
JAKARTA - Pesawat Hercules C-130 milik 
TNI-AU dengan nomor registrasi A 1325 
yang membawa 98 penumpang dan 14 awak 
jatuh di areal persawahan di Desa Geplak, 
Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa 
Timur, Rabu (20/5) pukul 06.20 WIB. Untuk 
sementara dilaporkan 64 penumpang dan 
awak pesawat tewas, di antaranya mantan 
Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi, 
Madiun, Marsma Harsono.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas 
Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsekal 
Pertama (Marsma) Bambang Soelistyo 
yang dihubungi SP Rabu pagi. Pesawat naas 
tersebut melakukan penerbangan rutin dari 
Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, 
Jakarta, menuju Iswahyudi Madiun, dengan 
tujuan akir Biak, Papua, dengan transit 
di Makassar dan Kendari. Pesawat yang 
diterbangkan pilot Mayor (Pnb) Danu, dan 
kopilot Kapt (Pnb) Younan itu mengangkut 
anggota TNI-AU, keluarga anggota TNI AU, 
dan warga sipil. Korban tewas dan luka-luka 
dibawa ke RSUD dr Soedono, dan RS Lanud 
Iswahyudi, Madiun.

Sebab-sebab kecelakaan belum 
bisa dipastikan. “Saat ini tim evakuasi 
masih bekerja untuk mengevakuasi dan 
mengidentifikasi korban meninggal,” 
katanya. 

MENIMPA RUMAH
Sebelum jatuh terbakar, pesawat naas itu 

sempat menabrak pohon, kemudian jatuh 
menimpa beberapa rumah warga yang 
berlokasi sekitar 5 kilometer dari Pangkalan 
Udara Iswahyudi Madiun. 

Hingga berita ini diturunkan, masih 
ada penumpang yang belum berhasil 
dievakuasi, sehingga diperkirakan korban 

tewas akan bertambah. Untuk sementara, 
jumlah korban luka berat dan kritis yang 
dirawat intensif di kedua rumah sakit di 
Madiun itu tercatat 19 jiwa. 

Menurut keterangan saksi mata, Sunar 
(48), warga setempat, sebelum jatuh, 
pesawat tampak terbang sangat rendah. 
Posisi pesawat tidak menukik, namun terus 
turun, lantas sayapnya menghantam pohon 
yang tingginya 35 meter. Sempat terjadi 
dua kali ledakan hebat saat sayap pesawat 
menghantam pohon dan menabrak enam 
rumah warga.

“Kami sangat terkejut dan sebagian 
penduduk desa ikut menyaksikan dengan 
jelas, bagaimana pesawat besar itu 
kemudian tersungkur mendarat dengan 
posisi sayap yang satu terlepas ke areal 
persawahan dan kemudian terbakar,” 
ujarnya. 

Belum hilang dari keterkejutannya, 
Sunar harus cepat berlari ke rumah 
Sulasmin dan Suwarni yang hancur paling 
parah tersambar badan pesawat. Suwarni 
meninggal, namun Sulasmin mengalami 
luka parah di bagian kepala. 

Menurut Kapolres Magetan, AKBP Jacob 
Prayogo, ada enam warga Desa Geplak 
yang menjadi korban, satu di antaranya 
meninggal dunia di tempat kejadian perkara 
(TKP). 

Sementara itu, Kapuspen TNI Marsekal 
Muda Sagom Tamboen menjelaskan, 

1 US$: Rp. 10,359.52

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

Hercules Jatuh, 64 Tewas

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-188 - 23 Mei 2009



Disewakan Rumah
Disewakan kamar bagi yg 
tdk urus surat di 8th st & 
snyder Av  Call: 215-833-1729 
atau 215-939-6994 (2)

Antar Jemput
Antar Jemput telpon saja 
Bang John Call: 267-505-0703 
(2)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (95)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (47)

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

Cashier Wanted
Salad bar, need experience
close to market St.
call: 215 923 4397
cell: 609 320 4472 (call after 
2 pm) (1)

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, 
ARTISTRY, Multivitamin 
NUTRILITE, Minuman dan 
Protein Bars XS, Skin Care 
Kits, segala pembersih rumah 
tangga dan GIFT CARD 
RIBBON. Product USA yang 
terjangkau dan populer. Untuk 
memesan produk2, Hub: 
Erika, 267-901-1508 (9)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (13)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (15)

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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Sebelum Membeli Di Coba Dahulu
Seorang kakak menyuruh adiknya untuk 
membeli topi mengaji. Setelah dibeli 
ternyata topi tersebut kebesaran,lalu 
sikakak marah dan berkata “Kalau mau beli 
coba dulu donk.”

Tidak lama kemudian siadik di suruh lagi 
membeli korek api setiba dirumah sikakak 
bertanya “mana koreknya?”

Dengan wajah tanpa dosa siadik berkata, 
“Udah nggak ada lagi,koreknya udah dicoba 
semua,ternyata koreknya bagus lho kak”

Menggerutu Harga Kebutuhan Naik
Suatu siang,sehabis membayar rekening 

telepon, ibu pulang sambil marah-marah.
“Payah! semuanya serba naik sekarang 

tidak hanya rekening telepon yang naik 
,rekening air,rekening listrik. belum lagi 
barang-barang keperluan sehari-hari. Kalau 
dipikir-pikir, apa yang bakal turun ya?!!

Toni yang baru pulang sekolah dan 
mendengar gerutuan ibunya segera 
menyahut.

“Gampang bu, kalau ibu ingin tahu apa 
yang bakal turun....”

“Apa? tanya ibunya dengan cepat.
“Ini bu, Nilai rapor saya yang 

turun”Petugas Salon : “Jadi ? ? ?”

Tindak Kekerasan Saat Menonton Televisi
Saat sedang bermain bersama, Arman 

dan Joy sedang ngobrol-ngobrol bersama 
soal menonton televisi.

“Jangan sering-sering nonton televisi,Joy” 
ujar arman pada temanya.

“Memangnya kenapa?”,tanya Joy.
“Karena televisi itu dapat menimbulkan 

tindak kekerasan..!!!”
“Apa sebabnya kamu bilang begitu?!!”
“Setiap kali aku memindahkan acara 

yang sedang ditonton oleh ibuku ke acara 
lain, ibu selalu memukulku!”

“!!???$$”

Disewakan 2 kamar besar  - 
tidak urus surat. Di Snyder 
Hub: 646-552-3280 (1)
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Berjalan Dapat 
Menolong Penyakit 
Jantung

Bagi orang-orang yang berada dalam 
rehabilitasi penyakit jantung dan kelebihan 
berat badan, berjalan lama tapi pelan lebih 
baik untuk mengurangi berat badan dan 
memperbaiki kesehatan jantung daripada 
berjalan sebentar dan tergesa-gesa, 
berdasarkan dari sebuah penelitian.

Berjalan pelan dengan frekuensi yang 
lama -- 45 sampai 60 menit sehari dengan 
langkah yang yang sedang, sebanyak 
lima sampai enam hari seminggu, 
terbukti membakar lebih banyak kalori, 
meningkatkan fungsi jantung, mengurangi 
berat badan dan lemak tubuh. Cara hidup 
bagi rehabilitasi penyakit jantung meliputi 
berjalan, bersepeda, atau mendayung 
selama 25 sampai 40 menit dengan cepat 
selama tiga kali seminggu.

“Alasan mengapa orang-orang tidak 
mengalami penurunan berat badan pada 
rehab penyakit jantung adalah karena 
mereka tidak membakar kalori yang cukup 
dengan olahraga mereka,” dia mengatakan.

Berjalan dapat membakar lebih banyak 
kalori dibanding dengan bersepeda atau 
berenang, Dr. Ades menjelaskan, karena 
pejalan kaki membebankan berat tubuh 
mereka pada tubuh mereka sendiri, 
dibanding dengan sepeda atau air. Orang 
harus bersepeda atau berenang lebih sering, 
dia mengatakan, untuk mendapatkan 
pembakaran kalori yang sama dengan 
berjalan.

Program penurunan kalori tinggi 
didasarkan pada olahraga yang tidak 
lebih intensif dari rehabilitasi standar tapi 
dilakukan lebih sering (lima sampai tujuh 
kali seminggu, daripada tiga kali) dan 
lebih lama (45 sampai 60 menit satu sesi, 
daripada 25 sampai 40 menit), menurut 
penelitian. Para partisipan tidak langsung 
berjalan selama satu jam setiap sesinya tapi 
secara bertahap menambah kemampuan 
mereka, kata Dr. Ades.

Batuk Menyebarkan 
20.000 Virus

 Lain kali anda batuk atau bersin, ada 
alasan bagus kenapa anda harus menutupi 
mulut anda. 

Sebanyak 20.000 virus yang dikeluarkan 
pada batuk biasa yang mungkin cukup 
untuk menginfeksi banyak orang, Terutama 
mereka yang tidak divaksinasi.

Julian Tang, seorang konsultan di Divisi 
Mikrobiologi Rumah Sakit Univeritas 
Natinal Singapura, mengatakan sebanyak 
3.000 rintik-rintik kecil dikeluarkan dalam 
batuk standar.

Menggunakan penelitian sebelumnya 
pada sejumlah besar virus influenza di 
sekresi nasal, dan mengasumsikan jika 
setiap rintik yang dikeluarkan pada saat 
batuk ke udara berdiameter 1 sampai 
5 mikrometer, akan menambah terlalu 
banyak, banyak virus dalam satu kali batuk.

Satu mikrometer, atau mikron, adalah 
satu kali kesejuta dari satu meter, atau satu 
kali ribuan dari satu milimeter.

“Berdasarkan penelitian ini dan 

mengasumsikan bahwa sekitar 3.000 rintik 
dikeluarkan dalam satu kali batuk, jarak 
dari virus influenza yang dikeluarkan per 
batuk adalah sekitar 195 sampai 19.500,” 
jelas Tang yang dikutip Reuters.

Dia menambahkan bahwa jumlah 3.000 
rintik itu menunjuk kepada rintik yang 
masih menggantung di udara untuk jangka 
waktu yang perlu diperhitungkan, cukup 
lama untuk menginfeksi orang lain.

“Jumlah tersebut (3.000) juga merupakan 
angka dari rintik yang diperkirakan masih 
berada di udara untuk jangka waktu yang 
cukup lama, yang disebut nukleus rintik. 
Rintik yang lebih besar yang membawa 
virus influenza mungkin juga dikeluarkan 
selama batuk, tapi rintik tersbut akan 
jatuh ke tanah relaif cepat dan tidak 
lagi dianggap signifikan menyebarkan 
influenza di udara,” Katanya.

Dengan menyebarnya virus influenza 
N1N1 ke seluruh dunia, pemerintah 
di banyak negara telah menyadarkan 
masyarakat melalui iklan yang meminta 
untuk memperhatikan kesehatan diri.

Akan tetapi, para ahli ragu pada apa yang 
mendasari dosis yang dapat menginfeksi 
pada virus influenza.
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JAKARTA - Kekayaan 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) naik 
sebesar 20 persen selama 
dua tahun terakhir menjabat 
kepala negara.

Direktur Pencegahan 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Eko 
Tjiptadi di Jakarta, Selasa, 
mengatakan penambahan 
harta kekayaan Yudhoyono 
itu diketahui setelah KPK 
melakukan klarifikasi ke 
rumah Yudhoyono di Puri 
Cikeas Indah, Bogor.

“Dari klarifikasi yang tadi 
dilakukan, ada penambahan 
sekitar 20 persen dari 
Laporan Harta dan 
Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) yang 
terakhir kali dilaporkan 

pada 2007,” ujar Eko.
Yudhoyono terakhir kali 

melaporkan kekayaannya 
sebagai pejabat negara ke 
KPK pada 2 Juli 2007. Saat 
itu, Yudhoyono tercatat 
memiliki kekayaan senilai 
Rp7,144 miliar dan 44.887 
dolar AS.

Eko menjelaskan, 
kenaikan kekayaan 
Yudhoyono itu berasal dari 
simpanan tabungan dari 
hasil gaji presiden selama 
dua tahun terakhir serta 
penambahan nilai seperti 
Nilai Jual Obyek Pajak 
(NJOP) dari harta tidak 
bergerak.

Menurut Eko, KPK tidak 
memiliki kewenangan untuk 
menilai apakah kenaikan 
kekayaan Yudhoyono 

sebesar 20 persen selama 
dua tahun terakhir itu wajar 
atau tidak.

“Kami tidak melakukan 
penilaian apakah kenaikan 
kekayaan itu wajar atau 
tidak. KPK hanya bertugas 
melakukan pemeriksaan 
apakah kekayaan yang 
dimiliki sesuai dengan 
yang dilaporkan oleh yang 
bersangkutan atau tidak,” 
jelasnya.

Tim KPK yang diketuai 
oleh Eko saat melakukan 
klarifikasi sekitar dua jam di 
Cikeas diterima oleh asisten 
pribadi Yudhoyono, Ediwan.

KPK tidak dilayani secara 
langsung oleh Yudhoyono 
dan Ibu Ani karena saat KPK 
berada di Cikeas Presiden 
Yudhoyono beserta istrinya 
berada di Istana Merdeka, 
Jakarta, untuk menyambut 
Amir Qatar .

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)

Harta Yudhoyono Naik 20 %

Mereka Baik Pas 
Kampanye...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana 
deklarasi pasangan calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden yang diusung oleh PDI 
Perjuagan dan Gerindra, Megawati-Prabowo 
di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Minggu 
(24/5) mendapat beragam tanggapan dari 
para pemulung.

Menurut Firman (38), rencana deklarasi 
Mega-Pro di TPST Bantar Gebang sangat pro 
rakyat kecil. “Pasti saya datang karena saya 
suka Prabowo. Sepertinya dia perhatiin kita 
orang kecil. Buktinya mau ke sini,” ujarnya, 
Kamis (21/5).

Ia mengatakan sangat menaruh harapan 
terhadap pasangan Mega-Pro yang 
mengusung ekonomi kerakyatan tersebut. 
“Sekarang hidup susah, apa-apa mahal. 
Semoga aja kalo mereka menang nggak 
lupain kita,” harapnya.

Senada juga disampaikan Parman (28) 

yang mendukung deklarasi tersebut. “Bagus 
lah, biar mereka tau bagaimana kita disini. 
Selama ini kan orang atas nggak pernah 
perhatiin kita orang kecil,” katanya.

Lain lagi cerita Sudrajat (27) yang akan 
menghadiri deklarasi tersebut lantaran ada 
musik dangdut saat acara. “Katanya ada 
Bang Rhoma ntar. Saya sih nggak tau juga 
milih mereka atau nggak,” ucapnya diiringi 
tawa.

Tidak sedikit pula pemulung yang acuh 
terhadap rencana deklarasi tersebut. Seperti 
Abdul (32) dan Sarif (35) yang tidak peduli 
terhadap rencana kedatangan orang nomor 
satu di PDI Perjuangan dan Gerindra ke 
TPST. “Yah tau sih Mega-Prabowo mau 
datang hari Minggu. Tapi kayaknya nggak 
mau liat. Mending mulung dapet duit,” ucap 
mereka kompak.

Menurut mereka, biasanya para calon 
pemimpin hanya mengumbar janji dengan 
rakyat kecil pada saat kampanye. “Biasa 
mereka baik sama orang kecil pas kampanye. 
Ntar kalo kepilih juga lupa lagi,” ucap Sarif. 
(C8-09)

“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.



pesawat produksi tahun 1980 tersebut 
masih layak terbang. Pesawat naas itu mulai 
memperkuat armada TNI sejak 1994. 

Secara terpisah, Gubernur Jawa Timur, 
Soekarwo memastikan, Pemprov Jatim 
akan menanggung seluruh biaya perawatan 
korban luka-luka, serta menanggung biaya 
perbaikan rumah milik warga yang rusak 
tertimpa pesawat. 

NAIKKAN ANGGARAN
Menanggappi kecelakaan tersebut, 

anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
Andres Pareira meminta pemerintah 
meningkatkan anggaran pertahanan TNI, 
guna peningkatkan keandalan alat utama 
sistem persenjataan (alutsista). Semakin 
seringnya kecelakaan pesawat angkut milik 
TNI, menunjukkan keandalan alutsista 
milik TNI cukup memprihatinkan, sehingga 
perlu anggaran untuk meningkatkan 
pemeliharaan dan peremajaan.

“Pesawat kita rata-rata berusia di atas 20-
an tahun. Perlu perawatan yang lebih baik 

lagi, bahkan harus diremajakan. Sepanjang 
tahun ini, hampir setiap bulan selalu terjadi 
kecelakaan pesawat,” ujarnya.

Andreas mendesak TNI untuk 
mengungkapkan secara transparan 
mengenai kondisi alutsista, sehingga semua 
pihak bisa memikirkan solusi bersama 
tentang pengadaan dan perawatan yang 
profesional. “Memang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
yang dikeluarkan Bappenas sebagai dasar 
penentuan anggaran, dalam perencanaan 
makro, keberpihakan terhadap aspek 
pertahanan sangat minim,” katanya.

Menurutnya, untuk mencapai kondisi 
minimal dalam sistem pertahanan 
Indonesia saat ini, memerlukan anggaran 
sekitar Rp 109 triliun. “Tetapi sampai 
sekarang hanya bisa dipenuhi sepertiganya. 
Kita baru bisa mengalokasikan Rp 35 
triliun,” katanya.

Kesulitan ini, dalam beberapa rapat di 
DPR selalu diselesaikan dengan pernyataan 
bahwa Indonesia tidak berada dalam situasi 
darurat perang, sehingga alokasi dana 
untuk sistem pertahanan bisa dialihkan 
untuk mengembangkan bidang lainnya.
[EMS/LOV/Ant/070/080]
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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 - Presiden 
AS Barack Obama 
mengumukan target ketat 
untuk kendaraan hemat 
bahan bakar dalam rangka 
menekan polusi dan minyak 
impor.

Dengan mengatakan 
tindakan itu historis, 
Obama mengatakan standar 
nasional pertama di AS 
akan mengurangi emisi 
kendaraan sebesar kira-kira 
33% pada tahun 2016. 

Rencana ini bertujuan 
untuk menggantikan aturan 
tumpang tindih mengenai 
emisi dan efisiensi yang 
ditetapkan oleh badan-
badan federal dan negara 
bagian. 

Perusahaan-perusahaan 
pembuat mobil AS dan 
berbagai kelompok 
pembela lingkungan hidup 
menyatakan dukungan 
terhadap langkah Obama 
itu. 

Berdasarkan standar 
yang diusulkan, kalangan 
pembuat mobil harus 
mencapai rata-rata 
14 km per liter untuk 
mobil penumpang pada 
tahun2016, dan 10 km per 
liter untuk truk kecil. 

Ketika mengumumkan 
itu di Gedung Putih, Obama 
mengatakan status quo 
tidak bisa lagi diterima dan 
akan membuat Amerika 
tergantung pada negara-

negara pengekspor minyak 
yang kemudian akan 
menyebabkan perubahan 
iklim. 

Standar baru ini 
diperkirakan akan 
menaikkan harga mobil 
baru sebesar kira-kira 
$1,300.oo per unit pada 
tahun 2016.

Tetapi Presiden Obama 
mengatakan kemahalan ini 
akan ditutupi oleh harga 
bahan bakar yang lebih 
murah dalam waktu tiga 
tahun.

Standar nasional untuk 
emisi mobil itu diperkirakan 
akan mengurangi jumlah 
karbon dioksida yang 
dihasilkan mobil baru 
sebesar 34%. 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN
Obama potong emisi mobil

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 

(3)
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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 - Setelah dua 
jam melakukan klarifikasi 
terhadap kekayaan milik 
calon wakil presiden 
Boediono, tim verifikasi 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara 
(LHKPN) KPK, menemukan 
dalam satu tahun, harta 
kekayaan milik Boediono 
meningkat sebesar Rp 3,4 
miliar.

“Dari 31 Mei 2008 , 
harta kekayaan Boediono 
meningkat dari Rp 18,6 
miliar  jadi Rp 22,06 
miliar atau setara dengan 
18,3 persen,” terang Eko 
Thahjadi, Deputi Bidang 
Pencegahan KPK, setelah 
melakukan klarifikasi 
harta kekayaan di rumah 

Boediono, Rabu (20/5).
Lebih lanjut, Eko 

menerangkan kenaikan 
tersebut berasal dari 

Kenaikan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) sebesar 
Rp. 560 juta, kenaikan 
tabungan sebesar Rp 2 
miliar, dan kenaikan surat 
berharga Rp 600 juta.

Eko menerangkan, 
jumlah tersebut sesuai 
dengan yang dilaporkan 
kepada KPK.

Pada kesempatan 
akhir, Eko menambahkan 
seluruh pasangan capres-
cawapres pada tanggal 
25 Mei mendatang akan 
menjelaskan kepada publik 
mengenai harta kekayaan 
mereka. “Jangan sampai 
enggak datang yah, tanggal 
25 Mei jam 10 di gedung 
KPK, seluruh pasangan 
capres dan cawapres akan 
mengumumkan harta 
kekayaan mereka,” kata 
dia.

Harta Boediono Rp 22,06 M Gosip melanda 
pasangan Jeremy-Ina

Gosip panas menimpa Ina Indayani 
yang tak lain istri artis Jeremy Thomas. Ia 
dikabarkan main mata dengan suami Julia 
Perez, Demian Perez.

Kedekatan Ina dengan Damien terlihat 
saat keduanya terlihat jalan berdua  di 
sebuah restoran ternama di Jakarta. 
Kejadian itu terjadi saat, Jeremy tengah di 
luar negeri. Benarkah demikian?

Ina dan Jeremy saat dikonfirmasi 
Selasa (19/05) di Hotel Sultan Jakarta, 
menolak mengklarifikasi gosip tersebut. 
Ina malah terkesan berusaha menjauh 
dan menghindari Jeremy dari pertanyaan 
wartawan.

Tak Hanya itu, Ina tanpa malu-malu 
langsung marah-marah dan melontarkan 
kata kata makian kepada para wartawan.

“Tolong hargai saya, Saya sedang tidak 
mau menjawab apapun,” ujar Jeremy yang 
kemudian ditimpali Ina denga kalimat 
berikut ini. ”Saya nggak suka dikuntit dari 
belakang, saya tahu kamu, yang sering bikin 
gosip,” ujar Ina dengan wajah marah besar.

Bahkan, saking tidak bisa mengontrol 
emosinya, Ina sempat menepis kamera yang 
sedang mengambil gambar dirinya.

Selama ini, rumah tangga Jeremy dan Ina 
termasuk harmonis.

Terbukti, hingga dikaruniai dua anak, 
yakni Axel Matthew Thomas dan Valerie 
Teresa Thomas, pasangan ini hampir tak 
pernah ditimpa gosip miring.(kroscek/pit/
ft:kroscek)

Lady GaGa: Pernah Striptease Depan Ayah 
Lady GaGa menceritakan bahwa 

ayahnya sempat datang ke klub tempat ia 
bekerja dan melihatnya dalam keadaan 
bugil. Kejadian itu langsung membuat 
sang ayah shock berat. Melihat sang ayah 
terkejut, GaGa pun takut karena ia tak 
ingin mengecewakan ayahnya.

Sebelum namanya melambung sebagai 
seorang penyanyi, Lady GaGa yang 
punya nama asli Stefani Joanne Angelina 
Germanotta sempat mencoba berbagai 
macam pekerjaan termasuk menjadi 
penari telanjang di sebuah klub malam.

Ia tak pernah malu dengan 
pekerjaannya dan bahkan mengundang 
kedua orangtuanya untuk datang melihat 
ia “tampil” di atas panggung.

“Orangtua saya datang untuk melihat 
saya tampil. Sebenarnya saya sama sekali 
tak risi kalau mereka datang melihat saya 

di atas panggung. 
Saya bahkan 
ingin mereka 
berdua datang 
melihat. Ayah 
saya terkejut 
bukan main. 
Beliau mengira 
saya sudah gila 
dan beliau benar-
benar marah. Itu 
membuat saya 
sedih karena 
saya tak ingin 
mengecewakan 

beliau,” ujar GaGa dengan tenang.
FemaleFirst menyebutkan bahwa Lady 

GaGa menganggap pekerjaannya sebagai 
penari telanjang adalah sebuah pekerjaan 
yang menantang dan artistik. (sk/pit)
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Kalahkan Gus Dur 
Lagi PKB Muhaimin 
Syukuran 

Dewan Pengurus Pusat Partai 
Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pimpinan 
Muhaimin Iskandar menggelar syukuran 
setelah kembali mengalahkan Gus Dur di 
pengadilan.

Syukuran yang digelar di kantor DPP 
PKB di Jalan Sukabumi, Jakarta, Selasa, 
ditandai dengan pemotongan tumpeng 
oleh Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani 
Katjasungkana.

“Kami bersyukur atas keputusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 
(18/5) kemarin, yang telah menuntaskan 
keutuhan Muktamar PKB Ancol,” kata 
Nursyahbani.

Putusan PN Jakarta Pusat yang menolak 
gugatan Gus Dur terkait pengajuan calon 

anggota legislatif oleh PKB hasil Muktamar 
Luar Biasa (MLB) Ancol, kata Nursyahbani, 
semakin mengukuhkan kepemimpinan 
Muhaimin Iskandar selaku ketua umum 
dan Lukman Edy sebagai sekretaris 
jenderal.

Wakil Sekjen PKB M Hanif Dhakiri 
menambahkan, dengan kemenangan 
itu maka mulai sekarang tidak ada lagi 
kontroversi menyangkut eksistensi PKB.

“Tidak ada lagi dikotomi, tidak ada lagi 
kubu-kubuan. PKB hanya satu di bawah 
kepemimpinan Muhaimin dan Lukman 
Edy,” tandas Hanif.

Dikatakannya, PKB telah berhasil 
melewati periode kritis. PKB tetap eksis di 
tengah gempuran dan cobaan politik yang 
bertubi-tubi.

“Kita percaya bahwa ke depan PKB adalah 
partai harapan warga bangsa,” katanya.

Ditanya bagaimana jika Gus Dur dan 
pendukungnya tetap menyatakan diri 
sebagai pengurus PKB, Hanif mengatakan 
tidak masalah.

Our baby has brought joy to this day 
Warmth to our lives 

And happiness to our hearts! 

 

We welcome with love… 

 

Elena Nadine Teja 
Born on Tuesday 

April 21, 2009 
At 2:17 AM 

Weighing 7 Pound 12 Ounces  
Measuring 20 Inches  

 
 

Proud Parents: 

Kurniawan and Milene Teja  
 
 

A wonderful gift, so precious and sweet. 
Our hearts are full, our lives complete. 

Our baby has brought joy to this day 
Warmth to our lives 

And happiness to our hearts! 

 

We welcome with love… 

 

Elena Nadine Teja 
Born on Tuesday 

April 21, 2009 
At 2:17 AM 

Weighing 7 Pound 12 Ounces  
Measuring 20 Inches  

 
 

Proud Parents: 

Kurniawan and Milene Teja  
 
 

A wonderful gift, so precious and sweet. 
Our hearts are full, our lives complete. 
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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

Prabowo dan “Istana” 
Terpencilnya 

JAKARTA - Mungkin tak banyak yang 
tahu bahwa Ketua Dewan Pembina Partai 
Gerindra, Prabowo Subianto, ternyata telah 
menyiapkan sebuah “istana” di sebuah desa 
yang jauh dari keramaian sebagai tempat 
tinggalnya. Selama ini, Prabowo lebih 
diketahui mendiami rumahnya di kawasan 
Kemang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Ternyata, selama tiga bulan terakhir ia 
justru tinggal di rumah pribadi yang baru 
direnovasi pada tahun 2008 lalu. Lokasinya 
di Puncak Bukit Hambalang, Bojong 
Koneng, Jawa Barat. 

Jalan menuju puncak bukit yang berkelok, 
divariasi dengan jalanan yang beraspal dan 
berbatu membuat perjalanan menuju lokasi 
terasa sangat panjang dan lama. 

Tak terbayangkan, di puncak bukit 
terdapat sebuah rumah yang dilengkapi 
berbagai fasilitas. Rumah yang berdiri 
diatas area seluas 4,8 hektar itu jauh dari 
pemukiman penduduk. Meski begitu, tak 
sulit untuk menemukannya. 

Keluar dari pintu tol Sentul Selatan, ke 
arah Babakanmadang menuju Perumahan 
Sentul City. Dari perumahan elit tersebut, 
masuk ke perkampungan Gombong, Desa 
Bojongkoneng. Mengikuti jalan utama, tak 
sulit menemukan petunjuk dimana “istana” 
Prabowo Subianto. Warga sekitar yang 
ditanya pasti akan memberikan jawaban, 
“Terus saja ikuti jalan, adanya di puncak”. 

Ikuti saja petunjuk warga, hingga akan 
menemukan sebuah kompleks perumahan 
yang sangat asri, dengan pintu pagar 
berjeruji setinggi sekitar dua meter. Sebuah 
pos keamanan ada disana. Para tamu yang 

tak memiliki janji dengan sang empunya 
rumah, tak akan diizinkan masuk. 

Saat berlangsungnya verifikasi harta 
kekayaan oleh KPK, Rabu ( 20/5 ), para 
peliput hanya diperkenankan berada di 
halaman depan rumah yang cukup asri 
dengan rerumputan dan pepohonan pinus. 
Selain di depan, di bagian belakang rumah 
juga terdapat satu pos penjagaan. 

Berdasar pengamatan dan keterangan 
para petugas keamanan serta penjaga 
rumah, ternyata rumah tersebut dilengkapi 
dengan fasilitas lengkap. Yang paling 
menakjubkan, dua buah istal untuk 
mengandangkan 17 kuda istimewa Prabowo 
berjenis Lusiano yang didatangkan 
langsung dari Portugal. Harga per ekornya 
tak tanggung-tanggung, konon mencapai 
miliaran rupiah. 

Melengkapi hobinya berkuda, beberapa 
lapangan terbuka juga tersedia untuk 
latihan berkuda. Ada juga satu arena pacuan 
tertutup yang dialasi pasir putih. Arena 
pacuan terbuka terdapat di bagian depan 
dan belakang rumah. Sementara, pacuan 
tertutupnya ada di samping taman depan. 
Menurut para petugas, Prabowo selalu 
menyempatkan diri berkuda di seputaran 
kediamannya.



Pakistan Alami Krisis 
Pengungsi Terburuk di Dunia  

ISLAMABAD- Pakistan kini menghadapi salah 
satu krisis pengungsian terburuk di dunia, dan 
para pekerja bantuan berjuang untuk menjangkau 
sejumlah orang 

dari dua juta penduduk yang telah melarikan 
diri dari perang, kata seorang pejabat Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) Selasa (19/5).

Rashid Khalikov, direktur kantor kemanusiaan 
PBB di New York, mengimbau tambahan dana 
untuk membantu sejumlah besar orang yang 
dijejalkan di kamp-kamp kotor atau di rumah-
rumah keluarga. Mereka mengungsi dari serangan 
anti Taliban.

“Saya bisa katakan bahwa hal itu adalah salah 
satu krisis pengungsian yang paling buruk,” kata 
Khalikov, yang saat ini sedang berkunjung ke 
Pakistan.

“Kami mempunyai data jumlah besar orang-
orang ini, yang terlantar dan sangat mengerikan. 
Mereka terlantar di kawasan yang beriklim 
permusuhsan, mereka tidak bisa hidup dalam 
kondisi demikian.”

Militer Pakistan melancarkan serangan dahsyat 
terhadap posisi-posisi Taliban di distrik-distrik 
baratlaut di Lower Dir dan Buner pada akhir April 
dan di Swat pada awal bulan ini. Serangan tersebut 
dilakukan untuk membasmi gerilyawan garis 
keras.

Badan pengungsi PBB mengatakan Senin malam 
(18/5), bahwa 1,45 juta orang telah melarikan 
diri dan dicatat pemerintah sejak 2 Mei. Mereka 
bergabung dengan lebih dari 550.000 orang yang 
terlantar akibat perang serupa pada tahun lalu.

“Saya rasa kami masih berusaha untuk 
mengatasi dengan meningkatkan jumlah orang 
yang dibantu,” kata Khalikov. Upaya-upaya 
bantuan tidak dipastikan bisa mencukupi, ‘karena 
kami masih belum mencapai orang-orang yang 
memerlukan,” ujarnya.

Hanya 15 persen dari orang-orang terlantar yang 
ditampung di kamp-kamp resmi, katanya. Sisanya, 
tinggal di tempat keluarga mereka, sehingga 
membuat penyampaian bantuan logistik menjadi 
terpencar.

“Dalam beberapa kejadian penduduk desa dan 
kota berlipat dua.Pada komunitas ini, mereka 
bukan sangat kaya dan karena itu mereka tak bisa 
memberikan banyak,” katanya.

Masalah kesehatan juga sangat memprihatinkan, 
kata Khalikov kepada AFP.
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Sri Lanka 
umumkan 
kemenangan 

Presiden Sri Lanka Mahinda 
Rajapaksa mengumumkan 
kemenangan negara itu atas 
pemberontakan Harimau tamil 
setelah berperang selama 26 
tahun.

Rajapaksa membuat 
pengumuman itu dihadapan 
anggota parlemen sehari 
setelah militer mengklaim 
telah membunuh pimpinan 
pemberontak Velupillai 
Prabhakaran dalam sebuah 
pertempuran.

Juru bicara militer mengatakan 
kepada BBC mereka belum 
mengidentifikasi jenazah 
Prabhakaran, namun meyakini 
dia menjadi salah satu dari korban 
yang tewas terbakar.

Media Tamil diluar Sri Lanka 
sebelumnya membantah kematian 
pemimpin Harimau Tamil ini.

Prabhakaran tewas dalam 
pertempuran

Dalam laporan televisi Sri 
Lanka sebelumnya disebutkan, 
Pemimpin pemberontak Harimau 
Tamil Velupillai Prabhakaran 
tewas.

Pernyataan ini muncul tidak 
lama setelah militer mengatakan 
telah mengepung Prabhakaran 
dan sekitar 200 pemberontak 
di sebuah daerah kecil di hutan 
bagian timur laut Sri Lanka.

Klaim ini belum bisa diverifikasi 
kebenarannya sementara para 
wartawan dilarang ke zona perang.

Pasukan Sri Lanka menggempur 
para pemberontak dalam beberapa 
pekan ini, menduduki daerah 
mereka dan menyebabkan perang 
selama 26 tahun ini akan berakhir.

Sebelumnya dilaporkan empat 
pemimpin senior Harimau Tamil 
tewas sementara pertempuran 
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Ical Tak Dukung JK
JAKARTA - Soliditas Partai Golkar semakin 

memprihatinkan. Elite partai itu yang kini 
bercokol di Kabinet Indonesia Bersatu yang 
terdiri dari Menko Kesra Aburizal Bakrie, 
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, 
Menteri Perindustrian Fahmi Idris, serta 
Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, 
tidak semuanya loyal kepada sang Ketua 
Umum Jusuf Kalla..

Menurut sumber SP di DPP Partai Golkar, 
Selasa (19/5) pagi, di Jakarta, menteri yang 
tidak loyal itu adalah Menko Kesra Aburizal 
Bakrie. Yang bersangkutan ditengarai 
takut kehilangan kursinya di kabinet bila 
mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto 

(JK-Win) dalam Pilpres 8 Juli mendatang. 
Karena, dengan tetap duduk dalam kabinet 
hingga pemerintahan mendatang, maka 
kasus Lapindo akan tetap aman dari utak-
atik yang merugikan dirinya. Ironis memang 
karena Ical sempat lolos dari jeratan 
reshuffle beberapa waktu lalu karena dibela 
mati-matian oleh JK. Itulah politik, tak ada 
kawan maupun lawan yang abadi, yang ada 
hanyalah kepentingan. 

“Langkah Ical yang didukung beberapa 
loyalisnya di Golkar menghancurkan 
soliditas partai. Kubu Ical tampaknya 
lebih loyal kepada capres dari partai lain 
ketimbang pasangan JK-Win. Tentu dia 
takut pasangan JK-Win kalah dalam Pilpres 
sehingga kasus Lapindo dipermasalahkan 
kembali oleh pasangan capres-cawapres 
pemenang,” ujar sumber tersebut. [W-8]

Yudhoyono Bantah Soal 
Neoliberalisme

JAKARTA — Susilo Bambang Yudhoyono 
membantah telah menjalankan kebijakan 
ekonomi neoliberal selama lima tahun 
memimpin pemerintahan.

Bantahan itu disampaikan calon presiden 
(capres) dari Partai Demokrat ini pada acara 
temu capres yang digelar Kamar Dagang 
dan Indusri (Kadin) di Djakarta Theatre, 
Jakarta, Rabu (20/5). “Kita tidak menganut 
paham neoliberal. Orang-orang banyak 
bicara tentang neoliberal tetapi mereka tidak 
paham apa itu neoliberalisme,” ujarnya.

Menurut Yudhoyono, pemerintahannya 
tidak pernah menganut paham 
neoliberalisme yang menyerahkan semua 
kebijakan ekonomi pada aturan pasar bebas.

Selama lima tahun terakhir, Yudhoyono 
mengatakan, kebijakan ekonomi 
pemerintahannya juga memberikan proteksi 
kepada masyarakat berkemampuan ekonomi 
lemah sambil mengalirkan pertumbuhan.

Selain itu, pemerintah juga banyak 
melakukan intervensi mengeluarkan 
kebijakan ekonomi tanpa menyerahkannya 
begitu saja kepada para pelaku usaha, 
terutama perusahaan-perusahaan 
multinasional.

Sejak memilih Boediono menjadi calon 
wakil presiden, ternyata, Yudhoyono yang 
maju kembali dalam pemilihan presiden 
2009 diterpa isu menganut paham ekonomi 
neoliberal. Yudhoyono meminta agar 
semua orang tidak latah menuding dirinya 
menganut paham neoliberal tanpa mengerti 

apa yang dimaksud dengan neoliberal 
tersebut.

Pada acara temu capres itu, Yudhoyono 
juga menegaskan bahwa dirinya bukan 
penganut paham pemuja pertumbuhan 
setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi, 
menurutnya, harus disertai oleh pemerataan 
yang dapat dinikmati oleh semua rakyat.

Yudhoyono juga mengaku tidak 
mempercayai rumusan trickle down effect, 
atau pertumbuhan ekonomi bermula dari 
lapisan ekonomi kelas atas yang akan 
mengalir merata ke kelas ekonomi bawah. 
“Itu tidak bekerja untuk negara berkembang. 
Ke depan, tidak boleh lagi ada disini tumbuh 
sedangkan yang disana hanya menunggu 
bantuan,” ujarnya.

Di akhir acara acara, Yudhoyono juga 
menegaskan bahwa dirinya bukan termasuk 
kaum ultra-nasionalis yang mengartikan 
nasionalisme dalam arti sempit, namun juga 
bukan penganut neoliberalisme.

Yudhoyono mengklaim ingin 
pembangunan bisa dirasakan semua lapisan 
masyarakat. 
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Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:  
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
Tersedia:
Rokok Gudang Garam

PORT MORESBY - Kedutaan China di Papua 
Nugini, Selasa (19/5),  menyerukan agar 
tenang dan meminta pemerintah segera 
memulihkan tatanan 

setelah terjadi serentetan serangan 
terhadap toko-toko milik warga China di 
negara yang miskin itu.

Sedikitnya dua orang tewas dalam 
gelombang kerusuhan yang diarahkan 
kepada pengusaha China, yang dipimpin 
oleh para pemrotes yang mengatakan, 
bahwa toko-toko Asia itu mengenakan harga 
mahal terhadap barang-barang mereka. 
Mereka juga meminta agar toko-toko itu 
diambil alihkan kepada warga setempat.

Aksi-aksi protes dan penjarahan itu 
melanda beberapa kota dalam beberapa 
hari belakangan ini. 

Suratkabar National, Selasa (19/5) 
mengatakan, bahwa polisi melepas lebih  50 
tembakan ke udara di kota Mount Hagen 
Senin, setelah kerumunan ratusan orang 
menolak untuk bubar.

“Ini adalah harapan tulus kami, 
bahwa pemerintah PNG akan melakukan 
tindakan-tindakan efektif untuk mencegah 
terjadinya kejadian-kejadian demikian,” 
kata seorang jurubicara pada kedutaan 
China.

Kantor Perdana Menteri Michael Somare 
mengatakan kepada AFP, bahwa polisi 
mengatasi situasi di negara pulau yang kaya 
sumberdaya alam, yang terletak di lepas 

pantai timur laut Australia itu.
“Polisi telah melakukan tindakan dan 

segala sesuatunya kini berada di bawah 
kontrol,” kata seorang wanita juru bicara.

Dia menambahkan  bahwa pemerintah 
diperkitakan akan mengeluarkan satu 
pernyataan, dalam waktu dekat ini.

Somare kini sedang melakukan 
kunjungan ke Jepang, namun wakilnya, 
Puka Temu, telah menyatakan ‘penyesalan 
yang dalam’ atas kasus-kasus penjarahan 
itu, katanya.

Kekacauan dipicu oleh suatu aksi 
protes  pekan lalu di ibukota Port Moresby, 
di mana para demonstran melakukan 
komplain terhadap jumlah warga Asia, 
khususnya China, yang bergerak di bidang 
perdagangan di PNG, katanya.

Para pemrotes menjadikan perdagangan 
terhenti di kota kecil Goroka, Senin. Polisi 
kemudian melepaskan tembakan udara 
untuk mencegah penjarahan terhadap toko-
toko milik warga Asia itu di kota Kundiawa.

Aksi kekerasan terhadap para pedagang 
itu diikuti dengan amuk oleh para pekerja 
tambang setempat, pada 8 Mei di tambang 
nikel besar yang dikelola oleh China. Dalam 
peristiwa ini, beberapa staf China cedera 
dan kendaraan-kendaraan serta peralatan 
tambang mereka rusak.

Bangsa China pertama kali memasuki 
PNG pada akhir abad ke-19 dan awal abad 
ke-20. 

Pasca Serangan terhadap Toko-Toko Etnis 
China di Papua Nugini

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


