan bahkan 
beberapa kalangan menyerukan 
pengunduran dirinya. 

KEPUTUSAN SULIT
Upaya kedua untuk meluncurkan 

Tarp - termasuk menciptakan kerja sama 

1 US$: Rp. 10,635.92

Pemasangan Iklan melalui 267-231-7695  Kunjungi : www.dunia-kita.com 

Seratus Hari Obama

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.

edisi ke-185 - 2 Mei 2009



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 (2)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (93)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (45)

Pijat Cik Jun - Bagi yang 
merawat tubuh, segera pijat 
dgn Cik Jun 267-968-2168 (89)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (41)

Disewakan Rumah
19th street McClellan
 Hub: 215 500 3699 (2)

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 (6)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (10)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (13)

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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Pemabuk Bertemu Dengan 
Olahragawan 

Lewat lah seorang pemabuk yang baru 
keluar dari Diskotik sambil komat-kamit 
dengan bau mulut yang penuh Alkohol.

Kemudian dia bertemu dengan seorang olah 
ragawan yang sedang Push Up,di lapangan 
Olah Raga.

Pemabuk : “Hei Bung sudah berhentilah 
berhenti sudah pagi nih..”!! Kekasihmu 
sudah pergi.Sudah tidak ada di bawahmnu.
Ngapain kamu masih mengayunnya terus?”

Olahragawan : “Hush...dasar sableng 
mabooook...lu?”

Pertandingan Melawan Team Copet 
Se-Indonesia

Suatu hari ada pertandingan antara 

kesebelasan Persija lawan kesebelasan 
Copet se Indonesia. Dan berkesudahan 
5-0 untuk team Copet, dan akhirnya si 
wasitpun ditanya oleh wartawan Olah raga 
sebagai berikut :

Wartawan : “Anda memimpin dengan 
baik dan bagus.”

Wasit : “Terima kasih,memang saya ingin 
citra wasit baik.”

Wartawan : “Tapi maaf,kenapa sepanjang 
pertandingan anda tidak mengeluarkan 
satu kartupun untuk kedua team yang 
bertanding.”

Wasit : “sssstttt...,saya kehilangan dompet 
dan kartu semua.”

Wartawan : “Ooow..,pantas jika wasitnya 
kecopetan.”
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Tips Mengelola Migraine
1. Jadilah Penganjur Bagi Diri Anda 

Sendiri
Anda bisa mengontrol migrain anda 

dengan menjadi proaktif. Buat diary 
mengenai migrain anda untuk mengetahui 
polanya. Anda akan mengetahui pola 
migrain datang menyerang anda, apakah 
itu karena ovulasi, menstruasi, stres atau 
faktor lainnya. Lalu bawa hasilnya pada 
dokter. Sebagai tambahan, lakukan riset 
dan pelajari sebanyak mungkin mengenai 
migrain.

2. Pola Hidup Sehat
Pola makan dan tidur yang tidak teratur 

dapat memicu migrain anda. Pastikan anda 
selalu mendapatkan tidur yang cukup dan 
mengikuti diet sehat dengan makanan yang 
teratur (gula darah yang rendah karena 
melewati waktu makan dapat menybabkan 
migrain kambuh).

Batasi konsumsi kafein, karena dapat 
memicu migrain. Sedikit kafein tidak 
masalah, tapi bila berlebihan dapat 
menyebabkan sakit kepala atau migrain. 
Jika konsumsi kafein anda tinggi, 
menghentikan pengkonsumsiannya juga 
dapat menyebabkan sakit kepala. Beberapa 
obat migrain juga mengandung kafein, jadi 
bila anda mengkonsumsinya pastikan anda 
membagi jumlah kafein yang anda makan 
atau minum.

3. Olahraga
Jangan lupa untuk selalu melakukan 

olahraga. Kegiatan fisik yang membuat anda 
senang dapat mengurangi stres anda.

4. Kunjungi Dokter
Tip yang paling penting adalah 

mengunjungi dokter untuk mengetahui 
diagnosis dan perawatan yang tepat bagi 
migrain anda. Jika anda sedang dalam 
perawatan migrain tapi migrain anda 
masih sering kambuh, mungkin anda 
membutuhkan perubahan perawatan.

5. Atur Stres Anda
Stres adalah pemicu migrain yang 

umum, bahkan stres karena hal baik dapat 
memicu migrain. Mengurangi stres itu 
bisa semudah anda berjalan, mengambil 
napas yang dalam, mengubah pandangan 
anda tentang penyebab stres anda, atau 
melakukan hal lain yang menurut anda 
berguna mengurangi stres. Kuncinya adalah 
mengurangi stres adalah prioritas anda.

Migrain yang kronis bukan saja 
melemahkan secara fisik, tapi juga sangat 
mempengaruhi kualitas hidup anda. 
Daripada membiarkannya menghalangi 
kemampuan anda untuk menghabiskan 
waktu bersama keluarga atau fungsi anda 
dalam pekerjaan, lebih baik anda menemui 
dokter untuk mendapat perawatan yang 
tepat.

Hati hati Mengonsumsi 
Penghilang Nyeri 

NYERI yang muncul tiba-tiba membuat 
orang dengan gampangnya meminum obat 
penghilang nyeri. Padahal, jika dikonsumsi 
terus menerus bisa mengakibatkan gagal 
ginjal hingga kelainan pada hati.

Banyak jenis obat bebas dijual di pasaran. 
Selain mudah didapat, yang membuat 
banyak orang mengonsumsinya karena 
harganya yang tergolong murah. Di negara-
negara dengan penduduk yang padat, 
penggunaan obat bebas dianggap wajar. 
Namun, banyak efek sampingan bisa 
terjadi ketika obat ini dikonsumsi semudah 
mengonsumsi kacang goreng.

Obat penghilang nyeri adalah obat yang 
tergolong dalam analgesic- antipyretic. 
Memang biasanya obat ini mujarab 

meredakan nyeri, sekaligus pereda demam. 
Namun, jika diminum tanpa aturan yang 
jelas, ginjal, hati, dan darah bisa rusak. Efek 
samping dari pemakaian obat seperti ini 
secara terus-menerus dan dalam jangka 
waktu yang lama bisa menyebabkan 
gangguan pencernaan. Pasien maag perlu 
berhati-hati mengonsumsi obat jenis ini. 
Selain berisiko menimbulkan perdarahan 
lambung dan usus, analgetic-antipyretic 
merusak ginjal, hati, dan darah.

Selain itu, obat ini bisa mengganggu 
kualitas pendengaran. Bahkan, pengguna 
obat ini bisa mengalami vertigo (rasa 
berputarputar dan pusing). 

“Akibat rutin minum obat penghilang rasa 
nyeri bisa pula menyebabkan demam tinggi 
tanpa sebab yang jelas. Bisa juga muncul 
depresi, kejang-kejang, atau perubahan 
perilaku. Jika kelebihan dosis, pernapasan 
akan tertekan, dan mungkin berakhir fatal,” 
kata Dr Erwin Tanuwidjaya.
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JAKARTA - Depkes 
melalui Tjandra Yoga 
Adhitama, Direktur 
Jendral Pengendalian 
Penyakit menular dan 
Penyehatan Lingkungan, 
menginformasikan bahwwa 
WHO menyatakan status 
wabah flu babi (swine flu) 
yang melanda Kawasan 
Amerika Serikat, Meksiko 
dan Kanada mungkin akan 
menjadi Pandemi dan 
menjadi Kejadian Luar biasa 
(KLB) internasional.

Hingga saat ini ratusan 
orang dinyatakan tewas 
karena positif terkena virus 
flu babi di Meksiko. Di 
Amerika serikat ditemukan 
belasan kasus yang 
dikonfirmasi terjangkit flu 
babi,sedangkan di Kanada 

ditemukan beberapa kasus. 
Selandia Baru diketahui 
menjadi negara baru yang 
terjangkit virus ini. Hal 
itu diketahui setelah 10 
mahasiswa terindikasi 
terserang flu babi setelah 
berkunjung ke Meksiko.

Depkes melalui Tjandra 
Yoga Adhitama, Direktur 
Jendral Pengendalian 
Penyakit menular dan 
Penyehatan Lingkungan, 
menginformasikan bahwa 

WHO menyatakan status 
wabah flu babi (swine flu) 
yang melanda Kawasan 
Amerika Serikat, Meksiko 
dan Kanada mungkin akan 
menjadi Pandemi dan 
menjadi Kejadian Luar biasa 
(KLB) internasional.

Hingga saat ini ratusan 
orang dinyatakan tewas 
karena positif terkena virus 
flu babi di Meksiko. Di 
Amerika serikat ditemukan 
belasan kasus yang 
dikonfirmasi terjangkit flu 
babi,sedangkan di Kanada 
ditemukan beberapa kasus. 
Selandia Baru diketahui 
menjadi negara baru yang 
terjangkit virus ini. Hal 
itu diketahui setelah 10 
mahasiswa terindikasi 
terserang flu babi setelah 
berkunjung ke Meksiko.

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)

Pandemi Flu Babi

Naiknya Permukaan Air 
Laut Ancam Pantai Prancis

Pantai Aquitaine di Prancis membentang 
ke utara dari perbatasan Spanyol sampai 
muara sungai Gironde, dan mencakup tebing 
terjal, laguna raksasa, pantai dan bukit pasar 
terbesar di Eropa.

 Tapi kini, perubahan iklim telah 
mengepung oasis alamiah itu, secara 
dramatis mempercepat erosi sepanjang 
270 kilometer garis pantai Atlantik serta 
mengancam masyarakat setempat.

Penyeldikan  yang disiarkan program LIFE 
Eropa mengidentifikasi terdapat 13 pantai 
yang kini menjadi “tempat panas” erosi.

“Ada kekurangan pasir di pantai, karena 
satu masa pemanasan --perubahan iklim,” 
demikian konfirmasi Cyril Mallet, insinyur 
geologi dan manager proyek bagi lembaga 
penelitian pertambangan dan geologi 

Prancis, BRGM, sebagaimana dilaporkan 
kantor berita Prancis, AFP, Rabu (29/4).

Perubahan iklim berarti naiknya 
permukaan air laut, badai lebih dahsyat dan 
peningkatan curah hujan di satu wilayah 
yang sudah menderita karena lokasinya di 
Teluk Biscay, tempat gelombang samudra 
membawa 500.000 meter kubik --sebanyak 
200 kolam renang ukuran Olimpiade-- pasir 
ke arah selatan setiap tahun.

Karang berjatuhan ke laut, pantai 
menghilang, bukit pasir yang melindungi 
hutan, kota kecil dan jalan terancam, dan 
sektor pariwisata berada dalam bahaya, kata 
beberapa ahli setempat.

Hanya 10 persen pantai dihuni, tapi 
penduduk bertambah, dan antara Mei dan 
September, pelancong menghabiskan lebih 
1,4 miliar euro (1,8 miliar dolar AS) di pantai 
untuk berselancar, spa di berbagai kota kecil, 
tempat berkemah pinggir samudra dan desa 
unik. (Ant/AFP)

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



swasta dan masyarakat untuk membeli 
aset bermasalah di bank - memperoleh 
tanggapan positif dari pasar modal. 

Namun, masih banyak anggota Kongres 
yang belum puas dengan hal ini. Mereka 
mengatakan rencana ini memberikan 
risiko terlalu tinggi bagi masyarakat 
pembayar pajak. 

Sama halnya dengan undang-undang 
pemulihan ekonomi dan reinvestasi, 
bagian Tarp yang diluncurkan ini juga 
belum menunjukkan hasil. 

Presiden Obama mengambil sebuah 
keputusan penting atas general Motors. Dia 
mengabaikan rencana rekonstruksi yang 
diajukan GM dan memaksa Direktur GM 
Rick Wagoner mengundurkan diri. 

Keputusan ini memunculkan keluhan 
atas intervensi pemerintah yang berlebihan 
dalam operasional perusahaan pembuat 
mobil itu.

Rencana baru sudah diajukan oleh 
GM dan Chrysler untuk mengamankan 
bantuan pemerintah selanjutnya.

Namun, meski rencana-rencana 
itu diterima, tidak ada jaminan bisa 
menghambat penurunan produksi General 
Motors.

Dalam 100 hari pertama, isu politik 
terbesar adalah pemberian bonus para 
eksekutif perusahaan, terutama para 
manajer senior di perusahaan asuransi AIG 
yang mengeruk uang para pembayar pajak. 

Pemerintah menegaskan akan 
melakukan prosedur hukum apapun untuk 
membatalkan bonus itu. 

Namun, Departemen Keuangan melihat 
pembayaran bonus itu harus dilakukan 
karena tercantum dalam kontrak para 
eksekutif tersebut.

Kondisi itu membuat banyak politisi 
Demokrat murka. Mereka menilai 
pembayaran bonus itu tak lebih dari simbol 
sinisme dan kerakusan Wall Street. 

KACAU BALAU
Secara umum, isu utama dalam 100 

hari pemerintahan Obama adalah terus 
menurunnya perekonomian riil.

Dalam beberapa bulan 
pemerintahannya, Obama sudah 
menyaksikan peningkatan pengangguran 

terbesar di Amerika selama satu generasi 
terakhir. 

Presiden Obama tentu tak bisa 
disalahkan begitu saja. Sebagian penyebab 
krisis ekonomi ini adalah pemerintahan 
terdahulu.

Pemerintah melalui kebijakan 
stimulusnya telah mengucurkan dana 
sebesar US$82 miliar untuk membantu 
para penganggur dan masyarakat bawah. 

Dalam hal kebijakan ekonomi, banyak 
hal terjadi dalam 100 hari pertama 
pemerintaha Presiden Obama.

Satu prestasi yang layak dicatat adalah 
peluncuran undang-undang pemulihan 
ekonomi. Sayangnya prestasi ini 
bercampur dengan berbagai kesalahan dan 
pengambilan keputusan yang kacau di sana 
sini. 

Kekacauan ini dapat dilihat dengan jelas 
dari reaksi pasar modal.

Indeks rata-rata Dow Jones membaik dari 
sedikit penurunan di pertengahan Maret 
menuju ke level indeks saat pelantikan 
Presiden Obama. 

Penguatan ini terutama dipengaruhi 
perbaikan rencana untuk mengambil alih 
aset-aset bermasalah di berbagai bank.

Namun, pesan untuk Presiden Obama 
dalam 100 hari pertama pemerintahannya 
sangat jelas.

Rakyat menginginkan adanya perubahan 
kondisi ekonomi.
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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 - Pasukan 
militer Inggris resmi 
menghentikan misinya di 
Basra, Irak selatan enam 
tahun setelah invasi Irak.

Upacara penghormatan 
dilaksanakan di Basra 
untuk menghormati 
179 tentara Inggris yang 
meninggal selama konflik 
berlangsung, dihadiri oleh 
Menteri Pertahanan John 
Hutton.

Upacara berlangsung 
di monumen peringatan 
yang mencantumkan 234 
nama prajurit Inggris dan 
pasukan asing lainnya yang 
meninggal dalam operasi 
militer pimpinan Inggris di 

Irak.
Pejabat pertahanan 

menyatakan rencana 
menarik pasukan Inggris 
di Irak sudah terencana 
dengan baik.

Mereka mulai menarik 
sejumlah pejabat akhir 
bulan lalu ketika komandan 
di wilayah selatan, Mayjen 
Andy Salmon menyerahkan 
jabatannya ke jenderal AS.

Pasukan Inggris 
mengambil langkah cepat 
untuk menarik pasukan di 
awal tahun ketika Bandar 
Udara Internasional Basra 
- sebelumnya adalah pusat 
komando militer Inggris 
dimasa konflik- sudah 

diserah terima ke penguasa 
Irak.

Sejumlah nama yang 
tercantum dalam monumen 
tersebut, ikut tewas dalam 
operasi militer pimpinan 
Inggris diantaranya 
berasal dari Italia, Belanda, 
Denmark, Amerika dan 
Rumania.

Pendeta Tentara, Pascal 
Hanrahan saat membuka 
upacara mengatakan: ‘’Hari 
ini adalah peringatan dan 
penghargaan’’.

‘’Kami mengingat setiap 
nama dan menghargai 
penghorbanan yang 
diberikan oleh 234 laki-laki 
dan wanita yang kehilangan 
nyawa saat Operasi Telic 
berlangsung.’’ 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
Militer Inggris tinggalkan Basra
 

Kabar 
Gembira!!!

Indonesia Restaurant 
sekarang melayani 
delivery untuk teman-
teman yang bekerja 
di center city. Hours 
untuk order: Tues-Friday 
between 12pm-1pm. Hub: 
215-829-1400. Minimal 
$25/order. (1)
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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 

JAKARTA- Pendiri “Tim 
JK 4 President” Zainal 
Bintang di Jakarta, Senin, 
mengingatkan Ketua 
Umum DPP Partai Golkar 
Jusuf Kalla mengenai 
upaya pihak tertentu di 
internal maupun eksternal 
partai yang terus berupaya 
menggembosinya.

“Mereka itu membikin 
desain menggembosi citra 
Jusuf Kalla. Sekarang beliau 
berada di tengah orang-
orang yang saya namakan 
seperti ‘musang berbulu 
ayam’.

Pak Jusuf Kalla dan 
semua kader Partai Golkar 
harus mewaspadai ini,” 
katanya kepada Antara.

Zainal Bintang yang 

juga salah satu Ketua 
Departemen di DPP Partai 
golkar itu menunjuk 
upaya beberapa elite yang 
berusaha menjebak Jusuf 
Kalla pada posisi terjepit 
serta terperosok.

“Kita sudah menyaksikan 
aksi beberapa oknum elite 
politik sebelumnya yang 
anti Jusuf Kalla dan secara 
sistematik menggembosi 
citranya, antara lain 
seolah-olah hasil rumusan 
mereka berbentuk lima 
kriteria calon wakil 
presiden (Cawapres) itu 
sudah merupakan sikap 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), terutama mengenai 
cawapres harus lebih dari 
satu orang dan karenanya 

terkesan SBY enggan lagi 
berpasangan dengan JK,” 
katanya.

Pada saat bersamaan, 
kata Zainal Bintang, ada 
elite politik yang mau jadi 
menteri. “Mereka tega 
tinggalkan JK, asal dipakai 
SBY,” katanya.

Lebih ironis lagi, 
menurutnya, sesudah itu 
internal Golkar terpecah-
pecah, ada tokoh-tokoh 
partai non struktural yang 
tampil.

“Yakni, keruhkan 
suasana politik yang tegang 
pascapemilu legislatif 
dengan menawarkan 
diri bisa jadi pasangan 
cawapres bagi SBY,” 
katanya.

Jusuf Kalla Diingatkan untuk Waspada Kekerasan Model 
Indonesia Oleh Raja 
malaysia 
   Kejadian penculikan alis pengambilan 
paksa ini terjadi pada 9 maret 2009 lalu di 
sebuah bandara di Jeddah. Tepat seusai 
keluarga korban diajak beribadah umroh 
bersama oleh keluarga sang pangeran.

“Saat keluar dari La Meridien Jedah 
kita dibilang bahwa akan pulang dengan 
menggunakan 
Malaysian 
airlines, namun 
ketika sampai di 
airport ternyata 
kita bukan di 
airport yang 
komersial tapi di 
airport khusus 
private jet. Saat 
itu Manohara 
sudah naik 
duluan ke dalam 
pesawat dan saya menyusul dari mobil 
van menuju ke pesawat. Begitu sampai 
depan pesawat saat akan menaiki tangga 
pesawat, saya kaget karena tangga untuk 
naik kedalam pesawat diangkat paksa dan 
pintu pesawat pun langsung ditutup sampai 
akhirnya kami ditinggal begitu saja dan 
mereka membawa Manohara secara paksa, 
ungkap Daisiy Fajarina ibu Manohara 
menjelaskan saat kejadian.

Sejak kejadian ditinggal di Jedah tersebut, 
hingga saat ini komunikasi antara ibu dan 
anak ini putus sudah. Sampai sekarang 
sang ibu tak tahu nasib anaknya.

Manohara memang sudah menikah 
dengan Tengku Muhammad Fahri 
Tumenggung Petra sejak 26 Agustus 2008 
lalu. Hanya saja pernikahan tersebut 
terkesan mendadak.

Status pernikahan mantan pacar dari 
Ardi Bakrie ini juga sempat dipertanyakan 
keabsahannya. mengingat usia Manohara 
yang belum berusia 17 tahun saat menikah.

Selain keabsahan pernikahan yang 
dipertanyakan, Manohara juga kerap kali 

mendapatkan penyiksaan dari suaminya. 
Tak genap dari 2 bulan pernikahan 
Manohra kabur dari istana pangeran 
Malaysia dan balik ke Indonesia. Hal ini 
disebabkan tindakan KDRT oleh sang 
pangeran. Hal ini disampikan oleh ibunda 
Manohara.

Hal memilukan itu diungkapkan oleh 
ibunda Manohara, Daisy Fajarina. “Anak 
saya disiksa, di bagian dadanya disilet-silet. 
Itu yang ngomong dari pihak dalam istana 
yang punya hati nurani dan nggak tega 
melihat penderitaan anak saya.”

“Dia merasa seringkali mendapatkan 
perlakuan kasar dari suaminya. Puncaknya 
pada bulan oktober  tahun lalu dia kabur 
pulang ke Indonesia. Manohara merasa 
seperti properti disana, karena dia tidak 
mendapatkan hak sebagai manusia selama 
hidup di Malaysia. Bahkan Manohara 
sempat menjadi pasian Dr naek L Tobing 
akibat tindakan kekerasan yang dilakukan 
oleh suaminya,” ungkap ibu Manohara. (pit)
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BANGKOK -General Motors akan 
memberhentikan 21 ribu orang lagi 
dan mencabut bertahap Pontiac untuk 
memenuhi batas waktu perbaikan 
perusahaan.

GM harus merampungkan 
restrukturisasi tanggal 1 Juni untuk 
mendapatkan pinjaman pemerintah yang 
dibutuhkan guna mencegah perlindungan 
kebangkrutan. 

Setelah mengakhiri merek Pontiac di 
akhir tahun 2010, GM akan memusatkan 
perhatian pada Cadillac, Buick dan GMC. 

Perusahaan juga berharap mengurangi 
setengah dari hutangnya dengan mengajak 
para pemegang obligasi senilai 27 milyar 
dolar untuk menukarnya menjadi saham. 

GM juga berharap pemerintah akan 
menukar setengah pinjaman saat ini 
menjadi pemilikan 50% saham. 

Sampai sejauh ini pemerintah sudah 
memberikan pinjaman sebesar 15,4 milyar 
dolar. 

Saham GM naik 24% atau 40 sen menjadi 
2,09 dolar setelah pengumuman ini. 

Nostalgia
Pimpinan GM Fritz Henderson 

mengatakan keputusan menghapus 
Pontiac sulit dilakukan karena merek mobil 
tersebut sudah berumur 83 tahun. 

Merek tersebut terkenal lewat sejumlah 
model seperti Firebird dan Trans Am. 

Model GTO adalah inspirasi di balik lagu 
Beach Boys dan Ronny and the Daytonas. 

Tetapi Henderson mengatakan GM tidak 
mampu menjalankan Pontiac. 

“Kami pikir kami tidak memiliki sumber 
daya untuk menjalankan ini,” katanya. 

Penurunan penjualan
GM juga menginginkan serikat pekerja 

terbesar, United Auto Workers menerima 
saham perusahaan dengan imbalan 
pembatalan 50% dari 20 milyar dolar 
pembayaran dana kesehatan serikat. 

GM juga mengatakan akan mengurangi 
jumlah penyalur Amerika sebesar 42% dari 
6.246 di tahun 2008 menjadi 3.605 di akhir 
tahun 2010. 

“Pengurangan penyalur Amerika akan 
memungkinkan jaringan penyalur yang 
lebih bersaing dan peningkatan keefektifan 
di semua pasar,” kata GM. 

Pemegang saham GM saat ini akan 
memiliki 1% saham, setelah usulan 
perubahan tersebut. 

GM sudah mengurangi pekerja sebesar 
10 ribu orang tahun ini. Jumlah pekerja di 
Amerika akan berkurang menjadi 40 ribu 
orang setelah pengurangan sebesar 21 ribu 
orang dirampungkan.

General Motors PHK 21 ribu
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Survey: Hidayat 
Calon Kuat 
Pendamping SBY

Nama anggota Majelis Syura PKS, Hidayat 
Nur Wahid, menjadi sosok yang dinilai 
paling pantas mendampingi capres Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. 
Setidaknya, hal ini didapat dari telepolling 
(survei melalui telepon) yang dilakukan 
LP3ES pada 28-29 April kemarin terhadap 
1.118 responden yang tersebar di lima kota 
besar.

“Pasangan SBY-Hidayat dipilih oleh 37,9 
persen responden, SBY-Akbar Tandjung 13,2 
persen dan SBY-Sri Mulyani 12,5 persen. 
Tokoh-tokoh ini sudah sering disebut 
menjadi calon pendamping SBY,” ungkap 
Kepala Divisi Penelitian LP3ES, Fajar 
Nursahid, pada diskusi di Wisma Antara.

Dipaparkan 
Fajar, pilihan 
responden 
di lima kota 
terhadap Hidayat 
sebagai cawapres 
SBY relatif tinggi, 
antara 31-50 
persen. Untuk 

Akbar Tandjung sebarannya antara 10-17,5 
persen, dan Sri Mulyani 10-15 persen.

Demikian pula ketika diadu pasangan 
SBY-Hidayat, Mega-Sultan, dan JK-Wiranto, 
pasangan SBY-Hidayat meraih persentase 
tertinggi dengan 35,2 persen.

Sementara itu, jika dikerucutkan 
pada cawapres non-Jawa, responden 
menjatuhkan pilihannya pada Akbar 
Tandjung (22,9 persen), Hatta Radjasa (20,8 
persen), dan Tifatul Sembiring (9,5 persen).

Survei melalui telepon ini dilakukan 
di lima kota besar, yaitu Medan, Jakarta, 
Surabaya, Bandung, dan Makassar.

RI Tak Bisa Lagi 
Dapat Pinjaman 
Lunak ADB 

Persentase utang pemerintah kepada 
Asian Development Bank (ADB) dalam lima 
tahun terakhir terus meningkat.

Jika pada 2003 porsi pinjaman dari ADB 
sebesar 6,5%, maka pada 2008 utang ke ADB 
mencapai 7,3%.

External Relations Officer ADB Indonesia, 
Ayun Sundari mengatakan kontribusi ADB 
terhadap total pinjaman pemerintah pada 
akhir 2008 sebesar 7,3% atau sebesar US$ 
10,9 miliar. Jumlah ini naik dari posisi pada 
tahun 2003 yang sebesar 6,5% atau US$ 8,8 
miliar.

”Jumlah utang pemerintah ke ADB 
tersebut sedikit lebih kecil dibanding 
pinjaman dari Bank Dunia. Kalau utang 
pemerintah kepada Bank Dunia juga 
melebihi 7,3%, tapi masih di kisaran 7%” 
katanya dalam jumpa pers di ruang Loka 
Sawala kantor Menko Perekonomian, Jalan 
Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (27/4).

Saat ini semenjak credit rating Indonesia 
membaik karena kinerja pengelolaan makro 
ekonomi yang baik, maka Indonesia tidak 
lagi mendapatkan pinjaman lunak dari 
ADB. Lembaga rating Fitch memberi rating 
BB-, begitu juga Standard and Poors yang 
memberi rating BB-.

Kemudian sejak beberapa tahun lalu 
Indonesia sudah tidak bisa lagi menerima 
pinjaman lunak dari ADB karena 
pendapatan per kapita sudah berada di atas 
2.000 dolar per tahun.
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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 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Mega Lebih Baik Jadi 
“King Maker”

JAKARTA - Sejumlah pengamat politik 
menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri lebih baik menjadi “king 
maker” daripada maju sebagai calon 
presiden, karena peluangnya untuk 
mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono 
dinilai sangat kecil.

Demikian pembicaraan yang mengemuka 
dalam diskusi bertajuk “Menakar Para 
Kompetitor SBY” yang digelar Forum 
Intelegensia Bebas di Jakarta, Selasa (28/4).

Diskusi menampilkan pembicara Direktur 
Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Herdi 
Sharasad, Direktur Eksekutif Lembaga 
Survei Nasional Umar S Bakry, Direktur 
Lingkar Madani untuk Indonesia Ray 
Rangkuti, Indonesianis dari Universitas 
Northwestern AS Jeffrey Winters, dosen 
FISIP UI Budiarto Shambazy,dan aktivis M 
Fadjroel Rachman.

“Kalau Megawati punya kalkulasi rasional, 
tak mungkin melawan SBY. Megawati 
sebaiknya menjadi `king maker ,̀” kata Herdi.

Dikatakannya, pada Pilpres 2004 
Megawati dikalahkan SBY, padahal saat itu ia 
dalam posisi `incumbent̀ , apalagi sekarang. 
Lebih-lebih perolehan suara PDIP pada 
Pemilu 2009 juga merosot.

Umar Bakry juga berpendapat 
sama. Menurut dia, Pilpres 2009 tidak 
akan menarik jika SBY tidak memiliki 
lawan setara. Megawati dan Jusuf Kalla 
menurutnya belumlah lawan sepadan SBY.

Umar dan Herdi sependapat bahwa tokoh 
alternatif justru lebih memiliki peluang 

untuk 
mengalahkan 
SBY, misalnya 
Prabowo 
Subianto dan 
Rizal Ramli, 
apalagi 
jika kedua 
tokoh itu 
digabungkan.

Menurut 
Umar, 
pasangan 
Prabowo-
Rizal atau 
Rizal-
Prabowo 

memiliki modal untuk melawan SBY selain 
memenuhi komposisi sipil-militer, Jawa-
Luar Jawa, yakni pendatang baru dalam 
kontestasi pilpres, memiliki arah kebijakan 
ekonomi dan kepribadian yang bertolak 
belakang dengan SBY.

“Pemilih yang tidak suka personality dan 
kebijakan ekonomi SBY, pasti akan memilih 
pasangan ini,” kata Umar.

Pendapat senada dikemukakan Winters. 
Menurut dia, jika PDIP mau mengajukan 
pasangan Prabowo-Rizal Ramli maka peta 
pertarungan akan berubah.

“Jika Mega menjadi `king maker` bagi 
munculnya Prabowo-Rizal, ini akan 
mengubah peta pertarungan, dan sungguh 
itu kejutan yang menyolok,” katanya.

Terkait kemungkinan Megawati 
menggandeng Prabowo sebagai cawapres, 
Budiarto menilai peluang untuk 
mengalahkan SBY tetap kecil.

“Mega posisinya underdog dan Prabowo, 
sebagai calon wakil presiden, hanya bisa 
menghangatkan pertarungan saja,” katanya.



The Fed Luncurkan 
Kredit Murah

WASHINGTON - Bank Sentral Amerika Serikat 
(The Fed) mulai hari Selasa (28/4) menggelar 
rapat dua hari dengan pemerintah negara 
itu. Diperkirakan, rapat itu akan membahas 
kemungkinan diluncurkannya kredit murah 
kepada masyarakat di tengah ekonomi yang saat 
ini mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan 
sementara.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi, walau pun 
semen-tara juga dibahas dalam ra- pat Komisi 
Pasar Terbuka (FOMC) The Fed itu. Pemulihan itu 
terlihat pada peningkatan kepercayaan konsumen 
dan pasar perumahan AS.

Menurut para analis, rapat minggu ini 
tampaknya memberikan tanda tidak adanya 
perubahan kebijakan sejak pertemuan FOMC bulan 
Maret lalu. Saat itu, The Fed menambahkan lebih 
dari US$ 1 triliun “amunisinya” untuk memerangi 
krisis ekonomi.

Setelah rapat pada 17-18 Maret, The Fed 
menjelaskan, mereka ingin membeli utang 
pemerintah dan lembaga lain sampai senilai US$ 
1,2 triliun. Usaha ini sebagai langkah menurunkan 
aneka tingkat suku bunga yang tidak bisa 
dikendalikan. 

Gubernur The Fed Ben Bernanke menyebut, 
usaha itu sebagai “mempermudah kredit” lebih 
baik dibanding mempermudah secara kuantitatif, 
melalui usaha mencetak uang.

Di sisi lain, hasil rapat FOMC, Rabu (29/4) 
diharapkan bisa menggambarkan lebih 
jelas tentang lemahnya ekonomi yang masih 
membutuhkan dukungan luar biasa, menjelaskan 
kebijakan tingkat suku bunga yang mendekat nol, 
dan fasilitas pinjaman yang begitu luas untuk 
memompa tersalurnya kredit.

“Ekonomi masih tetap lemah, masih terlalu 
awal bagi bank sentral untuk memutuskan 
meninggalkan tingkat suku bunga dan 
kemungkinan bisa menyeret ekonomi ini lebih 
dalam lagi ke lubang resesi,” tegas Fred Dickson, 
pakar strategi pesar pada DA Davidson & Co. 

“Pernyataan The Fed kemungkinan bisa memicu 
kemarahan investor yang makin banyak bahwa 
ekonomi ini sedang menuju ke dasar dan terpojok,” 
ujarnya.
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Pertikaian 
berdarah di 
Karachi    

Setidaknya 20 orang tewas 
dalam pertikaian antar etnis di 
kawasan selatan kita Pakistan 
Karachi, kata pejabat setempat.

Saksi mata mengatakan 
kendaraan dibakar dibeberapa 
lokasi di kota tersebut, yang 
dikenal sebagai pusat binis 
Pakistan dan memiliki sejarah 
panjang pertikaian antar etnis.

Karachi didominasi oleh suku 
Urdu tapi juga terdapat sejumlah 
populasi etnis Pashtun.

Pejabat setempat mengatakan, 
pertikaian terjadi antara anggota 
dua kelompok tersebut dan 
dimulai setelah seorang pria tak 
dikenal menembakkan senjatanya.

‘’Hal ini menjadi target 
pembunuhan oleh pelaku 
kriminal, pengedar narkoba dan 
mafia tanah yang menginginkan 
pertikaian antar etnis di dalam 
kota,’’ kata Faisal Subzwari seorang 
menteri di provinsi itu.

Juru bicara pemerintah 
Pakistan mengatakan pemerintah 
mengutuk kekerasan tersebut dan 
meminta untuk persatuan.

‘’Presiden mengatakan bangsa 
ini tidak menerima segala bentuk 
kekerasan di Karachi setiap 
waktu disaat sudah memilki 
perjanjian damai dengan militan 
di bagian utara negara’’ kata Jubir 
Farhatullah Barbar.

Paramedis di rumah sakit 
Karachi mengatakan, mereka 
merawat sejumlah korban dengan 
badan penuh luka tembakan.

Setidaknya 25 orang 
tersangka sudah ditahan beserta 
persenjataan mereka telah disita, 
demikian laporan kantor berita 
AFP.
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“Pasukan Mbalelo” 
di Partai Beringin

JAKARTA - Persiapan penetapan pasangan 
capres-cawapres yang akan bertarung 
dalam pemilihan umum presiden pada 8 Juli 
mendatang mendekati babak akhir. Namun, 
arah koalisi masih belum pasti, demikian 
pula peta capres-cawapres belum tergambar 
jelas.

Bahkan Partai Golkar menghadapi 
rongrongan di fase akhir persiapan koalisi 
dan penentuan capres-cawapres. Partai yang 
dianggap memiliki infrastruktur organisasi 
dan mesin partai paling solid dibanding 
parpol lainnya, ternyata tak berdaya 
menghadapi dinamika internal.

Tak bisa dimungkiri, kini di partai 
beringin tersebut bercokol “pasukan 

mbalelo” yang sering mengkhianati 
kebijakan dan keputusan partai, serta kerap 
mempertontonkan sikap tidak loyal terhadap 
kepemimpinan di partai. “Pasukan mbalelo” 
tersebut bercokol di semua tingkatan, dari 
level pimpinan di tingkat kabupaten/kota, 
provinsi, hingga elite pimpinan di pusat.

Menurut sumber di Partai Golkar, 
meskipun ada penegasan dari Ketua 
Umum Jusuf Kalla serta sejumlah DPD 
tingkat II bahwa tidak ada perpecahan, 
aroma ketidakharmonisan tetap mencuat. 
Sehingga, meskipun Golkar telah mantap 
merapat ke Koalisi Besar bersama PDI-P, 
Gerindra, dan Hanura, langkah itu bakal 
tidak utuh. Para oportunis yang ingin Golkar 
tetap bersanding dengan Partai Demokrat, 
misalnya, tetap akan mencari celah untuk 
memperjuangkan kepentingan masing- 
masing sehingga berakibat merugikan 
partai. [A-17]

Koalisi Besar Siapkan 2 
Paket

JAKARTA - Koalisi Besar, yang 
beranggotakan Partai Golkar, Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 
Partai Gerindra, Partai Hanura, dan 
kemungkinan besar Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) merancang sejumlah 
opsi untuk mengajukan pasangan capres-
cawapres. Salah satu yang digagas adalah 
menyiapkan dua paket capres-cawapres 
untuk diajukan dalam Pilpres 8 Juli 
mendatang.

Pada pertemuan Tim 6 Partai Golkar dan 
PDI-P, Selasa (28/4), disepakati tiga opsi 
untuk ditawarkan kepada masing-masing 
ketua umum parpol anggota Koalisi Besar. 
Pertama, opsi mengajukan satu paket 
capres-cawapres. Namun, siapa yang akan 
diajukan belum disepakati.

Kedua, Koalisi Besar mengusung dua 
paket capres-cawapres, yakni paket Jusuf 
Kalla (JK) dan pasangannya, serta paket 
Megawati Soekarnoputri dan pasangannya. 
Siapa pun pasangan yang menang dari paket 
ini, maka koalisi tetap dilanjutkan dengan 
konsep memperkuat posisi di pemerintahan 
dan parlemen.

Ketiga, parpol yang tergabung dalam 
Koalisi Besar berjalan sendiri-sendiri 
mengusung paket capres-cawapres masing-
masing. Ini dilakukan jika tidak ada kata 
sepakat.

Sumber SP di Tim 6 menyebutkan, opsi 
kedua, yakni mengusung dua paket yang 
kemungkinan besar akan diambil. “Akan 
diajukan paket Mega-Prabowo dan paket JK-
Wiranto. Opsi ini sedang dimatangkan,” jelas 
sumber tersebut, Rabu (29/4).

Hal tersebut juga disokong Ketua DPP 
Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. 
Menurutnya, dengan konsep membangun 
pemerintahan yang stabil dan kuat dengan 
sistem demokrasi yang lebih baik ke depan, 
partainya akan condong memilih opsi 
kedua.

“Koalisi Besar dibangun atas konsep 
membangun pemerintahan yang kuat. 
Sehingga siapa pun yang kalah dari opsi 
ini, tetap melanjutkan koalisi besarnya di 
pemerintahan maupun parlemen,” kata 
anggota Tim 6 tersebut.

Opsi pertama, kata Burhanuddin, sulit 
disepakati. Sebab, Golkar dan PDI-P sama-
sama mengusung ketua umumnya sebagai 
capres. Untuk mematangkan rencana 
Koalisi Besar, Ketua Umum Golkar Jusuf 
Kalla dan Ketua Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri, pada Rabu kembali bertemu.

Dia menambahkan, Tim 6 menargetkan 
paling lambat 3 Mei, kepastian koalisi dan 
pasangan capres-cawapres harus sudah 
diumumkan.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tjahjo 
Kumolo juga menjelaskan, Koalisi Besar tak 
berarti harus mengusung satu paket capres-
cawapres. PDI-P, katanya, masih tetap pada 
keputusan Kongres Bali, yakni mengusung 
Megawati sebagai capres.
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IRAK - KALAU sebelumnya mereka 
takut-takut pergi ke kampus mereka 
karena khawatir akan adanya serangan 
bom mobil atau serbuan maut, tapi kini 
para mahasiswa Irak tahun akademi 2009 
sudah bisa melakukan perayaan apapun 
dan berharap bisa menjamin masa depan 
mereka di negara itu dengan suasana yang 
jauh lebih penuh kedamaian. 

Dalam sebuah pesta wisuda para 
mahasiswa Universitas Teknologi Baghdad 
awal bulan ini, mahasiswinya memakai 
gaun berwarna merah dan hitam yang 
dihiasi koin perak dan emas, sementara para 
mahasiswanya mengenakan jubah putih 
yang khusus dibuat untuk acara tersebut.

“Pesta ini berbeda dengan tahun-tahun 
lalu, karena ini menyangkut apa yang kami 
inginkan dan apa yang mereka inginkan,” 
kata Rana Hamid menunjuk kepada milisi 
Islam yang mengawasi dengan keras 
perayaan-perayaan seperti itu.

“Mereka tidak membolehkan acara tari 
atau nyanyi. Kini anda bisa lihat sendiri, 
pesta ini ada musik dan pakaiannya yang 
bagus, yang di masa lalu dilarang,” katanya.

Ketika para mahasiswa yang diwisuda 
itu memulai program studi empat tahun 
mereka 2005 lalu, negara mereka dicekam 
pemberontakan yang kejam yang timbul 
akibat invasi yang dipimpin AS tahun 2003 
untuk kemudian dilanda tindak kekerasan 
sektarian yang mengerikan.

Pada puncak kerusuhan tahun 2006, 

milisi Syiah dan Sunni Muslim melancarkan 
peperangan mereka sampai ke kampus-
kampus universitas, dengan orang-orang 
bersenjata mengusir para mahasiswa dari 
sekte-sekte keagamaan saingan mereka 
dan membunuhi serta mengintimidasi para 
dosen dan guru besar disana.

Kekerasan itu telah menutup mati pesta-
pesta wisuda tradisional setiap April dengan 
orang-orang bersenjata berwajah seram 
melarang perayaan dengan musik dan 
suasana penuh warna-warni waktu itu.

Tapi selama setahun terakhir setelah 
pasukan AS dan Irak mengambil-alih 
kembali kekuasaan di sebagian besar 
kawasan di negeri itu, termasuk di Baghdad, 
wisuda para mahasiswa tahun ini bisa 
terlaksana dengan penuh harapan. 

“Pesta ini akan tetap saya ingat selama-
lamanya,” kata Mustafa Ismail yang baru 
tamat jurusan teknik, ketika rekan-rekannya 
berpose untuk difoto dan membagi-bagikan 
permen kepada teman-teman dan keluarga.

“Hari-hari kami di universitas sudah 
berakhir dan masa depan menanti kami 
untuk berpartisipasi di dalam membangun 
negara,” katanya.

Namun optimisme yang dinyatakan oleh 
banyak tamatan universitas tahun ini bisa 
berbenturan dengan realitas yang suram, 
yang walaupun terdapat peningkatan 
keamanan, namun perekonomian mAsih 
tetap seret, dengan tingkat pengangguran 
mencapai sekitar 18 persen.

Gembira dan Bersedih Sekaligus 

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


