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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.

Siapa cocok jadi CaWapres SBY?
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya
bukan dari kalangan teknokrat, melainkan
dari partai politik (parpol). Bila SBY
mengambil cawapres bukan dari parpol,
posisi pemerintahannya jika terpilih
kembali akan berbahaya.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif
Charta Politika Bima Arya Sugiarto di selasela diskusi dengan topik Cawapres SBY:
Teknokrat atau Politisi? di kantor Charta
Politika, Jakarta, Rabu (6/5).
Dikatakan, lebih baik SBY memilih
orang dari partai, karena terlalu riskan
bila memilih seorang teknokrat. Sebab,
teknokrat tidak akan memperkuat
kemenangan SBY dalam pilpres dan tidak
memperkuat terbentuknya pemerintahan
yang efektif.
“Lihat saja pernyataan teknokrat dan
politisi. Teknokrat seperti Sri Mulyani dan
Boediono tidak pernah membicarakan
persoalan makro politik. Mereka lebih
banyak berbicara mengenai persoalan
ekonomi. Berbeda dengan politisi, seperti
Hatta Rajasa, yang pembicaraannya lebih
luas. Bisa bicara politik, ekonomi, dan
sebagainya. Bila mencantumkan skor 1-10,
saya memberikan nilai delapan kepada
Hatta, sedangkan Boediono enam dan Sri
Mulyani lima,” paparnya.
Kelemahan cawapres teknokrat juga
disampaikan peneliti senior dari Lembaga
Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin
Muhtadi. Dia berpendapat, seorang
teknokrat belum mampu mengatasi masalah
di luar bidangnya. Artinya, teknokrat tidak
bisa menghadapi keadaan Indonesia untuk
lima tahun ke depan. Seorang teknokrat
terlalu spesifik secara teknis dan tidak bisa

mensinergikan parlemen.
“Kalau dilihat dari sisi itu, saya menilai
Hatta tepat berperan sebagai cawapres
SBY. Hatta merupakan pasangan ideal,
dalam pengertian calon dwitunggal dalam
pilpres mendatang. Sebab, Hatta mampu
menyinergikan politisi dengan teknokrat
secara seimbang dan miliki kapasitas
interdepartemental dalam menyinergikan
kabinet. Jadi, nantinya bisa disebut SBYHatta, sama seperti Soekarno-Hatta,”
katanya.
Burhanuddin menilai, Hatta sepi dari
publikasi yang negatif, memiliki figur
politisi, tapi juga mampu menjadi teknokrat,
tidak naif dan lugu. Selain itu juga, punya
BERSAMBUNG KE HAL 5

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

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 (3)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (94)

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 (90)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (42)

Disewakan Rumah

19th street McClellan
Hub: 215 500 3699 (3)

Sedia Produk dari Amway

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

Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin
NUTRILITE, Minuman dan
Protein Bars XS, Skin Care
Kits, segala pembersih rumah www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)
tangga dan GIFT CARD
RIBBON. Product USA yang
267-231-7695
terjangkau dan populer. Untuk
215-459-4057
memesan produk2, Hub:
Erika, 267-901-1508 (7)
PIJAT/URUT KESEMBUHAN
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (11)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

Terima Translate - Inggris-

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

Nasruddin

Nasruddin terjatuh dari pohon sampai tak
sadarkan diri. Tetangga mengira dia sudah
mati. Mereka mengafani nasruddin dan
memandikan,juga memasukan nasruddin
dalam keranda.
Mereka segera membawa ke kuburan. di
jalan, mereka bertengkar tentang jalan
terdekat. pertengkaran pun memuncak.
Nasruddin yang ada di dalam keranda
tiba-tiba menongolkan kepalanya, “ketika,
aku masih hidup, jalan belok kirilah yang
terdekat!.”

Kecelakaan Hebat Kereta Api

DUNIA KITA

Terjadi kecelakaan hebat dalam
terowongan kereta api, semua penumpang
yang selamat terjebak ditengah terowongan,
karena pada dua sisi terowongan tersebut
terhalang gerbong kereta yang terbakar.

Saat itu semuanya panik, banyak
penumpang yang berteriak kita tidak bisa
keluar, kita terjebak, kita akan mati dan
lain-lain.
Tiba-tiba ada Pak Tua yang berteriak:
“Tenang-tenang kita semua pasti akan
keluar, saya berani menjamin.” Kemudian
suasana menjadi tenang.
Lalu seorang penumpang bertanya :
“Bagaimana caranya keluar? semua jalan
keluar tertutup oleh gerbong yang terbakar.”
Dengan tenang Pak tua menjawab : “Kita
pasti keluar di koran besok...”

Ultah ke-lima

Minggu depan, Boni akan berulang tahun
yang kelima.
Mama: “Boni, kamu suka bukan, kalau di
pesta ulang tahunmu nanti, mama buatkan
kue tart dengan lima lilin di atasnya?”
Boni: “Ah, Boni lebih suka dibuatkan lima
tart dengan satu lilin saja, Ma!”
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ObsessiveCompulsive
Disorder (OCD)
Pikiran mengenai suatu situasi pasti
datang ketika suatu hal atau gambaran
muncul di kepala kita tanpa ada
pemberitahuan. Hal itu mungkin saja
tindakan yang sia-sia, atau hal yang
sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Tapi
kebanyakan dari kita tidak pernah merasa
terganggu dengan pikiran-pikiran tersebut
dan dapat dengan mudah melupakannya.
Pikiran yang mengganggu, atau obsesi
begitu para psikologis menyebutnya,
mempengaruhi setiap orang. Namun
sebagian orang dapat menyingkirkannya
semudah yang dilakukan oleh sebagian dari
kita.
Orang-orang yang menderita obsessivecompulsive disorder (OCD) adalah orangorang yang tergoda oleh pikiran yang
mengganggu ini yang tidak dapat mereka
buang dari pikiran mereka, tidak peduli
seberapa kerasnya mereka mencoba.
Para penderita Obsessive-compulsives
tersiksa oleh pikiran-pikiran ini, dimana
mereka merasa sangat menjijikan dan
menyulitkan. Obsesi-obsesi yang dialami
oleh penderita OCD dapat dikelompokkan
menjadi beberapa motif umum.
OBSESI YANG UMUM TERJADI

- Takut akan terkontaminasi oleh
kuman, kotoran, atau bahan kimia
- Takut akan menyebabkan rumah
kebanjiran, kebakaran, atau dirampok
- Pikiran yang agresif mengenai melukai
orang tercinta secara fisik
- Sangat memperhatikan ketepatan atau
kesimetrisan
- Pikiran seksual yang mengganggu
atau mendesak
- Meragukan moral atau agama sendiri
secara berlebihan
- Kebutuhan untuk memberitahu,
bertanya, atau pengakuan
RITUAL HARIAN

Banyak dari kita memiliki ritual harian
yang terdiri dari serangkaian tugas yang
mungkin sebaliknya malah kita lupakan.

Misalnya, memeriksa apakah semua pintu
dan jendela sudah dikunci sebelum kita
pergi tidur adalah kegiatan rutin yang
dapat mencegah pencurian. Tapi, dalam
OCD ritual ini terus-menerus menjadi
berlebihan.
Para penderita OCD didorong untuk
membawa ritual kompleks yang dikenal
sebagai tekanan, yang disebabkan oleh
obsesi. Seorang penderita obsessivecompulsive mungkin akan memeriksa pintu
dan jendela 50 sampai 100 kali ketika obsesi
tentang keamanan terpaku dalam kepala
mereka. Penderita obsessive-compulsives
sama sekali tidak berdaya untuk
mengendalikan tekanan mereka.
Kebanyakn tekanan OCD secara logis
terkait dengan obsesi mereka. Misalnya,
penderita melakukan ritual pembersihan
untuk membersihkan diri mereka dari halhal yang mengkontaminasi mereka.
TEKANAN YANG UMUM TERJADI

- Membersihkan - berkali-kali mencuci
tangan atau melap permukaan perabot
rumah tangga selama berjam-jam.
- Memeriksa - berkali-kali bertanya
apakah semua lampu sudah dimatikan atau
mematikan peralatan listrik.
- Menghitung deretan angka yang
membutuhkan waktu berjam-jam
- Mengatur - memginginkan peralatan
dapur atau furniture disusun dengan
sedemikian rupa.
- Mengulang kata-kata atau kalimat
- Melengkapi - melakukan suatu tugas
dengan urutan yang sama persis lagi dan
lagi, sampai selesai dengan sempurna (jika
mereka terganggu mereka akan mengulangi
lagi dari awal)
- Menimbun - mengoleksi benda-benda
yang tidak berguna.
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Megawati Tetap Gandeng Sultan?
JAKARTA - Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar Muhammad
Jusuf Kalla memperlihatkan
kepiawaiannya berpolitik.
Sesuai rapat pleno DPP
Partai Golkar, Selasa (5/5),
di Jakarta, dia menyatakan
tidak menghalangi jika
ada kader partainya yang
dipinang sebagai calon
presiden (capres) atau calon
wakil presiden (cawapres)
oleh partai politik lain.
“Karena itu adalah hak
asasi setiap orang untuk
dipilih dan memilih,”
ucapnya. Namun, dia
meminta kader tersebut
tidak boleh memakai atribut
partai selama menjadi
capres atau cawapres parpol
lain. “Silakan saja selama

tidak memakai atribut
partai,” imbuhnya.
Partai Golkar memiliki
enam kader yang dinilai
mampu, yakni Agung
Laksono, Aburizal Bakrie,
Sultan Hamengku Buwono
X, Akbar Tandjung, Fadel
Muhammad, dan Surya
Paloh.
Pernyataan Kalla
mengisyaratkan, capres
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Megawati
Soekarnoputri bisa saja
menggandeng Sultan
sebagai cawapres yang akan
dideklarasikan besok di
Jakarta.
Isyarat tersebut
berarti tidak menutup
kemungkinan bagi para
kader Partai Golkar untuk

disandingkan
menjadi
cawapres
bagi Susilo
Bambang Yudhoyono yang
diusung Partai Demokrat.
Garin Nugroho dari Tim
Pelanggi Nusantara yang
menjadi pendukung Sultan
memperkirakan PDI-P akan
mengumumkan pasangan
Megawati dan Sultan sebagai
capres dan cawapres.
Bila Megawati
menggandeng Sultan, ke
mana capres Partai Gerindra
Prabowo Subianto yang
selama ini rajin bertandang
ke Teuku Umar? Oleh karena
itu, ada skenario lain yang
menempatkan Megawati
sebagai Ibu Bangsa, lalu
PDI-P memasang Sultan dan
Rizal Ramli sebagai kandidat
presiden dan wapres. [W-8]

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

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

Untuk yang memiliki keahlian,
Kasus Asylum
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau
Witholding Removal
Berpengalaman dibidang keahlian
BIA Appeals (1)
selama 10 tahun. Kalau bisa
Circuit Court Appeals (2)
Sebelum Appeal ke-2
Greencard, Citizenship
Kecelakaan Lalu Lintas
Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)
Credit Repair
Change Visa Status
Business License
Traffic Court, Criminal Defense

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

Shirley

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

Hasil survey
muslim Eropa
Warga muslim di Eropa memiliki kesetiaan
kepada negara, lebih besar dari perkiraan
masyarakat.
Sikap ini terungkap dalam hasil survei yang
dilakukan lembaga jajak pendapat Gallop dan
Coexist Foundation, yayasan yang bergerak
di bidang peningkatan pemahaman antara
pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi.
Hasil survei menunjukkan identitas agama
dan negara bisa saling melengkapi.
Wartawan BBC Rob Broomby melaporkan,
temuan ini mengejutkan. Sejak serangan
11 September, para pengamat berulangkali
mempertanyakan kesetiaan orang-orang
Islam di Eropa, kepada negara tempat mereka
tinggal.

Identitas keagamaan yang kuat sering
dianggap sebagai penghalang integrasi dan
ini menjadi sumber kekhawatiran.
Namun di Inggris, hasil survei
menunjukkan 82 persen warga Muslim
menyatakaan setia kepada negara.
Penulis laporan, Dalia Mogahed
mengatakan, meski sebagian besar orangorang Islam di Inggris merasa setia,
masyarakat secara umum masih menaruh
curiga :
“Orang-orang muslim di Inggris telah
menerima negara mereka. Tetapi negara
belum menerima mereka sepenuhnya,” kata
Dalia Mogahed.
“Jadi, di satu sisi masyarakat Muslim
Inggris merasa memiliki ikatan yang kuat
dengan negara, percaya dengan sistem
demokrasi, dan mengatakan setia kepada
negara, tapi di sisi lain, yakni masyarakat,
secara umum masih meragukan kesetiaan
orang-orang Islam tersebut,” tambah dia.
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Swasembada Beras Telah Lewat
WASHINGTON - Menteri
Pertanian (Mentan) Anton
Apriyantono mengatakan
masa swasembada beras
telah lewat dan kini mulai
mengekspor.
“Kita tidak lagi bicara
mengenai swasembada
beras karena masa itu
telah lewat,” kata Mentan
Anton kepada wartawan
seusai membuka seminar
ketahanan pangan di
Jakarta, Selasa. Menurut
Mentan, indikasi
ketersediaan beras yang
memenuhi kebutuhan
itu dilihat dari kestabilan
harga.
“Saya tidak bicara
angka, karena angka

bisa dimanipulasi. Tapi
kenyataannya harga
beras relatif stabil. Hal
itu menandakan bahwa
ketersediaan beras lebih
dari cukup,” katanya dalam
sambutan seminar yang
diselenggarakan oleh
Pengelolaan Sumberdaya
Alam (PSDA) Watch
bekerja sama dengan
Departemen Pertanian.
Kendati demikian, Mentan
tidak mengesampingkan
kemungkinan impor beras
untuk ketahanan pangan.
Mentan tidak sependapat
dengan beberapa kalangan
yang mempertanyakan
kebijakan impor beras.

Mentan menganalogikan
bahwa negara-negara
seperti Amerika Serikat saja
menyeimbangkan antara
ekspor dan impor bahan
pangan. Ia mencontohkan,
AS tercatat sebagai
pengekspor daging terbesar,
tapi pada saat yang sama
negara itu juga sebagai
pengimpor daging terbesar.
Mentan menyebutkan,
produksi padi secara
nasional tahun 2008
mencapai 60,28 juta ton
atau meningkat 5,45 persen
dibandingkan tahun 2007.
Peningkatan produksi
padi juga diikuti dengan
kenaikan produksi pangan
lainnya, seperti jagung,
kedelai, dan gula.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi
dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata
yang menyeluruh untuk segala
usia
* Menyediakan berbagai macam
lensa kontak, spesialisasi dalam
lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen
dan perawatan penyakit mata, fitting
lensa kontak, operasi refraktif comanajemen. Kami melayani pasien
segala usia dan mengatasi masalahnya
masing-

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

kemampuan teknis dan melobi, dan berasal
dari partai menengah, yaitu Partai Amanat
Nasional (PAN).
MEMENUHI KRITERIA

Bima Arya menambahkan, sosok Hatta
hampir memenuhi seluruh kriteria yang
tepat untuk menjadi pasangan yang tepat
bagi SBY. “Sebagai pasangan, harus saling
memiliki chemistry. Dan, saya pikir, SBY
memiliki rasa itu dengan Hatta. Sebab,
posisi Mensesneg yang sekarang dipegang
Hatta merupakan posisi kunci dan dia tidak
pernah berpolemik. Jadi, sejauh ini Hatta
ada di posisi yang sangat strategis untuk
menjadi cawapres SBY,” ujarnya.
Hatta memenuhi kriteria three in
one yang dicari SBY, yaitu kebutuhan
pemenangan pilpres, kebutuhan
pemenangan pemerintahan yang efektif,
dan kebutuhan pemenangan suksesi
pada 2014. “Hatta memiliki jaringan
aktivitis, berasal dari luar Jawa dan yang
paling penting dia memiliki kemampuan
makro politik dalam mengelola persoalan
parlemen,” tambahnya.
Berdasarkan data survei, semua calon

PEMANGGILAN
Budi Cahyono /
Santo diharap
menyelesaikan
masalah
keuangan. hub.
267-342-0230
(1)

pasangan SBY, entah dari kalangan
parpol maupun profesional tidak akan
terlalu banyak mempengaruhi suara SBY.
Sebab, elektabilitasnya tetap tinggi, meski
dipasangkan dengan siapa pun. Jika ada
tiga pasang capres yang maju, SBY bisa
meraup suara hingga 66 persen. “Tapi, bagi
kalangan menengah, bila SBY salah pilih
cawapres, maka akan berpengaruh pada
elektabilitasnya,” tegasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia
(Lima) Ray Rangkuti mengemukakan, Hatta
memang sudah bekerja lima tahun dengan
SBY dan tidak memiliki kesalahan. Selain
itu, secara manajerial dan link politiknya
juga cukup bagus. Selain itu, dia bukanlah
salah satu penganut neoliberalisme, seperti
Sri Mulyani dan Boediono.
Sementara itu, dari segi hukum tata
negara, Pengamat Hukum Tata Negara
Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly
Harun memaparkan, seorang wapres hanya
berperan sebatas pembantu presiden dan
tidak boleh melewati wewenangnya. Dengan
kata lain, apa yang diingini sang presiden
juga merupakan keinginan wakilnya dan
keduanya harus sejalan. Jangan seperti
keadaan sekarang, wakil ingin menjatuhkan
presidennya. [LOV/M-11]

KABAR

Gembira!!!
Indonesia Restaurant
sekarang melayani
delivery untuk temanteman 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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Demokrat dan PDI-P Menjajaki Koalisi
JAKARTA - Dinamika
politik menjelang pilpres
semakin sulit ditebak.
Setelah sebelumnya
mengusung Koalisi
Besar menghadapi
Koalisi Demokrat, Partai
Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) kini
justru mengisyaratkan
bakal berbalik untuk
menjalin koalisi dengan
Partai Demokrat.
Langkah politik yang di
luar dugaan itu dilakukan
PDI-P karena komunikasi
politik di dalam Koalisi
Besar tampaknya terganjal.
Setelah “ditinggalkan”
Partai Golkar dan
Hanura, yang terlebih
dulu mengusung Jusuf

Kalla-Wiranto sebagai
capres-cawapres, PDI-P
tak kunjung bersepakat
dengan Partai Gerindra
dalam menyusun koalisi
menghadapi pilpres.
Isyarat penjajakan
koalisi PDI-P dan Demokrat
muncul saat Hatta
Rajasa, yang selama ini
menjadi kandidat terkuat
cawapres bagi Ketua
Dewan Pembina Partai
Demokrat, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), bertemu
Ketua Umum DPP PDI-P
Megawati Soekarnoputri, di
kediaman Megawati, Jalan
Teuku Umar, Jakarta, Rabu
(6/5) sore.
Sumber SP, Kamis
(7/5) pagi, membenarkan

bahwa pertemuan tersebut
merupakan tahap awal
penjajakan koalisi yang
bisa dibangun dua partai
besar itu. Sebab, sebagai
partai politik yang
memiliki platform yang
sama, sangat tepat jika
PDI-P dan Demokrat bisa
bekerja sama.
Namun pertemuan Rabu
sore belum menyentuh soal
posisi dari masing-masing
partai jika jadi berkoalisi,
“Pertemuan dalam
konteks awal ini, masih
membicarakan bagaimana
kedua partai berkoalisi
demi menjaga keutuhan
bangsa ke depan,” katanya.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

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

Menerima pelayanan kirim

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

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

Corner 17th & Mifflin

Inul akan melahirkan
secara Caesar
Inul Daratista diperkirakan akan
melahirkan secara Caesar. Menyambut
kelahiran anak pertamanya yang tinggal
beberapa minggu lagi itu , Inul Daratista
telah siapkan tempat tidur istimewa untuk
jagoan kecilnya.
Jika tidak ada aral melintang, Inul
yang saat ini tengah mengandung 9 bulan
dijadwalkan melahirkan putra pertamanya
akhir Mei nanti. Inul yang semula igin
melahirkan normal ternyata harus

melahirkan secara caesar. “Sebenarnya aku
ingin banget lahir normal, tapi karena dia
sungsang jadi lahirnya dengan caesar. Lihat
nantinya aja deh, kalau masih mungkin
normal aku mau normal”, pungkas Inul.
Semakin mendekati momen kelahiran,
Inul pun sangat antusias mempersiapkan
kamar bayi pertamanya. Untuk menyambut
bayinya Inul pun tak ingin berpisah kamar
dengan si kecil.
Mendekati persalinan, Inul pun didera
stres berat karena harus membayangkan
ruang operasi yang menakutkan. “Aku
sampai mimpi diriku ada di ruang operasi
saking takutnya aku sama ruang persalinan”,
tutup Inul.[kck/ft:kck/ais]

Untuk Urusan Makan dan Tidur,
Orang Prancis Terbaik
Sesuai dengan reputasi mereka sebagai
ahli pencicip makanan dan sangat
menyukai waktu luang
, orang Prancis menghabiskan lebih
banyak waktu untuk tidur dan makan
dibanding siapa pun di dunia, demikian
hasil satu studi yang disiarkan, Rabu (6/5).
Rata-rata orang Prancis tidur hampir
sembilan jam setiap malam, satu jam lebih
lama dibandingkan rata-rata orang Jepang
dan Korea Selatan, yang tidur paling sedikit
dalam survei atas 18 anggota Organisasi
bagi Pembangunan dan Kerja Sama
Ekonomi (OECD).
Kendati memiliki kebiasaan tidur singkat
setelah makan siang, orang Spanyol hanya
menempati posisi ketiga dalam jajak
pendapat itu, setelah orang Amerika --yang
tidur lebih 8,5 jam.
Dan meskipun makin banyak orang
Prancis menikmati rangkaian makanan
cepat saji belakangan ini atau dengan rakus
melahap roti lapis di tempat kerja mereka,
mereka masih menghabiskan dua jam lagi
sehari hanya untuk makan.
Itu berarti pola makan mereka dua kali
lebih lama dibandingkan dengan rata-rata
orang Meksiko, yang hanya meluangkan
waktu satu jam untuk menikmati makanan,
demikian laporan “Society at a Glance”
OECD

Tentang pekerjaan, kesehatan dan waktu
luang di Asia, Eropa, Amerika Selatan dan
Utara, Orang Jepang, yang hemat dalam hal
tidur dan menyibukkan diri dalam kegiatan
bolak-balik dan jam kerja serta, dengan
susah-payah masih berhasil menghabiskan
waktu dua jam per hari untuk makan
dan minum, sehingga mereka berada di
belakang orang Selandia Baru.
Orang Jepang suka menghabiskan sisa
waktu mereka, yang langka, untuk nonton
televisi atau mendengarkan radio. Itu
menyita sampai 47 persen waktu orang
Jepang.
Sebaliknya orang Turki menghabiskan
lebih dari sepertiga waktu luang mereka
untuk bercengkerama dengan teman
mereka.
Survei tersebut memperlihatkan bahwa
pemisahan antara kerja dan waktu luang
di beberapa negara tertentu mencolok.
“Pria Italia memiliki waktu luang
hampir 80 menit sehari dibandingkan
kaum perempuan. Kebanyakan
pekerjaan tambahan bagi perempuan
Italia tampaknya dihabiskan dengan
membersihkan rumah,” kata OECD.
OECD memiliki 30 anggota. Jajak
pendapat itu hanya mencakup beberapa
negara yang memiliki data yang memadai.
(Ant/AFP)
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Warga AS Pertama Tewas Terkena Flu Babi
BANGKOK - Satu warga negara AS dari
Texas dipastikan menjadi korban tewas
pertama di AS karena terinfeksi influenza
A (H1N1) atau flu babi. Tidak banyak
penjelasan terperinci disampaikan terkait
jatuhnya korban tewas pertama di AS
karena terjangkit penyakit yang disebabkan
virus A (H1N1). Namun, sejumlah pejabat
kesehatan Texas menuturkan, pasien
yang tewas pada awal pekan ini adalah
seorang perempuan berusia 30-an tahun
yang bermukim di Cameron County, yang
terletak di sepanjang perbatasan ASMeksiko.
Carrie Williams, Juru Bicara Departemen
Kesehatan Texas, Selasa (5/5), menuturkan,
perempuan yang tewas akibat terjangkit
influenza A itu punya sejumlah problem
kesehatan kronis lainnya. Tetapi, Williams
menolak memberikan penjelasan secara
spesifik terkait hal itu.
Pekan lalu, seorang bocah laki-laki dari
Mexico City meninggal dunia di sebuah

Obama: Mari Bersatu
Melawan Al Qaeda
Presiden AS Barack Obama menegaskan,
dirinya bersama mitranya dari Afganistan
dan Pakistan bersatu dalam upaya
mengalahkan Al Qaeda.
Obama tampil di depan para wartawan
dengan diapit oleh Presiden Afganistan
Hamid Karzai dan Presiden Pakistan
Asif Ali Zardari setelah ketiga pemimpin
itu mengadakan pertemuan puncak di
Washington, Rabu (6/5).
“Tujuannya adalah mencegah,
mematahkan, serta mengalahkan Al Qaeda
dan sekutu-sekutu ekstremnya,” kata
Obama. Ia juga menjanjikan dana yang lebih
besar untuk membantu warga sipil di kedua
negara itu.
Puluhan penduduk sipil diduga tewas
dalam serangan udara AS di bagian barat
Afganistan, Selasa, yang mendorong Karzai
mengangkat masalah ini dalam pertemuan
dengan Obama.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton
mengatakan bahwa dia sangat menyesalkan

rumah sakit di Houston. Kematian itu
menandai kasus tewas pertama akibat flu
babi yang terjadi di AS.
Jumlah kasus influenza A yang
dinyatakan positif di AS pada Selasa (5/5),
meningkat drastis dari sehari sebelumnya,
yakni dari 286 menjadi 403 kasus. Para
pejabat AS mengingatkan, penyakit
kemungkinan akan terus menyebar.
Infeksi akibat virus A (H1N1) dilaporkan
juga terjadi di dua negara bagian AS
lainnya, yakni Georgia dan Maine. Ada satu
kasus yang terjadi di setiap negara bagian
itu. Dengan demikian, jumlah negara
bagian AS yang dipastikan terjangkit
menjadi 38 negara bagian.
MENINGKAT

Di Illinois, jumlah kasus infeksi yang
dinyatakan positif meningkat lebih dari
sepuluh kali lipat hanya dalam kurun
waktu 24 jam, yakni dari delapan kasus
pada Senin (4/5) menjadi 82 kasus.
kematian puluhan warga sipil itu. Dia
mengatakan, AS akan berusaha sekuat
tenaga untuk mencegah kematian orangorang tak bersalah.
Kedua mitranya, ujar Obama, memahami
besarnya ancaman keamanan dari para
militan. Amerika, kata Obama, berada di
pihak rakyat Pakistan dan Afganistan serta
memiliki strategi lengkap untuk kawasan
itu, bersama komponen sipil dan militer.
Ia mengatakan, masih akan banyak tindak
kekerasan yang terjadi, tetapi AS memiliki
tekad yang abadi untuk mengalahkan Al
Qaeda. Amerika Serikat, tutur Obama,
akan memberikan dukungan kuat kepada
Pemerintah Pakistan dan Pemerintah
Afganistan.
Pinjaman dari ADB terhitung komersial
dengan masa pembayaran maksimal 20
tahun, dan bunga Libor plus 0,20% per
tahun. “Jika pemerintah terbitkan bond
(obligasi) pasti bunganya lebih tinggi.
Namun jika pinjam ke lembaga donor biaya
politiknya lebih mahal, tapi ongkos bunga
lebih murah,” katanya.
Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada
tahun 2008 terus menurun lebih dari 56,3%
pada 2003 menjadi 33,2% pada 2008.(dtc)

Partai Gerindra
Pasrahkan Semua ke
Prabowo
Partai Gerakan Indonesia Raya dipastikan
akan menyerahkan sepenuhnya keputusan
kepada Ketua Dewan Pembina, Prabowo
Subianto, terutama soal apakah akan tetap
mengusung dan mengajukan calon presiden
(capres) sendiri atau cukup mengajukan
calon wakil presiden (cawapres) untuk
dipasangkan dengan capres dari partai
politik lain pada pemilihan umum (pemilu)
presiden mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua
Umum DPP Partai Gerindra Suhardi,
Rabu (6/5), saat dihubungi di Jakarta.
Menurutnya, semua keputusan memang
sudah disepakati dan akan diserahkan
sepenuhnya kepada Prabowo seperti itu.

Terkait nama-nama kandidat yang akan
dipasangkan sebagai cawapres, Suhardi
menyebutkan sampai sekarang setidaknya
sudah ada lima nama. Mereka antara
lain, Soetrisno Bachir dari Partai Amanat
Nasional (PAN), Surya Dharma Ali dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Puan
Maharani dari PDIP, Sultan HB X dari Partai
Golkar, dan Rizal Ramli. “Nanti silakan Pak
Prabowo yang menentukan supaya tidak
terlalu complicated (rumit). Kami percaya
lah Pak Prabowo, apa pun yang akan beliau
putuskan dan kami akan secara bulat
mendukung itu,” ujar Suhardi.
Tidak hanya itu, Suhardi juga
menambahkan pihaknya akan melakukan
hal sama terkait keputusan soal figur mana
yang akan disandingkan dengan Prabowo
sebagai cawapres, jika Partai Gerindra
tetap akan mengusung dan mengajukan
capres sendiri. Untuk pilihan itu, Suhardi
yakin Partai Gerindra mampu memenuhi
persyaratan pencalonan dengan dukungan
sejumlah parpol kecil.
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DPR Minta KPK
Hentikan Langkah
Penindakan
JAKARTA - Komisi III DPR meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
melakukan upaya penindakan dan hanya
memfokuskan upaya pencegahan.
Hal ini terkait pasca pemberhentian
sementara Ketua KPK Antasari Azhar karena
menjadi tersangka dalam kasus dugaan
pembunuhan berencana Direktur PT Putra
Rajawali Banjaran. Namun, permintaan ini
langsung ditolak pimpinan KPK.
Hal ini terjadi dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) Komisi III dengan jajaran
pimpinan KPK, di Gedung DPR, Kamis (7/5).
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan
Bibit Samad Royanto menegaskan, empat
pimpinan yang ada akan tetap mendorong
KPK untuk tetap bekerja. Menurutnya, 540
pegawai KPK saat ini bergantung kepada
empat pimpinan yang ada.
“Pimpinan tidak mungkin menghentikan
kerja KPK sambil menunggu adanya
pimpinan KPK baru yang mengisi lowongan
posisi yang ditinggalkan Antasari. Apakah
KPK harus libur, kan tentu tidak,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M
Jasin menjelaskan, setidaknya dibutuhkan
waktu delapan bulan untuk melakukan
seleksi hingga memilih pengganti Antasari.
Perkiraannya, tiga bulan waktu
proses hukum Antasari sampai menjadi
terdakwa dan lima bulan proses seleksi
pimpinan yang baru. “Apakah KPK harus
berhenti selama delapan bulan sementara
masyarakat tetap berharap KPK bekerja,”

tambah Jasin.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III
Mayasak Johan mengatakan, langkah
penindakan berkaitan dengan hak asasi
seseorang. Sehingga KPK membutuhkan
kepastian dalam pengambilan keputusan.
‘’Sebaiknya KPK memfokuskan upaya
sosialisasi dan monitoring,’’ ujarnya diselasela RDP.
Senada dengan Mayasak, anggota
Komisi III dari PPP lainnya Lukman Hakim
Syaifuddin berpendapat, kepemimpinan
KPK bersifat kolegial sehingga setiap
keputusannya harus dibuat secara bersama
oleh lima pimpinan.
“Bila salah satu dari lima orang Pimpinan
KPK tidak ikut dalam pengambilan
keputusan apakah itu sah,” tanya Lukman.
Anggota Komisi III dari Fraksi
Partai Golkar Victor Bungilu Laiskodat
menegaskan, dalam pasal 21 disebutkan
terdiri dari 5 orang. Hal ini menurutnya
menyangkut legal standing keputusan KPK
nantinya.
“Pada pasal 21 ayat 5, itu menunjukkan
dia aktif bekerja. Oleh karena itu aktif yang
lima,” ujarnya.
Perdebatan alot tidak berhenti pada RDP,
pimpinan Komisi III akhirnya membawa
persoalan ini melalui mekanisme lobi.
Hampir tiga jam lobi terbatas dilakukan
oleh anggota Komisi III dengan pimpinan
KPK. Namun akhirnya, lobi berakhir buntu.
Kedua pihak tidak menemui kata sepakat
dalam perdebatan itu.
Usai lobi yang selesai sekitar pukul 20.00
WIB, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan
mengatakan, ada perbedaan penafsiran
pasal 21 dan 32.
“Komisi III akhirnya meminta pimpinan
KPK untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana biasa dengan tetap
perhatikan UU KPK,” ujarnya.

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

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Terima Delivery minimal $10
radius 1 mil - Hari Selasa - Jum’at

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Kepala Bank Sentral
AS: Krisis Ekonomi
Segera Berakhir
WASHINGTON - Kepala Bank Sentral AS (Federal
Reserve), Selasa (5/5), mengisyaratkan bahwa
krisis ekonomi global segera berakhir dengan
mengatakan bahwa perekonomian, terutama di AS,
akan keluar dari resesi dan tumbuh kembali akhir
tahun ini.
“Kami memperkirakan resesi akan melemah
dan perekonomian akan meningkat kembali akhir
tahun ini,” kata Bernanke saat dengar pendapat
dengan Kongres AS.
Tapi Bernanke menegaskan dunia usaha masih
harus berhati-hati. “Kami meramalkan kondisi
normal akan terjadi secara bertahap,” tegasnya.
Resesi ekonomi global bermula di AS pada
Desember 2007 dan kemudian menjalar ke berbagai
penjuru dunia.
Bernanke mengatakan pasar perumahan,
yang menjadi pemicu krisis ekonomi di AS,
mulai menunjukkan tanda-tanda membaik.
Belanja konsumen, yang ambruk tahun lalu, juga
menunjukkan perkembangan yang baik.
Dalam dengar pendapat ini Bernanke juga
memaparkan trend menggembirakan di sektor
perbankan negeri itu dengan menyatakan bankbank utama AS kini bisa meningkatkan modalnya
tanpa bantuan pemerintah.
“Saya telah mengamati sejumlah bank dan
saya yakin banyak bank bisa meningkatkan
modal mereka sesuai kebutuhan tanpa bantuan
pemerintah,” katanya.
Ini berbeda dengan ramalan sejumlah analis
bahwa bank-bank besar AS diperkirakan tidak akan
mampu memenuhi kewajiban modal mereka tanpa
bantuan pemerintah.
Sejumlah bank besar AS, di antaranya Bank of
America, Citigroup dan Wells Fargo, kini dituntut
untuk meningkatkan modal mereka. Dana Moneter
International (IMF) memperkirakan bank-bank
tersebut membutuhkan dana setidaknya 500 miliar
dolar AS.
Tapi pernyataan Bernanke tentang perbankan
AS tidak mendapat sambut positif di pasar saham,
yang pada perdagangan Selasa justru mengalami
penurunan.

DUNIA KITA INDONESIA 9

Perintah merokok
dicabut di Cina
Pemerintah Kecamatan Gong’g
an, Cina, sempat memerintahkan
pejabatnya agar menghisap
230.000 bungkus rokok setiap
tahunnya demi meningkatkan
pendapatan pajak.
Dan rokok itu harus buatan lokal,
yaitu merk-merk yang diproduksi
di Provinsi Hubei.
Mereka
yang tidak
membeli
rokok
dalam
jumlah
yang
dianggap
cukup
-- atau
membeli
rokok
buatan
provinsi
lain atau
luar negeri-- bisa menghadapi
resiko denda atau bahkan dipecat.
Wartawan BBC di Beijing,
Quentin Sommerville, melaporkan
perintah itu diberikan kepada
semua pegawai di Gon’g an,
termasuk para guru.
Namun pihak berwenang
kemudian memutuskan untuk
menarik kembali perintah itu
setelah munculnya kecaman di
surat kabar setempat.
Di Cina setiap tahunnya tercatat
sekitar 1 juta orang meninggal
dunia akibat berbagai penyakit
yang berkaitan dengan rokok.
Merokok adalah kebiasaan
yang sudah melekat dalam di
kalangan masyarakat Cina, dan
diperkirakan setengah dari total
dokter pria di Cina juga masih
merokok.

DPP PKB usung
Muhaimin
JAKARTA - Muhaimin Iskandar
dikukuhkan sebagai calon wakil presiden
yang akan diajukan DPP Partai Kebangkitan
Bangsa, PKB, sebagai pendamping capres
Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengukuhan pengajuan Muhaimin
itu menjadi salah satu agenda Rapimnas
DPP PKB yang berlangsung menjelang
pendaftaran calon dan wakil presiden awal
pekan depan, hari ini.
Rapimnas tersebut bertujuan untuk
memantapkan langkah politik PKB dalam
berkoalisi dengan partai Demokrat.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Muhaimin Iskandar terlihat semakin
mantap dalam berkoalisi dengan partai
demokrat saat membuka rapat pimpinan
nasional partainya.
Pengukuhan dirinya sebagai calon wapres
dari PKB sebagai bakal pendamping calon
presiden partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono juga menjadi agenda utama
dalam rapimnas PKB yang digelar di Jakarta
hari Rabu.
Menurut wakil sekretaris jenderal PKB,
Helmi Faishal Zaini meskipun nama
Muhaimin sebenarnya telah disodorkan
pada pertemuan dengan SBY Jumat pekan
lalu.

Diperlakukan Tidak Adil,
SB Berniat Mundur
JAKARTA - — Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Soetrisno Bachir (SB)
berniat mengundurkan diri karena merasa
tidak diperlakukan secara adil oleh
partainya. Ketika hendak mengajukan
diri sebagai calon wakil presiden bersama
dengan calon presiden Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) Letjen TNI Purn
Prabowo Subianto, internal partai seolaholah menghalanginya.
“Puncaknya seusai peristiwa Yogya
(Rapimnas PAN) lalu. Jadi Pak SB tidak
memiliki ruang lagi untuk menjadikan
partai sebagai alat pengabdi kepada
masyarakat,” ujar Ketua Penelitian dan
Pengembangan DPP PAN Sayuti Asyathri,
Rabu (6/5) malam, kepada Kompas.com.
Seperti diberitakan, pada rapimnas

Namun secara formal, pencalonannya
baru akan dikukuhkan dalam rapimnas ini.
Pengajuan nama Muhaimin, kata Helmi,
didukung oleh hampir seluruh ketua DPW
PKB.
Di samping Muhaimin yang diajukan
PKB, beberapa parpol lain juga telah
menyodorkan sejumlah nama kepada partai
demokrat.
Partai Keadilan Sejahtera, PKS, sudah
mengusulkan beberapa nama dalam amplop
tertutup.
Partai Amanat Nasional, PAN, menurut
hasil pertemuan Yogyakarta menyodorkan
nama Hatta Rajasa.
Namun belakangan dari 19 nama yang
sudah dikantungi oleh SBY muncul nama
Gubernur Bank Indonesia Budiono sebagai
cawapres dari non-Partai.
Presiden PKS Tifatul Sembiring
yang sudah menyatakan partainya
berkoalisi dengan Demokrat tidak terlalu
mempersoalkan nama-nama itu.
Sebagian pihak meragukan kemampuan
cawapres non- partai dalam mendongkrak
suara dalam pemilihan presiden mendatang.
Meskipun demikian pengamat politik
Enceng Sobirin, SBY sangat yakin cawapres
dari partai atau non-partai tidak akan
mempengaruhi popualritasnya.
Pasangan yang sudah mendklarasikan
diri adalah Jusuf Kalla dan Wiranto yang
merupakan koalisi Partai Golkar dan Partai
Hanura.

tersebut, peserta menetapkan anggota MPP
DPP PAN Hatta Rajasa menjadi calon wakil
presiden mendampingi capres dari Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Keputusan tersebut disahkan kendati SB
tidak menghadiri sesi tersebut. Merapatnya
PAN ke PD berawal ketika Ketua MPP DPP
PAN Amien Rais bertemu dengan SBY
beberapa waktu lalu.
Menurut Sayuti, yang juga anggota Komisi
II DPR RI, kini suasana di partai berbasis
Muhammadiyah tersebut sudah tidak
kondusif lagi dan penuh dengan politicking.
Sayuti sendiri menuding Amien sebagai
salah satu penyebab tidak kondusifnya
kondisi partai berlambang matahari
tersebut.
Kini, lanjut Sayuti, SB berencana
menunggu waktu yang tepat untuk undur
diri. Namun, Sayuti beserta para elite yang
dekat dengan SB tetap berusaha meminta SB
untuk memimpin partai tersebut.

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
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Presiden: Pemberhentian Antasari
Bukan karena Tekanan
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menyatakan pemberhentian
sementara Antasari Azhar dari jabatan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
harus dilakukan sesuai dengan
mekanisme hukum yang berlaku, bukan
berdasarkan tekanan.
Presiden yang berbicara sebelum
memulai rapat dengan tiga menteri
koordinator Kabinet Indonesia Bersatu di
Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5),
mengatakan pemberhentian Antasari dari
jabatan Ketua KPK harus dilakukan sesuai
aturan dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang
KPK.
“Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan
sistem berlaku sambil menegakkan apa
yang kita lakukan ini sesuai dengan sistem
berlaku sambil menegakkan asas praduga
tak bersalah. Tolong dibiasakan bekerja
sesuai UU berlaku dan sistem, bukan karena
tekanan siapa-siapa. Dengan demikian
akuntabel yang kita lakukan,” tutur Presiden.
Presiden mengatakan ia telah mendapat
laporan dari Menteri Sekretaris Negara
Hatta Radjasa bahwa pihak kepolisian sudah
mengirimkan surat pemberitahuan status
Antasari sebagai tersangka dalam kasus
pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali
Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Sementara itu, draf Keppres
pemberhentian Ketua KPK non-aktif

Antasari Azhar
telah diterima
Presiden. Presiden
berencana
menandatangani
Keppres tersebut
Kamis (7/5) hari
ini.
“Draf Keppres
pemberhentian
sementara
Antasari Azhar malam ini baru masuk
ke presiden, dan Insya Allah akan
ditandatangani hari Kamis,” kata Staf
Khusus Kepresidenan Bidang Hukum Denny
Indrayana dalam pesan singkatnya kepada
detikcom, Rabu (6/5).
Pada Rabu, Presiden Yudhoyono
mengadakan rapat dengan tiga menteri
koordinator, yaitu Menko Polhukam Widodo
AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt Menko
Perekonomian Sri Mulyani, serta menterimenteri terkait.
Pada rapat yang tidak dihadiri Wakil
Presiden Jusuf Kalla itu, Presiden membahas
masalah terkini di bidang politik, hukum,
keamanan, dan ekonomi.
Di bidang politik, Presiden antara lain
membahas masalah kesiapan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden 2009 serta
pemenuhan waktu penghitungan suara oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Ant/dtc)
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