
JAKARTA - Penetapan Gubernur 
Bank Indonesia (BI), Boediono sebagai 
cawapres mendampingi Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY), mengubah peta koalisi 
parpol. PDI-P yang semula menjajaki 
koalisi dengan Demokrat, kini justru 
kembali menggandeng Gerindra dengan 
mengajukan Megawati-Prabowo sebagai 
capres-cawapres. Gerindra yang semula 
kukuh mengusung Prabowo sebagai capres 
akhirnya melunak. 

Sedangkan koalisi yang dibangun 
Demokrat diyakini tetap kokoh, meski 
sejumlah partai pendukung sempat 
memprotes terpilihnya Boediono.

Ketua DPP PAN Patrialis Akbar 
menyatakan SBY memiliki hak khusus untuk 
memilih cawapres. “Itu hak khusus SBY 
dan PAN hanya bisa menerima keputusan 
tersebut,” ujarnya

Sampai saat ini, lanjutnya, PAN masih 
bergabung dengan koalisi Demokrat. Tetapi, 
memang tidak ada yang kekal dan abadi. 
“Saya tidak bisa memastikan apa yang akan 
terjadi kemudian. Semua itu bergantung 
dinamika dan perkembangan yang ada. 
Politik bisa berubah setiap saat,” ujarnya.

Sedangkan, fungsionaris PAN, Dradjad 
Wibowo menegaskan, partainya masih 
mempertimbangkan apakah meneruskan 
koalisi dengan Demokrat atau menarik 
diri dari koalisi. “Kita akan sampaikan 
keberatan kepada Partai Demokrat dan 
Pak SBY terkait pemilihan Pak Boediono 
sebagai cawapres. Sikap akhir PAN sangat 
bergantung pada jawaban SBY,” ujarnya.

Dradjad menambahkan, Ketua Majelis 
Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien 
Rais, akan memberi masukan kepada SBY 
mengenai potensi implikasi dari keputus- 

an memilih Boediono. “Pak Amien akan 
mengingatkan pentingnya representasi 
kemajemukan yang harus dijaga dalam duet 
kepemimpinan nasional yang selama ini 
terbukti positif agar tidak muncul implikasi 
negatif dari pilihan cawapres bagi SBY,” 
ungkapnya. 

Sekjen PPP, Irgan Chairul Mahfiz 
menyatakan, pihaknya masih mendukung 
SBY dan bergabung dengan koalisi 
Demokrat. “PPP masih akan melakukan 
komunikasi politik terkait penentuan 
cawapres yang sudah dilakukan. Itu kan 
belum pengumuman formal, jadi masih bisa 
dilakukan klarifikasi soal itu,” sambungnya.

Sementara itu, pengamat politik Bima 
Arya mengungkapkan, dirinya telah 
menghubungi sejumlah tokoh PPP dan PKS 
dan mereka memastikan tetap berada dalam 
satu barisan dengan Demokrat. 

MITRA KOALISI
Anggota Tim Sembilan Partai Demokrat, 

Ruhut Sitompul menegaskan, hubungan 
dengan mitra koalisi, yakni PKB, PKS, 
PAN, dan PPP, tetap bagus. “Kami sudah 
melaksanakan komunikasi yang maksimal 
dan bagus dengan para ketua umum 
partai- partai tersebut dan hasilnya positif,” 
katanya.

Ketika disinggung tentang rencana 
hengkangnya partai-partai tersebut dan 
membentuk koalisi baru, Ruhut menyatakan 
itu hanya isu yang dilemparkan orang-orang 
yang tidak masuk dalam struktur parpol. 

Sebelumnya, utusan khusus SBY yang 
juga menjabat Menteri Sekretaris Negara, 
Hatta Rajasa, menyatakan SBY tidak akan 
menarik pilihannya kepada Boediono. 
Hal itu dikemukakannya kepada Ketua 

1 US$: Rp. 10,413.10

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

SBY Pilih Boediono 

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-187 - 13 Mei 2009



Disewakan Rumah
Disewakan kamar bagi yg 
tdk urus surat di 8th st & 
snyder Av  Call: 215-833-1729 
atau 215-939-6994 (1)

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

* 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 (46)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (43)

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

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 (8)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (12)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (14)

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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Bisik-bisik Pasien Rumah Sakit Jiwa
Pihak Rumah Sakit Jiwa mengambil 
kebijaksanaan mengundang sebuah rock 
band untuk menghibur para pasien.

Pada hari yang ditentukan, terjadilah 
pertunjukan itu. Para pasien di kumpulkan 
dan segera kemudian band metal itu beraksi 
di atas panggung, lengkap dengan segala 
aksesorinya, lengkap dengan gayanya yang 
urakan dan meledak-ledak.

Seorang pasien berbisik kepada sejawatnya 
: “Kalau kita terlalu lama di rumah sakit ini, 
kita juga akan seperti mereka.”

Cream Bath
Setelah menunggu cukup lama disebuah 

Salon,seorang gadis berambut panjang 
akhirnya mendapat giliran untuk di cream-
bath.

“Silahkan mbak Mira !”, panggil petugas 
Salon.

Duduklah Mira di tempat untuk meng-

creambath rambutnya.
“Langsung di kasih cream aja mbak, saya 

tadi sudah keramas di rumah.” kata Mira 
sambil langsung mengambil posisi duduk 
dan langsung memejamkan mata.

Si petugas Salon enggak banyak tanya lagi 
langsung mengambil sari lidah buaya dan 
cream penyubur rambut,lalu segera memijit 
mijit kepala mbak Mira.

Sesekali diintipnya wajah mbak Mira 
untuk menanyakan apakah pijitannya 
terlalu keras atau tidak, tapi ternyata mbak 
Mira langsung tertidur nyenyak sehingga 
tidak ada tanggapan sama sekali.

Tiba tiba dengan tak terduga mbak Mira 
terkaget dan terbangun dari tidurnya.

Mira :(Setengah berteriak) “Eh...stop 
dulu...eh, berenti mbak...berenti !”

Petugas Salon : (Kaget setengah mati) 
“Ee..e..ada apa mbak, pijitan saya kekerasan 
atau mbak mau pakai ramuan lain?”

Mira : “Enggak...bukan itu...semuanya 
oke kok . . Cuma saya mau nanya, kenapa 
rambut palsu saya enggak dicopot dulu 
tadi?”
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Kopi Tingkatkan 
Resiko Bayi Cacat

Sebuah penelitian baru menghubungkan 
bahwa konsumsi kopi pada awal kehamilan 
dapat sedikit meningkatkan resiko bayi 
denganbibir sumbing. Tapi menurut salah 
satu ilmuwan peneliti mengatakan bahwa 
penemuan ini tidak harus menjadi suatu 
peringatan.

“Cacat sangat jarang terjadi,” kata Dr. 
Allen J. Wilcox seperti yang dikutip 

Reuters Health. “Bahkan jika hal itu 
benar terjadi, hal itu hanya memberi 
kontribusi kecil pada resiko seorang 
wanita. Tapi kenyataannya kita tidak 
mengetahui secara pasti apakah itu benar 
terjadi.”

Wilcox, yang berada di National Institute 
of Environmental Health Sciences/National 
Institutes of Health di Durham, Carolina 
Utara, dan rekan-rekannya yang berada di 
Norwegia membuat catatan dalam Jurnal 
Epidemiology Amerika bahwa Orang-orang 
Norwegia memiliki kasus bibir sumbing 
dan cacat pada langit-langit mulut relatif 
tinggi, pada 2,2 anak yang lahir dengan 
cacat untuk setiap 1.000 kelahiran. Para 
peneliti memutuskan untuk melihat 
hubungan antara konsumsi kopi dan 

minuman berkafein lainnya dengan cacat 
dibagian wajah diantara orang-orang 
Norwegia, karena orang-orang Norwegia 
cenderung minum banyak kopi.

Penelitian tersebut membandingkan 573 
wanita yang memiliki bayi dengan bibir 
sumbing dengan atau tanpa cacat pada 
langit-langit mulut atau memiliki cacat 
pada langit-langit mulut saja dengan 763 
wanita yang anak-anaknya tidak lahir 
dengan cacat dibagian wajah.

Dibandingkan dengan yang bukan 
pengkonsumsi kopi, wanita yang minum 
sampai 3 cangkir kopi setiap hari selama 3 
bulan pertama kehamilan memiliki potensi 
1,39 kali lebih besar melahirkan bayi 
dengan bibir sumbing dengan atau tanpa 
cacat pada langit-langit mulut, sementara 
tingkat resiko meningkat 1,59 kali lipat 
pada wanita yang mengkonsumsi 3 cangkir 
lebih kopi setiap hari.

Perbandingannya, Wilcox mencatat, 
memiliki derajat pertama kelahiran relatif 
dengan cacat pada wajah meningkatkan 
resiko diri seseorang  melahirkan bayi 
dengan kecacatan 50 kali lipat.

Tidak ada kaitannya antara konsumsi 
kopi dengan cacat pada langit-langit mulut 
saja, sementara wanita yang meminum teh 
sebenarnya mengurangi resiko kelahiran 
bayi dengan cacat pada bagian wajah. 
“Jika ada sesuatu yang jahat pada kopi, 
tampaknya itu bukan kafein,” Kata peneliti.

Flu A Tembus 5.000 
Kasus

JENEWA - Jumlah berjangkitnya penyakit 
flu A di tingkat global pada Selasa (12/5) 
telah melampaui 5.000 kasus, setelah 
penyebaran virus ini ditemukan lagi di tiga 
negara yang di Eropa, Asia, dan Amerika 
Latin. 

Di tengah perkembangan jumlah kasus 
yang datanya masih simpang-siur, suntikan 
dana darurat sebesar US$ 1 miliar mulai 
dialirkan Pemerintah Meksiko untuk 
memulihkan perekonomiannya yang 
sekarat. Ekonomi Meksiko terpuruk setelah 
para pejabat di negara itu memberlakukan 
pembatalan kunjungan turis sehingga 
memaksa 25 hotel di sekitar kawasan wisata 
Cancun memutuskan berhenti beroperasi. 

Spanyol, negara di luar benua Amerika 
yang paling terinfeksi virus H1NI, juga 
melaporkan dua kasus baru flu A yang 

dinyatakan positif berjangkit di wilayah 
itu. Dengan dua kasus baru itu, jumlah 
berjangkitnya virus yang terjadi di Spanyol 
ada seratus kasus. 

“Karena transmisi lokal menjadi semakin 
signifikan dan terus berkelanjutan, isolasi 
atau karantina sudah tidak tepat lagi 
dilakukan,” ungkap Chow. 

Sekitar 300 staf dan tamu, yang 
kebanyakan warga Meksiko, dikarantina 
selama tujuh hari hingga Jumat (8/5) pekan 
lalu di Metropark Hotel di Hong Kong. 
Langkah tersebut tak urung menyulut 
kecaman internasional. 

Namun, pada Selasa, Beijing tetap 
melanjutkan isolasi, setelah seorang pria 
berusia 30 tahun yang dirawat di rumah 
sakit dengan virus menginfeksi tubuhnya 
setibanya di Chengdu, kota di sebelah barat 
daya Tiongkok, dari AS. Seorang pejabat 
kesehatan kotapraja di Beijing mengatakan, 
sebanyak 78 orang asing, termasuk di 
antara ratusan penumpang pesawat yang 
dikarantina. 
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JAKARTA - Keputusan 
calon presiden dari Partai 
Demokrat yang memilih 
Boediono sebagai calon 
wakil presiden tanpa 
melibatkan anggota koalisi 
politik, membuat Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
kecewa. Kekecewaan ini 
kemudian dimanfaatkan 
sejumlah parpol lain untuk 
mendekat. Partai-partai 
tersebut adalah Partai 
Golkar dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (Gerindra).

Ketua Umum Partai 
Golkar M Jusuf Kalla 
sendiri disebut-sebut 
telah menelepon petinggi 
PKS sejak dua hari silam, 
tepatnya setelah pencalonan 

Gubernur Bank Indonesia 
sebagai cawapres berembus. 
Hal ini dibenarkan 
oleh Ketua DPP PKS 
Zulkieflimansyah.

“Melihat PKS limbung, 
memang ada parpol yang 
mendekati PKS, seperti Pak 
Jusuf Kalla dan Prabowo,” 
ujarnya, Rabu (13/5), ketika 
dihubungi Kompas.com di 
Jakarta.

Zulkiefli menegaskan, 

hingga saat ini 
partainya belum 
memutuskan untuk 
keluar dari koalisi 
Partai Demokrat. 

Namun, jika Demokrat 
tidak ada keinginan 
untuk memperbaiki 
komunikasi, bukannya 
tidak mungkin PKS akan 
mempertimbangkan 
keikutsertaannya dalam 
koalisi tersebut.

Figur Boediono, kata 
Zulkiefli, tidak mendapat 
resistensi di internal partai. 
“Tapi Partai Demokrat harus 
menjaga tata krama. Masa 
kita disodorin cawapres 
begitu saja. Kami kan harus 
menginternalisasikan 
keputusan koalisi ke kader 
partai. Dan kader partai 
kami bukan burung beo 
yang hanya iya-iya saja,” 
imbuh Zulkiefli.

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)

PKS Kecewa dengan Demokrat, 
JK dan Prabowo Mendekat

Kamera Penangkap 
Gambar Hantu dari 
Inggris

Pemburu hantu dari Inggris, Paul 
Rowland (49), mengklaim berhasil 
menciptakan perangkat elektronik untuk 
mengabadikan gambar arwah gentayangan. 
Perangkat elektronik ini dilengkapi dengan 
sinar ultraviolet dan inframerah untuk 
menangkap gambar yang tidak mampu 
diabadikan kamera biasa.  

Dengan perangkat elektroniknya itu, Paul 
Rowland berhasil mengabadikan arwah 
seorang anak kecil di salah satu ruang 
mansion Welsh tempat ia bekerja. Paul 
Rowland telah mendengar kabar tentang 
roh halus anak kecil itu sebelum berhasil 
mengabadikannya.  

“Roh halus anak kecil itu berupa sebuah 
lengan orang dewasa yang bergerak 
mendekatiku,” tutur Paul Rowland 
menceritakan pengalamannya itu. Paul 
mengaku tergerak untuk mengembangkan 
perlengkapan elektronik itu setelah 
menyaksikan program berburu hantu 
yang ditayangkan oleh televisi seperti Most 
Haunted.

“Karena perangkat penangkap gambar 
itu belum ada, saya mencoba untuk 
menciptakannya sendiri,” ujar Paul. 
Paul yakin perangkat elektronik yang 
dikembangkannya itu mampu membantu 
kamera menangkap gambar sejumlah roh 
halus pada masa mendatang. 

“Saya menggunakan sinar ultraviolet dan 
biru untuk memungkinkan penangkapan 
gambar di ruang gelap. Perangkat itu juga 
dilengkapi dengan kamera digital still dan 
camcorder yang mampu menangkap gambar 
dalam sorotan cahaya ultraviolet,” ujar Paul 
Rowland.

“Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan 
segala kebaikan-Nya!” Mazmur 103:2

Ucapan Syukur dan Terima Kasih
Dari: Tedjasasmita & Family

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan atas 
segala pertolonganNya. Kami memperoleh kemenangan atas 
kasus imigrasi kami pada bulan April 2009 di New York.

Dan juga kami berterima kasih kepada:
• Pastor Aldo Siahaan (Gembala Sidang 
   Philadelphia Praise Center).
• Seluruh keluarga besar dari Philadelphia Praise Center.
• Kantor Pengacara Jack Herzig.
• Wibowo Family.



Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum 
PKB, Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris 
Jenderal PAN, Zulkilfli Hasan di Wisma 
Negara, Jakarta, Selasa (12/5). Ketiga parpol 
itu merupakan mitra koalisi Demokrat. 
Sedangkan PKS yang juga menjadi mitra 
koalisi, tidak hadir dalam pertemuan itu. 

“Saya kira pilihan yang sudah melalui 
suatu proses dan sudah cukup panjang, 
objektif, maka kita serahkan calonnya 
kepada presiden,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Partai Demokrat, Marzuki Alie 
mengaku dirinya belum mendengar sendiri 
dari SBY tentang penetapan Boediono 
sebagai cawapres. 

Namun, dia mengisyaratkan kalau benar 
Boediono yang dipilih SBY, karena memang 
memenuhi lima kriteria cawapres. Boediono 
memiliki integritas, loyalitas terhadap 
negara, dan memiliki kapasitas yang andal 
dalam bidang ekonomi. “Saya kira pilihan-
pilihan seperti itu harus dilihat secara 
clear,” katanya. 

Saat ditanya apakah nama Boediono 
diusulkan oleh PDI-P, Marzuki menyatakan 
hal itu tidak terkait dengan komunikasi 
politik dengan PDI-P. SBY mempunyai 
pertimbangan yang matang dalam memilih 
pasangannya untuk maju dalam pemilu 
presiden mendatang. 

Komunikasi politik kedua parpol baru 
pada tahap awal dan masih jauh dari 
pembicaraan-pembicaraan mengenai 
posisi-posisi, termasuk cawapres. 
Komunikasi itu hanya membicarakan 
masalah bangsa yang lebih besar yang 
menuntut keterlibatan semua elemen 
bangsa. “Setiap komunikasi politik jangan 
dilihat sebagai politik dagang sapi,” ujarnya.

Menyinggung reaksi keras sejumlah 
mitra koalisi Demokrat, Marzuki menilai 
hal itu masih wajar. Sebab, siapa pun, kalau 
usulannya tidak diterima pasti ada perasaan 
tidak enak. 

“Masalahnya, semua partai yang masuk 
dalam koalisi mengusulkan nama cawapres. 
Kalau dipilih salah satu dari mereka, pasti 
akan ribut juga. Maka, kalau ada alternatif 
lain, kenapa tidak. Artinya, reaksi-reaksi 
seperti itu masih normal,” paparnya. 
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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-

TOKYO - Surplus neraca 
perdagangan Jepang saat 
ini, ukuran dagang terbesar 
yang selama ini dipakai 
negara itu, anjlok 50,2% 
sejak akhir tahun sampai 
Maret lalu hingga mencapai 
12,23 triliun yen (US$ 
127miliar).

Perekonomian di negara 
itu terpukul parah akibat 
merosotnya permintaan 
pasar untuk mobil, televisi 
dan barang elektronik 
lain bersamaan dengan 
merosotnya perekonomian 
dunia. 

Kementerian Keuangan 
Jepang memperkirakan 
angka-angka ini adalah 
yang terburuk sejak tahun 
1985. 

Meski demikian, angka-
angka ini masih lebih baik 
dari perkiraan semula, 
berkat tanda-tanda 
pemulihan ekonomi dewasa 
ini. 

Surplus bulan Maret 
mencapai 1,49 triliun yen, 
surplus kedua dalam dua 
bulan berturut-turut sejak 
rekor defisit bulan Januari. 

“Karena permintaan dari 

luar negeri anjlok drastis, 
neraca perdagangan akan 
pulih kembali meskipun 
perlahan,” kata Junko 
Nishioka, ekonom utama 
Jepang pada RBS Securities. 

“Jepang akan mengahdapi 
resiko lebih kecil dari defisit 
anggaran belanja saat ini,” 
tambahnya.

 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Surplus dagang Jepang anjlok

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)

PEMANGGILAN

Budi Cahyono /
Santo diharap 
menyelesaikan 

masalah 
keuangan. hub. 
267-342-0230 

(2)
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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 - Suatu 
kewajaran bagi 
partai politik yang 
sudah menyatakan 
bergabung dengan 
Partai Demokrat (PD) 
menarik dukungannya 
karena tidak diikutkan 
dalam menentukan 
Calon Wakil Presiden 
(Cawapres), Boediono yang 
ditunjuk Susilo Bambang 
Yudhoyono.

“Wajar jika keempat 
parpol yang sudah 
merapat ke PD menarik 
dukungannya karena 
mereka kecewa dengan 
keputusan sepihak dari 
SBY yang juga pembina 
parpol tersebut,” kata 
Pengamat politik dari 

Universitas Hasanuddin 
Makassar, Dr Azwar Hasan 
saat dimintai pendapatnya 
melalui telepon selulernya 
di Makassar, Rabu (13/5).

Keempat parpol 
yang mengancam akan 
mundur dari PD adalah 
PKS, PAN, PPP dan PKB 
karena keputusan sepihak 
SBY dalam menetapkan 
Cawapres Boediono yang 
adalah Gubernur Bank 
Indonesia.

“Putusan SBY bernuansa 
arogansi karena 
tidak mengindahkan 
kebersamaan dalam 
mengambil keputusan 
terhadap Boediono 
yang non partai untuk 
mendampinginya periode 

2009-2014,” katanya seraya 
menyatakan, sebaiknya 
Presiden SBY mengajak 
pimpinan parpol tersebut 
untuk membicarakan, 
sekaligus menentukan 
calonnya itu sehingga tidak 
ada yang merasa dirugikan 
dalam putusan tersebut.

Perlakuan dalam 
mengambil keputusan yang 
sangat mengecewakan 
parpol koalisinya ini, 
lanjut Azwar yang juga 
Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) 
Sulsel, merupakan 
otoritas politik yang 
sangat tidak baik karena 
tidak mengutamakan 
kebersamaan dan 
keterbukaan.

Wajar Parpol Koalisi Demokrat Tarik Diri Maia Estianty: Tidak 
Suka Cowok ‘Kere’

Hampir satu tahun lamanya Maia 
menyandang predikat janda. Selama 
itulah banyak juga para pria yang mencoba 
merebut hatinya. tapi, tidak satupun yang 
berhasil menyabet hatinya. Ada apakah 
gerangan?

“Aku tahu banget, banyak cowok yang 
mendekati Bunda Maia. Tapi kebanyakan 
mereka minder duluan. Karena nikahi 
Bunda Maia itu gampang, yang mahal 
adalah biaya hidupnya,” ucap rekan duo 
Maia, Mey Chan.

Perkataan Mey Chan tak disanggah oleh 
Maia. Ibu dari Al El dan Dul ini pun tidak 

menampik bahwa 
dirinya memang 
mencari pria yang 
mapan dan kaya raya.

“Yang pasti, kalau 
masalah pendapatan, 
pendapatan si laki-laki 
harus lebih dari aku,” 
ungkap Maia.

Kendati demikian, 
Maia mengaku belum 
siap menikah dalam 
waktu dekat. Saat 

ini, ia lebih focus untuk mengembangkan 
karirnya di dunia musik.

“Pokoknya selama belum kawin dan 
ngurus anak, aku mau cari duit dulu. 
Rencananya 2012 ada ancang-ancang mau 
kawin, tapi belum tahu jodohnya” ucapnya, 
tertawa. (rmb/pit/ft:ezzarileks)

Angelina Sondakh Hamil 4 Bulan
Pernikahan diam diam Adjie Masaid 

bersama kekasihnya Angelina Sondakh 
nyatanya menuai fakta baru. Usai 
pernikahan siri Adjie dan Angie  yang 
berlangsung bulan September 2008 silam 
terkuak dengan adanya  pernikahan 
mereka di KUA Pulogadung 29 April lalu, 
kini Angie membawa kabar bahagia yang 
cukup  mengkagetkan. Angelina Sondakh 
hamil Empat Bulan.

Pengakuan ini diperoleh dari Haji 
Qomar  yang tak lain adalah sahabat serta 
rekan Angie di DPR Komisi X. Qomar  
mengatakan keterangan usia kehamilan 
Angie, ia dapat dari Angie secara langsung 
saat Qomar melihat perubahan fisik di 
dalam diri Angie.

“Saya udah sedikit curiga karna ada 
sedikit yang berubah di fisiknya mbak 
Angie saya langsung tanya aja, ibu lagi 
hamil ya, iya pak aji sudah 4 bulan jadi 
kondisinya sekarang mbak Angie sudah 
mengandung sudah hamil muda selamat 
mbak Angie dan mas Adji,” cerita Qomar 
yang spontan langsung memberi selamat 
kepada Angie.

Jika memang Angie benar benar telah  
hamil 4 bulan, informasi ini seolah 
membenarkan rumor yang mengatakan   
jika pelegalan pernikahannya dengan 
Adjie 29 April lalu  lantaran dirinya tengah 
berbada dua.  Sekaligus menjawab rasa 
penasaran publik tentang pernikahan 
keduanya yang terkesan ditutupi.
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MOGADISHU - Milisi muslim yang setia 
pada pemerintah Somalia terus terlibat 
dalam pertempuran dengan gerilyawan 
al-Shabaab, Rabu (13/5), dan jumlah warga 
sipil yang tewas dilaporkan mencapai 113.

       Mogadishu, ibu kota negara Tanduk 
Afrika yang gagal itu, dilanda pertempuran 
terhebat dalam beberapa bulan ini, ketika 
pemberontak berusaha menggulingkan 
pemerintah Presiden Sheikh Sharif Ahmed.

       Pertempuran telah menewaskan 
sedikitnya 113 warga sipil sejak pekan lalu, 
dan ribuan orang lari menyelamatkan diri 
dari kota tersebut.

       Bentrokan-bentrokan sengit juga 
terjadi antara gerilyawan garis keras al-
Shabaab dan milisi muslim moderat Ahlu 
Sunna di kawasan selatan dan tengah 
Somalia. Sedikitnya lima orang tewas 
pada Selasa di kota Mahas, kata beberapa 
saksi mata. “Gerilyawan al-Shabaab lari ke 
dalam sebuah masjid untuk berlindung, 
namun warga terus menembaki mereka 
dengan granat roket,” kata warga setempat 
Aden Hussein melalui telepon.

      Para sesepuh setempat kemudian 
campur tangan, kata Hussein, dan 
membujuk gerilyawan-gerilyawan al-
Shabaab meletakkan senjata mereka. “Kami 
kini menahan 126 orang dari mereka,” kata 
Hussein.

      Salah seorang sesepuh mengatakan, 
mereka berulang kali meminta gerilyawan 
itu meninggalkan kota mereka, yang 
terletak di sebelah barat daya El Bur, 
sebuah markas utama al-Shabaab sejak 
2006. “Mereka tidak mau dengar... namun 
kami siap berperang jika kami diserang,” 
kata sesepuh bernama Mohamed Nur itu.    

Ribuan warga meninggalkan daerah-
daerah Mogadishu utara, lokasi sejumlah 
pertempuran terburuk dalam beberapa 
hari terakhir ini. Rabu, bentrokan hebat 
terjadi lagi di jalan-jalan sama yang 
diguyur hujan, namun belum ada rincian 
mengenai pertempuran itu.

       Negara-negara di kawasan itu 
dan kekuatan luar telah lama berebut 
pengaruh di Somalia, yang memiliki pantai 

terpanjang Afrika yang menghadap jalur 
pelayaran strategis yang menghubungkan 
Eropa dengan Asia.

       Mogadishu dilanda sejumlah 
pertempuran terhebat dalam beberapa 
bulan pada akhir pekan ketika gerilyawan 
muslim garis keras al-Shabaab memerangi 
milisi pro-pemerintah.

       Senin, ledakan-ledakan sporadis 
dan tembakan senapan mengguncang 
sejumlah wilayah utara kota itu, dan enam 
prajurit tewas ketika polisi berperang 
dengan pasukan yang berusaha membantu 
beberapa gerilyawan.

       Pertempuran meletus pada Kamis, 
sehari sesudahnya tenang, dan kemudian 
memuncak pada Sabtu ketika kedua pihak 
bertempur untuk berusaha menguasai 
posisi-posisi utama di ibukota yang dilanda 
perang itu.

       Gerilyawan Islamis mengatakan, 
mereka telah menguasai daerah-daerah 
yang diperebutkan di Mogadishu selatan, 
namun pemerintah membantah klaim itu.

       Somalia dilanda pergolakan 
kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-
panglima perang menggulingkan diktator 
militer Mohamed Siad Barre pada 1991. 
Penculikan, kekerasan mematikan dan 
perompakan melanda negara tersebut.

       Sejak awal 2007, gerilyawan 
menggunakan taktik bergaya Irak, 
termasuk serangan-serangan bom dan 
pembunuhan pejabat, pekerja bantuan, 
intelektual dan prajurit Ethiopia.

       Ribuan orang tewas dan sekitar 
satu juta orang hidup di tempat-tempat 
pengungsian di dalam negeri akibat konflik 
tersebut.

       Pemerintah sementara telah 
menandatangani perjanjian perdamaian 
dengan sejumlah tokoh oposisi, namun 
kesepakatan itu ditolak oleh al-Shabaab 
dan kelompok-kelompok lain oposisi yang 
berhaluan keras.

       Washington menyebut al-Shabaab 
sebagai sebuah organisasi teroris yang 
memiliki hubungan dekat dengan jaringan 
al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Somalia Makin Berdarah
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PKS Tetap Tolak 
Boediono

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap 
menolak sosok Gubernur BI Boediono 
sebagai cawapres SBY. Boediono dinilai 
tidak mewakili kalangan sipil dan umat.

“Yang kami sesalkan dari Partai 
Demokrat adalah pola komunikasi dan 
person Boediono. Boediono tidak mewakili 
umat,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, 
saat jumpa pers, di Markaz Da’wah, TB 
Simatupang, Jakarta, Rabu (13/5) malam.

Ia mencontohkan, pemerintahan Gus 
Dur dan Megawati mempunyai pemimpin 
kombinasi antara Islamis dan Nasionalis. 
“Masa Gus Dur, pasangannya Gus Dur dan 
Megawati. Gus Dur Islamis dan Megawati 
dari Nasionalis jadi seimbang. Begitu juga 
SBY-JK. SBY Nasionalis dan JK dianggap 
mewakili umat,” tuturnya.

Sebelum koalisi dibentuk, PKS 

mengajukan cawapres kepada SBY dalam 
amplop tertutup. Selain itu, PKS juga 
mengajukan empat kriteria cawapres. 
Yakni, kombinasi Sipil-Militer, Jawa- non 
Jawa, Tua-Muda, dan Islamis-non Islamis.

“Kita meminta cawapres PKS dalam 
amplop tertutup. Kalau suka, silahkan. 
Kalau tidak suka, dipilih perwakilan umat 
agar Islamis,” ujarnya.

“Ini bukan dibuat enteng. Pasangan 
Obama saja bukan hanya kulit hitam dan 
putih saja,” tambahnya.
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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

Para Bankir Sambut 
Boediono Cawapres 

JAKARTA - Sejumlah bankir dan moneter 
termasuk para kolega Boediono di 
Bank Indonesia seperti mantan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda 
S Goeltom, tidak bisa menyembunyikan 
kegembiraannya terkait kabar dipinangnya 
Boediono sebagai cawapres Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY).

“Pokoknya kita tunggu pengumumannya. 
Saya senang dan bangga. Saya kan 
sama seperti Anda, masih menunggu 
pengumuman resmi tanggal 15, katanya di 
Bandung,” ungkap mantan Deputi Gubernur 
Senior (DGS) BI Miranda S Goeltom saat 
ditemui di sela Kongres Perbanas di JCC, 
Jakarta, Rabu.Menurutnya, Boediono 
memiliki banyak kelebihan. “Orangnya 
bagus, pintar, baik, dan bersih,” ujarnya.

Sambil menunggu pengumuman resmi 
itu, kata Miranda, BI mencoba bersikap 
profesional. Selama belum ada penguman 
resmi tidak akan ada pernyataan apa-apa. 
“Ya masih seperti sekarang, kalau Anda 
tanya senang ya senang-lah. Bangga ya 
bangga, Pak Boed orang baik, orang pinter, 
orang punya integriti, sudah teruji kan, 
macam-macam,” tambahnya.

Selama ini, kata Miranda, Boediono sudah 
memegang sejumlah kementerian ekonomi, 
seperti Bappenas, Menko Perekonomian, 
Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank 
Indonesia. “Persoalan Indonesia ke depan 
banyak, bagaimana kita agar potensi yang 
ada bisa kita kembangkan semaksimal 
mungkin. ‘I think he a good person’. Tetapi 

saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda, 
tunggu tanggal 15 saja,” tuturnya.

Di tempat sama, Dirut BNI Gatot 
M Suwondo menilai Boediono cocok 
mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam pilpres Juli mendatang. Boediono 
diharapkan dapat menjadi pendorong 
kebijakan ekonomi.”Cocoklah bekas menko, 
Gubernur BI, tambah cakep. Pengusaha 
bilang oke,” kata Gatot.

Sementara Direktur Bank Century Erwin 
Prasetio mengatakan, Boediono diharapkan 
dapat membantu kinerja SBY dalam 
bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan 
pembangunan ekonomi yang lebih gencar 
dalam lima tahun ke depan. “Kalau wapres 
berasal dari partai akan menyulitkan,” kata 
dia.

Dia menilai untuk masalah kebijakan 
negara secara umum, semuanya dapat 
diatasi oleh SBY. Namun dari sisi ekonomi 
harus mendapat bantuan dari ekonom.
Direktur Keuangan BRI Abdul Salam 
juga menyambut baik Boediono sebagai 
Calon Wakil Presiden mendampingi Susilo 
Bambang Yudhoyono. Karena Boediono 
memahami ekonomi. “Itu lebih bagus jika 
berasal dari ekonom,” kata dia. 

Namun dia berujar, siapa pun calonnya 
pasar tidak akan mempermasalahkan. Yang 
terpenting calon pemimpin bisa mengerti 
dunia ekonomi. “Kita sebagai warga negara 
ikut saja,” katanya.  (Ant)

Namun, dia menambahkan, pertemuan 
akan ditutup untuk melakukan perenungan. 
Untuk selanjutnya rapat akan dilanjutkan 
pekan depan. Dia mengatakan, jika KPK 
terdiri dari 4 pimpinan dan ada proses 
penindakan yang dilakukan maka 
dikhawatirkan akan dipersoalkan oleh pihak 
tersangka.



Flu A Tembus 
5.000 Kasus 

WASHINGTON - Jumlah berjangkitnya penyakit 
flu A di tingkat global pada Selasa (12/5) telah 
melampaui 5.000 kasus, setelah penyebaran virus 
ini ditemukan lagi di tiga negara yang di Eropa, 
Asia, dan Amerika Latin. 

Di tengah perkembangan jumlah kasus yang 
datanya masih simpang-siur, suntikan dana 
darurat sebesar US$ 1 miliar mulai dialirkan 
Pemerintah Meksiko untuk memulihkan 
perekonomiannya yang sekarat. Ekonomi Meksiko 
terpuruk setelah para pejabat di negara itu 
memberlakukan pembatalan kunjungan turis 
sehingga memaksa 25 hotel di sekitar kawasan 
wisata Cancun memutuskan berhenti beroperasi. 

Spanyol, negara di luar benua Amerika yang 
paling terinfeksi virus H1NI, juga melaporkan dua 
kasus baru flu A yang dinyatakan positif berjangkit 
di wilayah itu. Dengan dua kasus baru itu, jumlah 
berjangkitnya virus yang terjadi di Spanyol ada 
seratus kasus. 

Namun, di tengah upaya Tiongkok memeriksa 
ratusan penumpang yang terbang bersama seorang 
pria yang dipastikan sebagai penderita flu A 
pertama di Tiongkok daratan, Menteri Kesehatan 
Hong Kong York Chow menegaskan, karantina 
terhadap ratusan penumpang pesawat tersebut 
tidak ada gunanya lagi dilakukan. 

“Karena transmisi lokal menjadi semakin 
signifikan dan terus berkelanjutan, isolasi atau 
karantina sudah tidak tepat lagi dilakukan,” 
ungkap Chow. 

Sekitar 300 staf dan tamu, yang kebanyakan 
warga Meksiko, dikarantina selama tujuh hari 
hingga Jumat (8/5) pekan lalu di Metropark Hotel di 
Hong Kong. Langkah tersebut tak urung menyulut 
kecaman internasional. 

Namun, pada Selasa, Beijing tetap melanjutkan 
isolasi, setelah seorang pria berusia 30 tahun yang 
dirawat di rumah sakit dengan virus menginfeksi 
tubuhnya setibanya di Chengdu, kota di sebelah 
barat daya Tiongkok, dari AS. Seorang pejabat 
kesehatan kotapraja di Beijing mengatakan, 
sebanyak 78 orang asing, termasuk di antara 
ratusan penumpang pesawat yang dikarantina. 
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Ford Lolos dari 
Kesulitan Dana

Dari tiga raksasa pabrikan 
mobil di Amerika, Ford Motor Co 
(FMC) paling beruntung. Mereka 
berhasil mengantongi uang 
sebanyak US$1,4 miliar dari hasil 
pennjualan saham sebanyak 300 
juta lebar dengan harga US$4,75. 
Demikian penjelasan dari FMC 
seperti dikutip AP, Selasa (13/5).

Dana itu akan digunakan 
untuk kepentingan corporate dan 
menyehatkan kembali program 
akibat terkena dampak dari krisis 
ekonomi global. Penjualan mereka 
drop, tapi dengan adanya suntikan 
dana dari pen jualan saham, FMC 
lolos dari kepailitan.

Seperti dialami dua pabrikan 
lainnya, Chrysler dan GM. Malah 
Chrysler sudah dinyatakan pailit 
beberapa hari lalu dan dengan 
berat hati hari merger sama 
perusahaan mobil Italia, Fiat 
SpA. Sementara nasib GM akan 
ditentukan paling lambat sampai 1 
Juni mendatang.

Keberhasilan Ford menjual 
saham itu setelah ada diskon 
harga jual sekitar 5,2% dari harga 
awal sebensar US$5,01. Bahkan 
saham Ford dibursa sempat jatuh 
sampai 17,6% akibat para investor 
mengantisipasi isu baru.

 DUNIA KITA INDONESIA 9

Para Bankir Sambut 
Boediono Cawapres 

JAKARTA - Sejumlah bankir dan moneter 
termasuk para kolega Boediono di 
Bank Indonesia seperti mantan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda 
S Goeltom, tidak bisa menyembunyikan 
kegembiraannya terkait kabar dipinangnya 
Boediono sebagai cawapres Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY).

“Pokoknya kita tunggu pengumumannya. 
Saya senang dan bangga. Saya kan 
sama seperti Anda, masih menunggu 
pengumuman resmi tanggal 15, katanya di 
Bandung,” ungkap mantan Deputi Gubernur 
Senior (DGS) BI Miranda S Goeltom saat 
ditemui di sela Kongres Perbanas di JCC, 
Jakarta, Rabu.Menurutnya, Boediono 
memiliki banyak kelebihan. “Orangnya 
bagus, pintar, baik, dan bersih,” ujarnya.

Sambil menunggu pengumuman resmi 
itu, kata Miranda, BI mencoba bersikap 
profesional. Selama belum ada penguman 
resmi tidak akan ada pernyataan apa-apa. 
“Ya masih seperti sekarang, kalau Anda 
tanya senang ya senang-lah. Bangga ya 
bangga, Pak Boed orang baik, orang pinter, 
orang punya integriti, sudah teruji kan, 
macam-macam,” tambahnya.

Selama ini, kata Miranda, Boediono sudah 
memegang sejumlah kementerian ekonomi, 
seperti Bappenas, Menko Perekonomian, 
Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank 
Indonesia. “Persoalan Indonesia ke depan 
banyak, bagaimana kita agar potensi yang 
ada bisa kita kembangkan semaksimal 
mungkin. ‘I think he a good person’. Tetapi 

saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda, 
tunggu tanggal 15 saja,” tuturnya.

Di tempat sama, Dirut BNI Gatot 
M Suwondo menilai Boediono cocok 
mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam pilpres Juli mendatang. Boediono 
diharapkan dapat menjadi pendorong 
kebijakan ekonomi.”Cocoklah bekas menko, 
Gubernur BI, tambah cakep. Pengusaha 
bilang oke,” kata Gatot.

Sementara Direktur Bank Century Erwin 
Prasetio mengatakan, Boediono diharapkan 
dapat membantu kinerja SBY dalam 
bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan 
pembangunan ekonomi yang lebih gencar 
dalam lima tahun ke depan. “Kalau wapres 
berasal dari partai akan menyulitkan,” kata 
dia.

Dia menilai untuk masalah kebijakan 
negara secara umum, semuanya dapat 
diatasi oleh SBY. Namun dari sisi ekonomi 
harus mendapat bantuan dari ekonom.
Direktur Keuangan BRI Abdul Salam 
juga menyambut baik Boediono sebagai 
Calon Wakil Presiden mendampingi Susilo 
Bambang Yudhoyono. Karena Boediono 
memahami ekonomi. “Itu lebih bagus jika 
berasal dari ekonom,” kata dia. 

Namun dia berujar, siapa pun calonnya 
pasar tidak akan mempermasalahkan. Yang 
terpenting calon pemimpin bisa mengerti 
dunia ekonomi. “Kita sebagai warga negara 
ikut saja,” katanya.  (Ant)

Sedangkan Megawati Soekarnoputri dari 
PDI Perjuangan yang dicalonkan sebagai 
presiden masih menunggu momentum 
mengumumkan pasangannya, meski 
Prabowo dari Partai Gerindra disebut calon 
kuat. 

Sepak Terjang Hatta 
Radjasa Dicurigai

JAKARTA — Peranan besar yang 
dibebankan Susilo Bambang Yudhoyono 
kepada utusannya, Hatta Radjasa, yang 
notabene adalah Menteri Sekretaris Negara 
mendapat kritikan. Sepak terjangnya pun 
mulai dicurigai.

Hatta beberapa kali menjadi utusan SBY, 
yang juga capres Partai Demokrat, untuk 
melakukan komunikasi politik dengan 
Megawati. Terakhir, ia menjadi penghubung 
yang menjelaskan kepada partai yang 
menjadi mitra koalisi mengenai alasan 
mengapa SBY memilih Boediono sebagai 

cawapresnya.
Pengamat Hukum Tata Negara, Irman 

Putra Sidin menyatakan, sebagai menteri 
Hatta Radjasa tentu haram melakukan lobi 
politik. Apalagi, terkait urusan pencapresan 
calon yang saat ini masih menjabat sebagai 
presiden. Lagipula Hatta Radjasa itu juga 
bukan orang Demokrat. Bahkan, PAN yang 
menyatakan dukungan kepada Demokrat 
mengajukan Hatta Radjasa sebagai cawapres 
SBY.

“Ini bisa jadi biang persoalan ke 
depan. Masih sulit kita terima. Dia bukan 
fungsionaris Demokrat, tapi melakukan 
lobi politik untuk kepentingan pencapresan 
partai. Lobi politik haram dilakukan oleh 
seorang menteri,” kata Irman
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JAKARTA - China boleh jadi tidak bisa 
meneruskan pertumbuhan ekonominya 
tahun 2010 jika tidak terjadi pemulihan 
terutama di Amerika Serikat dan Eropa

, kata seorang pejabat senior Bank Dunia, 
Selasa (12/5). China mencatat pertumbuhan 
6,1% dalam kuartal pertama 2009, turun 
dari 6,8% dalam kuartal terakhir 2008, yang 
jelas akibat pengaruh krisis global terhadap 
negara dengan ekonomi terbesar ketiga di 
dunia itu.

“Menurut saya, yang harus menjadi 
perhatian utama ialah, bila kondisi di 
negara-negara lain di dunia memulih, 
terutama di Eropa dan AS, maka pasar 
ekspor China akan bangkit kembali, dan 
akan sangat memungkinkan kita mengalami 
pertumbuhan lebih tinggi lagi tahun depan 
-- itulah faktor kunci yang menentukan,” 
kata Jim Adams, Wakil Presiden Bank Dunia 
untuk Asia Timur dan kawasan Pasifik.

Bulan Maret lalu Bank Dunia memangkas 
porkas pertumbuhan ekonomi China 
menjadi 6,5% tahun 2009, cukup rendah 
di bawah level yang dikatakan negara 
itu diperlukan untuk cukup mampu 
mempertahankan lapangan kerja dan 
menghindarkan gejolak sosial.

Lembaga penyalur dana pinjaman bagi 
pembangunan yang berbasis di Washington 
itu telah menurunkan dengan tajam 

porkas pertumbuhan 7,5% yang dibuatnya 
Nopember lalu, tidak sampai sepekan 
setelah PM China Wen Jiabao menegaskan 
bahwa perekonomian negaranya akan 
mampu mencapai pertumbuhan 8% “dengan 
berbagai usaha yang sungguh-sungguh.”

“(Namun demikian) kami masih 
menganggap perkiraan pertumbuhan 6,5% 
itu, walau dengan pergerakan awal yang 
cukup lamban, adalah target yang realistis 
untuk China,” kata Adams di Washington 
dalam pertemuan tahunan PECC (Dewan 
Kerjasama Ekonomi Pasifik), sebuah 
lembaga penasehat regional.

Kalau tidak terjadi pemulihan di Amerika 
Serikat dan di Eropa, yang merupakan pasar 
ekspor utama bagi China, Beijing terpaksa 
menyediakan stimulus domestik guna 
merangsang pertumbuhan di negara yang 
berpenduduk paling banyak di dunia itu, 
katanya.

Kalau misalnya Amerika Serikat 
mengalami pertumbuhan sekitar 3% 
sebagaimana yang diproyeksikan oleh 
pemerintahnya, “maka saya pikir kita 
akan cukup yakin China akan mampu 
mendongkrak tingkat pertumbuhannya 
tahun depan,” kata Adams.

“Kalau tidak, maka China terpaksa 
menghandalkan stimulus domestik,” 
katanya menambahkan.

Bank Dunia: Pertumbuhan China 
Bergantung pada Pemulihan AS dan Eropa 
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