
JAKARTA - Menurut survei terbaru oleh 
sejumlah ekonom terkemuka. resesi di AS 
nampaknya sudah akan berakhir paling 
tidak dalam semester kedua tahun ini.

Dengan perekonomian menunjukkan 
tanda-tanda mulai stabil, pemulihan 
akan terjadi pada tingkat yang lumayan 
moderat setelah keadaan yang cukup 
parah, kata Asosiasi Nasional Ekonom 
Bisnis (NABE) dalam laporannya yang 
dirilis Rabu (27/5). Panel yang terdiri dari 
45 ekonom itu menyatakan perkiraannya 
bahwa perekonomian akan mengalami 
rebound dalam semester kedua 2009, 
walau kelompok itu masih melihat adanya 
penurunan dalam kegiatan ekonomi selama 
kuartal kedua.

Panel NABE memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi akan menjadi 
positif dalam semester kedua itu dengan 
tingkat PHK menurun tajam dan lapangan 
pekerjaan kembali naik di awal 2010. Sekitar 
tiga dari setiap empat responden survei 
memperkirakan resesi akan berakhir mulai 
kuartal ketiga 2009, kata laporan itu.

Namun demikian, 19% memperkirakan 
pemulihan masih belum akan terjadi hingga 
kuartal keempat, dan 7% malah mengatakan 
hingga awal 2010. Namun tidak satupun dari 
panelis yang memperkirakan resesi akan 
berlanjut hingga melewati kuartal pertama 
tahun depan.

Mengenai PDB (produk domestik bruto) 
AS, laporan itu meramalkan terjadinya 
penurunan 1,8% PDB riil dalam kuartal 
kedua 2009, hingga terjadi total penurunan 
3,7% atas dasar tahunan, penurunan 
terbesar sejak 1957-1958.

Namun diperkirakan akan ada rebound 
pada tingkat moderat dalam PDB riil dalam 
semester kedua, dengan pertumbuhan 
ekonomi menjadi positif dalam kuartal 
ketiga, dan pertumbuhan PDB riil selama 
semester kedua 2009 diperkirakan rata-rata 
1,2%, kata laporan itu.

Pertumbuhan 2010 diperkirakan naik 
2,7% atas dasar tahunan, dibandingkan 
dengan estimasi NABE 3,1% Pebruari lalu.

Menyangkut lapangan kerja, panel 
memperkirakan kehilangan 4,5 juta 
pekerjaan tahun 2009, hingga terjadi tingkat 
pengangguran mencapai 9,8%, sementara 
dengan pemulihan pada tingkat moderat 
tahun 2010 akan turun menjadi 9,3% di 
akhir tahun, laporan itu meramalkan.

Beberapa laporan terpisah bulan ini 
menunjukkan tingkat pengangguran kini 
sudah menurun di 21 negara bagian, dan 
tercatat 8,9% secara nasional.

Tentang defisit, pengeluaran pemerintah 
terutama ditujukan untuk mendukung 
perekonomian, namun pengeluaran itu 
akan berperan dalam meningkatkan defisit 

1 US$: Rp. 10,612.22

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

Survei Ekonom NABE : 
Krisis Ekonomi AS Berakhir dalam 2009 

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-189 - 30 Mei 2009



Disewakan Rumah
Disewakan kamar bagi yg 
tdk urus surat di 8th st & 
snyder Av  Call: 215-833-1729 
atau 215-939-6994 (3)

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

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (96)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (48)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (44)

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

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, 
ARTISTRY, Multivitamin 
NUTRILITE, Minuman dan 
Protein Bars XS, Skin Care 
Kits, segala pembersih rumah 
tangga dan GIFT CARD 
RIBBON. Product USA yang 
terjangkau dan populer. Untuk 
memesan produk2, Hub: 
Erika, 267-901-1508 (10)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (14)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (16)

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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Pasien Harus Menunggu Pendaftaran
Suatu hari seorang pasien yang sakit 

parah berkunjung ke tempat dokter yang 
berada jauh dari rumahnya,Dan berbicara 
dengan perawat setempat.

Perawat : “Buku registrasi kami sudah 
penuh, maukah Bapak kami catat didaftar 
tunggu yang mana sekitar 3 minggu lagi 
baru dipanggil ?”

Pasien : “Wah, kalu gitu, saya sudah 
meninggal donggg....”

Perawat : “Ah itu tak masalah, Bapak 
bisa mewakilkan pada salah satu anggota 
keluarga Bapak untuk membatalkan 
pendaftaran ini.”

Pasien : “?@##!!!??” 

Penting Bagi Perekonomian Negara
Dalam suatu pelajaran IPS di kelas, Pak 

Guru menanyakan kepada anak-anak 
muridnya apa pekerjaan dari ibu mereka. 
Ada anak yang menjawab ibunya sebagai 
dokter, insinyur, bankir, ibu rumah tangga, 

dan lain sebagainya.
Pak guru kemudian bertanya kepada 

Badu yang dari tadi diam saja.
Pak Guru : “Badu, apa pekerjaan ibumu 

nak ?”
Badu dengan pelan dan ragu-ragu 

menjawab : “WTS pak....”
Pak Guru kaget dan karena jawaban itu 

beberapa menit kemudian Badu disuruh 
menghadap Kepala Sekolah untuk ditanyai 
lebih lanjut.

Sekembalinya dari Kepala Sekolah, Pak 
Guru menanyakan kepada Badu mengenai 
percakapannya dengan Kepala Sekolah.

Pak Guru : “Apakah kamu menceritakan 
semua yang kamu katakan di kelas tadi ?”

“Iya pak...”, jawab Badu
“Lalu apa tanggapan Bapak ?”, tanya Pak 

Guru serius
“Kata Bapak, semua jenis pekerjaan 

penting bagai perekonomian negara. 
Lalu Bapak memberi saya coklat dan 
menanyakan nomor telepon rumah saya...”

Pak Guru : “??@@#$!!!”

Disewakan 2 kamar besar  - 
tidak urus surat. Di Snyder 
Hub: 646-552-3280 (2)
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Biar Sperma Sehat
Bernie Zilbergeld, PhD, sex therapist dan 

pengarang buku The New Male Sexuality 
menyebutkan, sering kali kegagalan 
mendapatkan buah hati bukan karena 
kesalahan si wanita atau prianya yang 
kurang pandai bercinta, melainkan karena 
kondisi sperma yang kurang sehat. Karena 
itu, meski agak sulit untuk mengetahui 
apakah sperma sehat atau tidak, setidaknya 
beberapa hal berikut ini bisa membantu 
kita untuk menjaga agar sperma tetap 
berkualitas.

1. Berhentilah merokok
2. Berhentilah minum alkohol berlebihan
3. Jangan menggunakan celana dalam 

terlalu ketat. Carilah yang sedikit longgar 
dan hindari mandi dengan air terlalu panas 
supaya testikel Anda tetap dingin.

4. Tetap asup multivitamin sebagai 
antioksidan misalnya vitamin C, E, dan 
betakaroten. Bisa juga dengan banyak 

mengasup buah dan sayuran. Baik juga 
bila Anda minum multivitamin yang 
mengandung zinc sebanyak 20 mg setiap 
hari.

5. Hindari stres yang berkepanjangan. 6. 
Yakinkan diri bahwa minuman yang Anda 
asup aman terhadap berbagai bahan kimia 
yang bisa meracuni tubuh. Batasi asupan 
minuman ringan.

7. Batasi makanan berlemak. Jangan 
berlebihan mengasupnya tanpa imbangan 
serat.pejalan kaki membebankan berat 
tubuh mereka pada tubuh mereka sendiri, 
dibanding dengan sepeda atau air. Orang 
harus bersepeda atau berenang lebih 
sering.

Program penurunan kalori tinggi 
didasarkan pada olahraga yang tidak 
lebih intensif dari rehabilitasi standar tapi 
dilakukan lebih sering. Menurut penelitian. 
Para partisipan tidak langsung berjalan 
selama satu jam setiap sesinya tapi secara 
bertahap menambah kemampuan mereka, 
kata Dr. Ades.

Diabetes di Asia 
meningkat tajam

Hasil riset terbaru menyebutkan diabetes 
akan menjadi masalah global dengan lebih 
dari 60% kasus kemungkinan terjadi di Asia. 

Hasil studi yang diterbitkan jurnal 
kesehatan ‘Journal of American Medicine 
Association’ menunjukkan mereka yang 
menderita diabetes di Asia berusia lebih 
muda dibandingkan dengan para penderita 
di Barat. 

Para penderita di Asia juga memiliki 
kemungkinan lebih rendah mengalami 
obesitas.

Riset itu juga menyimpulkan bahwa 
pada 2025 angka penderita meningkat 
menjadi 380 juta dari 240 juta pada 2007. 
Peningkatan terjadi terutama di negara 
berpendapatan perkapita rendah dan 
menengah. 

Riset ini juga menyebutkan tingginya 
angka penyakit diabetes di Asia disebabkan 
karena faktor dan genetik dan perbedaan 
budaya, mulai dari kebiasaan merokok 
hingga angka urbanisasi. 

MASALAH BERAT BADAN
Sementara di Barat, diabetes tipe 2 

sering muncul sebagai konsekwensi dari 
kebiasaan diet, faktor usia dan obesitas. 

Berbeda dengan di Asia yang menurut 
para peneliti kebanyakan menyerang 
pada usia muda dan kurangnya usaha 
mengurangi berat badan. 

Masalahnya adalah, meskipun angka 
obesitas di Asia rendah, mengubah 
pola makanan dan gaya hidup yang 
berhubungan dengan pembangunan 
ekonomi justru menjadi penyebab utama 
meningkatnya penyakit diabetes. 

Trasisi ini di Eropa berlangsung 200 
tahun sementara di Asia hanya dalam 50 
tahun, menurut para ahli. 

Perbedaan usia terkena diabetes juga 
tajam. Umumnya, di Barat penyakit ini 
diderita oleh kaum lansia antara 60 hingga 
79 tahun. Di Asia terjadi di usia antara 20 
hingga 59 tahun. 

Riset ini menduga hal ini terjadi akibat 
dari rendahnya angka kelahiran dan 
kelebihan gizi pada usia lebih lanjut, 
antara lain karena wanita Asia mempunyai 
kemungkinan 2-3 kali lebih besar terkena 
diabetes ketika kehamilan ketimbang 
wanita Barat. 

Studi itu mengatakan angka penderita 
diabetes di India akan meningkat dari 40 
juta hingga 70 juta; sementara China 39 juta 
menjadi 59 juta; dan Bangladesh 3,8 juta 
hingga 7,4 juta. 

Sementara itu, angka peningkatan untuk 
Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam dan 
negara lain juga akan meningkat secara 
dramatis. 
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JAKARTA - Tiba-tiba saja 
sejumlah perusahaan 
investasi asing getol 
merekomendasikan beli 
atas instrumen-instrumen 
investasi terbitan Indonesia. 
Padahal, sepanjang kuartal 
terakhir 2008 hingga kuartal 
pertama 2009, mereka masih 
alergi masuk ke pasar modal 
kita.

Buktinya, pada penerbitan 
obligasi global Februari lalu, 
Indonesia mesti membayar 
bunga kupon yang sangat 
tinggi, 11,625 persen, untuk 
seri obligasi dalam mata 
uang dollar AS bertenor 10 
tahun. Padahal, Filipina 
yang peringkat utangnya 
lebih rendah dari kita hanya 
memberikan imbal basil 
sekitar 8 persen.

Kini, lembaga investasi 
asing seolah baru 
menyadari, risiko investasi 
Indonesia jauh lebih 
rendah ketimbang Filipina. 
Pasalnya, Indonesia 
memiliki komoditas yang 
menunjang pemulihan 
ekonomi. “Indonesia 
seperti gula-gula lantaran 
mempunyai banyak 
komoditas, seperti minyak, 
logam dasar, dan batu bara 
yang masih dibutuhkan di 
seluruh dunia,” ujar Winston 
Herrera, analis kredit BNP 
Paribas SA di Hongkong, 
seperti dikutip Bloomberg 
(2715).

Pada hari yang sama, Citi 
Private Bank menyatakan, 
selain Thailand, investasi 
surat utang Pemerintah 

Indonesia lebih disukai 
di kawasan Asia. Awal 
pekan ini, Deutsche Bank 
AG juga menyarankan 
agar investornya membeli 
saham-saham di Indonesia.  

Adapun ING Groep NV 
meramalkan, kurs rupiah 
bisa melaju ke Rp 9.800 per 
dollar AS dalam tiga bulan 
dan mencapai Rp 9.300 
per dollar AS pada akhir 
tahun,  sedangkan IHSG bisa 
mencapai 2.000.

Ekonom David Sumual 
berpendapat, banyak 
investor asing masuk karena 
melihat Indonesia masih 
mencetak pertumbuhan 
ekonomi tahun ini. la 
memperkirakan, ekonomi 
kita tahun ini akan tumbuh 
4,4 persen. “Permintaan 
konsumen dalam negeri 
masih kuat,” katanya.

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)

Investor melirik Indonesia

Dua Puluh Polisi 
Kawal Satu Capres

Pemerintah Afganistan mengatakan, 
Rabu (27/5), pemerintah akan menyediakan 
20 polisi untuk melindungi setiap calon 
presiden dalam pemilu presiden Afganistan 
di tengah kekhawatiran mengenai serangan 
gerilyawan Taliban.

    Sebanyak 44 pria dan wanita 
telah menandatangani formulir untuk 
mencalonkan diri dalam pemilihan itu. 
Daftar akhir calon akan diumumkan pada 
11 Juni setelah proses pemilihan cermat 
masyarakat.

    “Saat daftar calon itu rampung, 
masing-masing calon akan diberi 20 
polisi sebagai pengawal,” kata juru bicara 
Kementerian Dalam Negeri, Zemarai 
Bashary.

    Komentarnya itu tiba setelah seorang 
calon, Sayed Jalal Karim, mengeluh kepada 
wartawan pada Selasa bahwa Kementerian 

Dalam Negeri 
telah menolak 
permintaannya 
akan kendaraan 
lapis baja dan 
senjata untuk 
perlindunganya. 
Karim 
mengatakan, 
pemerintah 
tidak 
bertanggung 
jawab pada 
keamanan 
calon.

    Bashary mengatakan, satu rencana 
keamanan telah rampung untuk pemilihan 
pada 20 Agustus, yang melibatkan polisi, 
tentara, Dinas Intelijen Afganistan, dan 
pasukan internasional yang sekarang ini 
dikerahkan di Afganistan.

    Beberapa negara dengan tentara dalam 
pasukan pimpinan NATO telah menjanjikan 
tentara tambahan untuk pemilihan itu 
karena khawatir gerilyawan pimpinan 
Taliban dapat menyerang pemilih.

“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.



federal hingga rekor $1,7 triliun dalam tahun 
fiskal 2009, sebelum turun sedikit menjadi 
$1,4 triliun di tahun fiskal 2010.

PENJUALAN REKOR TERENDAH
Di sektor perumahan di AS, penjualan 

rumah baru dan rumah yang ada mendekati 
rekornya yang rendah, dengan 72% 
panelis NABE memperkirakan penjualan 
akan mencapai rekor terendahnya pada 
pertengahan 2009. 

Para panelis terpecah mengenai kapan 
harga rumah mencapai rekor terendahnya, 
dengan 30% mengatakan akan terjadi pada 
kuartal ketiga 2009, 30% mengatakan di 
kuartal keempat, dan 40% mengatakan 
penurunan akan terus terjadi hingga 2010 
atau sesudahnya. Prediksi menengah 
mengatakan harga rumah akan naik 1% 
tahun 2010, kata laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan, meluasnya PHK 

dan melemahnya pertumbuhan pendapatan 
menyebabkan berkurangnya belanja 
konsumen dan mendorong naiknya jumlah 
tabungan pribadi. 

Selama dua kuartal berturut-turut, 
jumlah tabungan menunjukkan kenaikan 
tajam hingga di atas 4% sampai Maret lalu. 
Lebih 70% panelis memperkirakan keadaan 
itu masih akan berlanjut paling tidak selama 
lima tahun ke depan.

Di sektor perkreditan, untuk memperoleh 
kredit jangka panjang dan jangka pendek 
nampaknya masih sulit, hingga berisiko 
terhadap perekonomian, namun 90% 
responden mengatakan, berbagai langkah 
yang diambil Badan Cadangan Federal (Fed) 
cukup membantu mengurangi krisis kredit.

Lebih separuh ekonom NABE 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
AS selama lima tahun mendatang bisa 
antara 2% dan 2,5%; 37% responden 
meramalkan pertumbuhan antara 2,5% 
dan 3%, sementara 7% panelis mengatakan 
pertumbuhan lebih tinggi dari 3%. (AP/sy.a) 
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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 - Korea 
Utara mengancam akan 
mengambil tindakan militer 
terhadap kapal perang AS 
dan Korea Selatan yang 
mencoba berada di perairan 
yang berdekatan dengan 
perbatasan maritim Korea 
yang dipersengketakan. 
Ancaman ini sekaligus 
menambah ketegangan 
antarpasukan Angkatan 
Laut ketiga negara setelah 
rezim komunis tersebut 
mengencarkan uji coba 
nuklir di bawah tanah 
Senin (25/5).

Pyongyang menanggapi 
dengan penuh amarah 
keputusan Seoul untuk 

bergabung dengan program 
internasional dalam 
mencegah kapal-kapal 
yang diduga membawa 
perlengkapan untuk 
pengembangan nuklir 
rezim komunis tersebut. 
Korea Utara menyebut 
keputusan Korea Selatan ini 
sebagai deklarasi perang.

“Karena negara boneka 
Korea Selatan telah berani 
mengambil keputusan itu 
maka Korea Utara siap 
untuk mengambil langkah 
menentukan,” demikian 
bagian penyataan Komite 
Reunifikasi Perdamaian 
Korea yang dipublikasikan 
oleh media massa 

Pyongyang.
Militer Korea Utara 

menyebut keputusan Korea 
Selatan itu sebagai bentuk 
pelanggaran gencatan 
senjata kedua Korea yang 
disahkan pada 1953 untuk 
mengakhiri pertempuran 
selama 3 tahun. Korea 
Utara bahkan menekankan 
tidak akan menghormati 
lagi kesepakatan gencatan 
senjata tersebut.

Sikap agresif Korea 
Utara itu ditunjukkan saat 
DK PBB membicarakan 
tindakan yang harus 
diambil untuk merespon 
uji coba nuklir Pyongyang 
Senin. 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Korut Siap Serang Kapal AS dan Korsel

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)

Menkes Minta Jangan 
Perbesar Isu Flu Babi

Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah 
Supari minta masalah flu babi tidak dibesar-
besarkan karena hanya akan membuat panik 
masyarakat.

     “Janganlah kita membesar-besarkannya 
sehingga masyarakat panik,” katanya di 
Magelang, Kamis. Usai peresmian gedung 
pos kesehatan desa di Pucungrejo, Muntilan 
dan pencanangan desa siaga se-Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah, ia mengatakan 
virus H1N1, penyebab penyakit flu babi, 
sebetulnya tidak perlu ditakuti.

     Walaupun virus itu menyebar ke seluruh 
dunia, katanya, angka kematian manusia 
akibat penyakit itu relatif rendah. “Angka 
kematiannya kurang dari satu persen, dan itu 
jauh lebih rendah dari flu biasa,” katanya.

     Ia meminta semua kalangan tidak 
membuat panik masyarakat soal penyakit 
flu babi. “Jangan membuat panik, misalnya 
babi tidak boleh diekspor dan sebagainya, itu 
yang membuat panik dunia, bahkan Meksiko 
sampai lumpuh, padahal sebetulnya itu 
adalah penyakit flu biasa,” katanya. 

Menurut dia, hingga saat ini memang 
belum ada vaksin untuk mengatasi serangan 
virus flu babi tersebut.
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Menerima pelayanan kirim 

JAKARTA - Debat 
capres dan cawapres 
yang dipastikan digelar 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dinilai hanya 
menguntungkan pasangan 
calon tertentu. Anggota 
Tim kampanye nasional 
pasangan Megawati-
Prabowo, Arif Wibowo, 
menyebutkan bahwa lima 
topik yang dipilih dalam 
debat tersebut cenderung 
menguntungkan pasangan 
SBY-Boediono.

“Lima topik debat 
kiranya cenderung 
mengarahkan pada topik-
topik kampanye dari salah 
satu calon, yakni SBY-
Boediono yang termuat 
dalam RKP 2005-2009,” 

kata Arif, Jakarta, Rabu 
(27/5).

Karena itu, kata Arif, 
perlu dirumuskan topik-
topik baru. Pasangan 
Mega-Prabowo 
mengusulkan lima 
topik baru dalam debat 
ini, yakni, pertama, 
pemerintahan yang 
efektif (good governance 
and clean government) 
dan negara hukum. Kedua, 
kebudayaan Indonesia, 
pendidikan nasional, 
dan pembangunan 
karakter bangsa dalam 
menghadapi tantangan 
global. Ketiga, membangun 
perekonomian bangsa 
dalam rangka mengatasi 
kemiskinan dan 

pengangguran serta 
mewujudkan kedaulatan 
pangan dan energi. 
Keempat, pembangunan 
manusia Indonesia yang 
sehat dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. Kemudian, 
kelima, pembangunan 
Indonesia lima tahun ke 
depan, konsep, kebijakan, 
dan strategi.

Kubu Mega-Prabowo Ajukan Topik Baru Selingkuhan Istri 
Helmi Yahya

Setelah hampir sepekan jadi teka teki 
besar banyak orang, akhirnya ketahuan 
juga siapa sosok yang menemanisteri Helmy 
Yahya, Harfancy saat melakukan pemijatan 
di ruamh keluarga Helmy dibilangan 
Bintaro, beberapa hari lalu.

Santer terdengar kalau identitas pria yang 
dimaksud bernama   Ferry Firdaus. Dia 
seorang duda beranak satu.

Ironisnya lagi, dia merupakan caleg alias 
calon wakil rakyat  dari Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk DPRD 
Tingkat II/Kota Gorontalo.

Kabar tersebut dibenarkan oleh  kuasa 
hukum Helmy Yahya, Lukas Budiono. 
Menurut pengakuan Lukas, orang yang 
dimaksudlah yang dilaporkan Helmy ke 
Polsek Pondok Aren, Bintaro, 21 Mei lalu.

Konon Helmy sungkan mengumbar 
identitas pria yang telah menemani istrinya 

melakukan pemijatan itu karena Ferry 
kader Parta PDI-P. Sementara Helmy, seperti 
diketahui pernah dicalonkan PDI-P sebagai 
calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan, 
beberapa waktu lalu.

Namun menurut keterangan Lukas, Helmy 
dan Ferry tidak saling kenal dekat. Meski, 
Ferry pernah bertamu ke rumah Helmy 
dimana saat itu Harfancy juga ada. [kck/
ft:kck/ais]

Foto Ciuman Hot Cinta Laura Beredar
Pesinetron Cinta Laura Kiehl lagi-lagi 

tersandung masalah. Dua foto Cinta 
berciuman bibir dengan seorang laki-laki 
bule beredar luas di internet. Mendapati 
foto-foto yang seharusnya tersimpan 
rapat itu tersebar luas, Cinta pun kesal.

Cinta mengaku kecewa karena ada 
rekannya yang iseng menyebarkan foto-
foto pribadinya. Buntutnya, pikiran Cinta 
terbelah sehingga syuting sinetronnya 
terganggu. ”Cinta jadi terganggu sekaligus 
kesal karena foto-fotonya tersebar,” kata 
Herdiana Kiehl, ibunda Cinta Laura, saat 
dihubungi Warta Kota

Cinta juga mengkhawatirkan 
pandangan miring dari publik terkait 
foto-foto ciumannya tersebut. ”Pastinya 
Cinta sebel banget karena foto itu. Tapi, 
mau diapain lagi. Kalau ditanggapi nanti 
malah jadi besar,” kata Herdiana.

Telepon Herdiana terus berdering. 
Banyak wartawan yang menanyakan 
kebenaran dua foto Cinta berciuman 
itu. Herdiana sampai bosan menjawab 
pertanyaan tersebut.  ”Nggak penting 
deh. Tapi, kami marah kenapa (foto-foto 

itu) disebarluaskan di internet,” ujar 
Herdiana. Menurut dia, adegan di foto 
itu lebih tepat jika disebut Cinta hampir 
ciuman. 

 Herdiana membenarkan bahwa wanita 
di foto-foto itu memang putrinya. Foto 
tersebut diambil sekitar setahun lalu 
ketika Cinta sedang mempersiapkan 
syuting film Oh... Baby.

Cowok bule di samping Cinta, kata dia, 
merupakan teman dekat Cinta. Herdiana 
menceritakan, ketika itu Cinta tidak mau 
banyak mengulang adegan ciuman di 
depan kamera. Oleh karena itu, Cinta 
belajar berciuman di balik kamera dengan 
teman dekatnya tersebut.
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Mahasiswa RI Raih 
“Young Scientist 
Award 2009” 

Seorang mahasiswa Indonesia yang 
tengah studi S2 berhasil meraih juara ke-2 
“The Altech Young Scientist Award 2009” 
tingkat Malaysia.

Penghargaan ini diberikan kepada 
mereka yang mampu menghasilkan 
penemuan-penemuan yang luar biasa 
dalam bidang pertanian dan bioteknologi, 
kata Ketua umum Persatuan Pelajar 
Indonesia (PPI) Malaysia, Irfan Syauqi Beik, 
di Kuala Lumpur, Rabu.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri 
yang disampaikan Rachel Liem, marketing 
manager Altech Biotechnology Malaysia, 
makalah Edi Erwan yang berjudul “Effect 
of Leucine Supplementation on Growth 
Performance and Carcass Characteristics 

of Grower-Broiler Chickens Fed Low Protein 
Diets mampu memberikan solusi dan 
terobosan baru bagi industri peternakan, 
khususnya peternakan unggas.  Edi 
sendiri mengakui bahwa penelitiannya ini 
berangkat dari keprihatinannya akan harga 
bahan pakan ternak yang semakin mahal, 
sehingga dapat menyulitkan peternak. 

“Manfaat dari penelitian ini adalah 
meningkatkan bobot daging dada, 
mengurangi biaya pakan, dan membantu 
mengurangi pemanasan global karena 
pengeluaran gas nitrogen dari kotoran 
ternak unggas dapat dikurangi,” kata Edi. 
Ia mengatakan, penghargaan ini adalah 
suatu pencapaian yang membanggakan 
bagi komunitas mahasiswa Indonesia di 
Malaysia. 

“Alhamdulillah melalui penghargaan 
ini, saya pun dapat berkontribusi dalam 
membangun citra positif bangsa kita di 
Malaysia, sesuai dengan semangat soft 
diplomacy yang menjadi konsep perjuangan 
PPI Malaysia selama ini,” kata Edi Wakil 
Sekretaris Jenderal PPI Malaysia.

Di Australia, Orang 
Mati Dapat Stimulus 

Media lokal di Australia, Kamis (27/5) 
pagi, mengangkat ironi kebijakan paket 
stimulus ekonomi Perdana Menteri Kevin 
Rudd yang ternyata diberikan kepada 
orang-orang yang sudah meninggal dunia 
atau tengah bermukim di luar negeri.

   Juru bicara oposisi Departemen 
Keuangan Australia, Joe Hockey, 
mengungkapkan bahwa sekitar 14 juta 
dollar Australia yang dikirimkan oleh 
pemerintah federal sebagai salah satu 
bentuk paket stimulus ekonomi sudah 
dikirim ke alamat yang keliru, yakni 
kepada mereka yang sudah meninggal 
dunia.

   Menurut koran News Limited, Kantor 
Pajak Australia (ATO) menunjukkan, 
mereka telah mengirimkan 16.000 cek ke 

alamat rumah yang penghuninya sudah 
wafat.

   Joe Hockey, seperti dikutip jaringan 
berita ABC, mengatakan bahwa paket 
stimulus ekonomi yang ditujukan kepada 
mereka yang sudah meninggal atau 
sedang tinggal di luar negeri tidak akan 
berpengaruh terhadap upaya memacu 
ekonomi nasional Australia.

   “Kenyataan bahwa 16.000 orang yang 
sudah meninggal dunia dan 27.000 orang 
yang sedang bermukim di luar negeri 
masing-masing menerima cek senilai 900 
dollar Australia dari pemerintahan PM, 
Rudd dengan alasan memacu ekonomi, 
telah menunjukkan ketidakbecusan 
finansial dan mengabaikan kepentingan 
uang para pembayar pajak,” kata Hockey.

   Paket stimulus yang digelontorkan 
pemerintahan federal PM Rudd meliputi 
pemberian uang senilai 900 dollar 
Australia kepada para individu pembayar 
pajak dan proyek infrastruktur. 

Jasa Layanan Fotografi
(Biaya terjangkau, hasil prima)

untuk: 

1. Acara Pernikahan
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara sosial lainnya

Hubungi: 215 459 4057
contoh hasil karya: 

http://www.enchetjin.com



8 DUNIA KITA  INDONESIA

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

JAKARTA - Organisasi pecinta lingkungan, 
Greenpeace perwakilan Indonesia 
menyatakan bahwa pengenalan mobil-mobil 
murah dan ramah lingkungan yang ada saat 
ini justru malah akan memperburuk kondisi 
transportasi di Indonesia.

Climate and Energi Campaigner 
Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, di 
Jakarta, Rabu, mengatakan, munculnya 
mobil-mobil murah saat ini merupakan 
fenomena industri kreatif.

“Sebenarnya jika dilihat dari energi 
dan teknologi yang mereka gunakan, 
mereka bisa mendesain mesin yang ramah 
lingkungan yang efek efisiensinya bagus. 
Bahkan ada pula kendaraan bermotor yang 
tidak menggunakan bahan bakar fosil,” 
katanya.

Munculnya mobil-mobil murah seperti, 
mobil mini Arina dengan kapasitas 250 cc 
seharga Rp30 juta yang berhasil dirancang 
dosen dan mahasiswa Jurusan Teknik Mesin 
Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan 
mobil GEA (Gulirkan Energi Alternatif) 
seharga Rp45-50 juta dirancang oleh PT Inka 
(Industri Nasional Kereta Api) Madiun, Jawa 
Timur, patut dihargai.

“Apalagi semua itu atas kesadaran 
tentang masalah lingkungan khususnya 
pemanansan global yang sekarang terjadi di 
dunia,” katanya.

Namun, kata Arif, perlu juga dipikirkan 
untuk kasus Indonesia terutama untuk 
kota-kota besarnya seperti Jakarta dan 
Surabaya. Pengenalan mobil-mobil murah 
justru malah akan memperburuk kondisi 
transportasi yang sekarang sudah buruk di 

Indonesia.
“Seperti Tata Nano (produksi India, red) 

saat ini harganya Rp24 juta, semua orang 
bisa beli mobil. Sementara kalau nanti 
semua orang bisa beli mobil, maka Jakarta 
akan macet total,” katanya.

Untuk itu, kata dia, sebelum mobil-mobil 
murah itu akan diperjual belikan secara 
massal, maka pemerintah harus lebih 
memecahkan masalah-malsah transportasi 
yang ada saat ini.

“Seperti kemacetan di Jakarta yang hingga 
kini belum ada solusinya. Bahkan semua 
upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
mengatasi kemacetan di Jakarta belum 
membuahkan hasil,” ujarnya. 

Greenpeace: Mobil Murah Perburuk 
Transportasi Indonesia



Suu Kyi bantah semua 
tuduhan  

ISLAMABAD- Aung San Suu Kyi mengatakan di 
depan pengadilan bahwa dia tidak melanggar 
syarat tahanan rumah ketika seorang warga AS 
mengunjunginya.

Ketua oposisi Birma ini menegaskan tidak 
langsung tahu mengenai kunjungan di tengah 
malam itu tetapi kemudian diberitahu oleh 
asistennya. 

Persidangan kali 
ini kembali terbuka 
bagi diplomat 
dan sejumlah 
wartawan Birma, 
langkah yang 
jarang diambil oleh 
pemerintah militer. 

Suu Kyi 
diperkirakan 

akan dinyatakan bersalah dalam persidangan 
yang banyak dikritik keras itu dan dia terancam 
hukuman lima tahun penjara. 

Ini untuk pertama kali Aung San Suu Kyi 
memberi pembelaan diri di persidangan yang 
dimulai lebih dari seminggu lalu. 

Pemerintah militer mengekan dakwaan itu 
setelah John Yettaw, seorang warga Amerika, 
menginap semalam di rumahnya.

“Saya tidak langsung tahu mengenai [kunjungan 
itu]. Saya diberitahu jam 0500. Asisten saya 
mengatakan bahwa ada satu pria yang datang,” ujar 
Suu Kyi di persidangan. 

Dia mengatakan hanya memberi “penginapan 
sementara”, dan tidak memberitahu pihak aparat 
mengenai aksi terobosan itu.

Aung San Suu Kyi mengatakan pria itu 
meninggalkan rumahnya tanggal 5 Me jam 23.45.

“Yang saya tahu dia pergi ke tepi danau. Saya 
tidak tahu ke arah mana dia pergi karena gelap,” 
ujarnya. 

Meski demikian, para jenderal yang berkuasa 
mengatakan insiden ini disengaja untuk 
mempermalukan pemerintah.

Suu Kyi ditahan dalam penjara Insein, Rangoon 
sejak tanggal 14 mei. 

Persidangannya dikecam keras oleh masyarakat 
internasional karena dianggap sebagai upaya 
pembenaran untuk menahan Aung Sann Suu Kyi 
hingga setelah pemilu tahun depan. 
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Obama minta Suu 
Kyi dibebaskan 

Presiden Amerika Serikat Barack 
Obama meminta agar pemimpin 
oposisi Birma dibebaskan dengan 
segera dan tanpa syarat. 

Dalam pernyataan tertulis, 
Presiden Obama menegaskan 
dirinya mengecam aksi 
penahanan rumah Aung San Suu 
Kyi yang telah berlangsung lebih 
dari 19 tahun ini. 

“Berlanjtunya penahanan dan 
isolasi Aung San Suu Kyi, beserta 
pengadilan dengan tuduhan 
mengada-ngada itu, menunjukkan 
rezim Birma tidak memiliki 
keinginan yang bertanggung 
jawab untuk menjadi bagian dari 
komunitas internasional” ujar 
Obama dalam pernyataannya. 

Suu Kyi saat ini sedang 
disidangkan karena melanggar 
persyaratan penahanannya, kasus 
yang dikecam berbagai kalangan 
internasional. 

Kini peraih Hadiah Nobel 
perdamaian ini terancam 
dihukum lima tahun penjara bila 
terbukti bersalah.

“Saat ini adalah waktu yang 
tepat bagi rezim Birma untuk 
membatalkan semua tuduhan 
terhadap Aung San Suu Kyi dan 
membebaskannya tanpa syarat 
berikut tahanan politik lainnya,” 
tambahnya. 

Suu Kyi, 63, seharusnya 
dibebaskan pada Rabu lalu setelah 
periode enam tahun penahanan 
terakhirnya, namun kemudian 
ditahan kembali bulan ini karena 
menerima kunjungan seseorang 
warga Amerika yang datang tanpa 
diundang ke tahanan rumahnya. 

Untuk pertama kalinya dia 
muncul di pengadilan Selasa 
kemarin untuk memberi kesaksian 
atas tuduhannya itu. 
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Mending Punya 
Presiden Orang Kaya

JAKARTA - Anggota Tim Sukses Megawati-
Prabowo, Permadi, kembali menangkis 
pernyataan yang mempertanyakan jumlah 
kekayaan Prabowo yang cukup spektakuler.

Kekayaan Prabowo ini mulai dijadikan 
materi serangan oleh kubu lawan yang 
menghubungkannya dengan ekonomi 
kerakyatan yang diusung pasangan Mega-
Pro. Permadi, yang juga anggota Dewan 
Pembina Partai Gerindra itu, mengatakan, 
tak ada kaitan antara kekayaan Prabowo dan 
visinya membangun ekonomi kerakyatan.

“Presiden Amerika itu semuanya berasal 
dari keluarga orang kaya. Apa salah 

orang kaya memikirkan orang miskin? 
Sepertinya hanya orang Indonesia saja yang 
mempermasalahkannya,” kata Permadi pada 
diskusi “Mengungkap Strategi Tim Sukses 
Capres” di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (27/5).

Tak berhenti sampai di situ, dengan nada 
tinggi Permadi melanjutkan, “Kalau orang 
miskin jadi menteri atau presiden pasti akan 
korupsi. Mending punya presiden yang kaya 
tapi berpikir untuk orang miskin. Daripada 
punya presiden miskin yang berpikir untuk 
dirinya sendiri,” kata mantan politisi PDI 
Perjuangan ini.

Pernyataan Permadi itu menjawab 
pertanyaan moderator mengenai kontroversi 
kekayaan Prabowo yang mencapai Rp 1,6 
triliun. Harta Prabowo menjadi fenomenal 
setelah diketahui ia juga memiliki 98 ekor 
kuda yang bernilai miliaran rupiah.

Dalam Islam, Facebook 
Itu Halal

JAKARTA — Dosen Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Abdul 
Halim MA, menyatakan, menggunakan situs 
facebook tidak dilarang dalam Islam karena 
untuk kemajuan kemaslahatan.

“Situs facebook itu halal dan pelarangan 
menggunakan situs persahabatan itu 
bertentangan dengan hukum Islam, karena 
manusia diberi kreativitas oleh Allah SWT 
untuk bisa memanfaatkan alam dan alat 
untuk kemajuan kemaslahatan,” ujarnya di 
Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel).

Ia menjelaskan, teknologi adalah 
sunatullah dan tidak ada yang bisa 
menghambatnya karena dia akan berjalan 
terus. Yang menjadi persoalan, menurut dia, 
bukan alat layanan atau facebook, tetapi 
orang yang memakai alat tersebut.

“Tidak ada larangan memakai facebook 
karena itu dihalalkan dan pelarangan atau 
pengharaman terhadap facebook dalam 
artian alat adalah bertentangan dengan 
ajaran Islam,” kata kandidat Ketua STAIN 
Syeh Abdurrahman Siddik Babel itu.

Ia mengatakan, ada sejumlah prinsip 
dalam agama yaitu harus bisa menjaga akal, 
tidak merusak agama, tidak merusak harta, 
dan tidak merusak keturunan.

“Jadi, semua untuk kemaslahatan 
dibolehkan dalam Islam, termasuk 
penggunaan situs facebook. Yang tidak boleh 
adalah orang memanfaatkan alat itu untuk 
ke arah yang tidak baik,” ujarnya.

Ia menyatakan tidak setuju ada 
ulama melarang menggunakan situs 
facebook karena lebih besar manfaatnya 
ketimbang mudharatnya dan dalam agama 
mengajarkan segala sesuatu itu adalah 
boleh, kecuali ada dalil yang secara nyata 
mengharamkannya.

“Pelarangan menggunakan situs 
facebook sebenarnya juga bertentangan 
dengan sejarah Isra Miraj Nabi Muhammad 
SAW yang mengajarkan bagaimana 
memanfaatkan teknologi,” ujarnya.

Menurut dia, dampak negatif dari 
penggunaan situs facebook tidak mesti 
menjadi alasan untuk melarang situs itu dan 
menjadi tugas para ulama dan pemerintah 
mengarahkan alat itu menjadi sesuatu yang 
produktif.

“Facebook adalah teknologi yang tidak 
bisa dihambat perkembangannya dan tidak 
melanggar syariat Islam. Facebook juga bisa 
menjadi media dakwah. Facebook itu harus 
dimanfaatkan ke arah yang positif sehingga 
facebook bisa menjadi dunia nyata yang 
mendatangkan banyak manfaat,” ujarnya.
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LAHORE - Orang-orang bersenjata 
meledakkan sebuah bom mobil dekat 
kantor-kantor polisi dan badan intelijens di 
Lahore, menewaskan sekitar 30 orang dan 
mencederai sedikitnya 250 lainnya dalam 
salah satu serangan paling mematikan di 
Pakistan tahun ini, kata para pejabat.

Sedikitnya empat pria bersenjatakan 
senapan keluar dari mobil dan melepaskan 
tembakan ke arah gedung badan intelijens 
kemudian memulai ledakan hebat ketika 
para penjaga keamanan membalas 
tembakan, kata para pejabat.

Menteri Dalam Negeri Rehman Malik 
berpendapat serangan itu bisa jadi 
pembalasan ofensif militer pemerintah 
untuk menghalau para militan Taliban 
keluar dari baratlaut Lembah Swat.

Lahore merupakan kota terbesar kedua 
negara itu dan berlokasi dekat perbatasan 
India, dan serangan-serangan di sana 
meningkatkan kekhawatiran militansi di 
Pakistan bersenjatakan nuklir itu meluas 
hingga melampaui wilayah baratlaut yang 
berbatasan dengan Afghanistan. Serangan 
hari Rabu merupakan serangan hebat 
ketiga di Lahore dalam beberapa bulan 
belakangan ini.

Belum ada pihak mengaku 
bertanggungjawab bagi pemboman terbaru 
itu. Polisi mengatakan dua tersangka 
ditahan.

Raja Riaz, seorang menteri senior 
dalam pemerintahan provinsi Punjab, 

menjelaskan kepada para wartawan sekitar 
30 orang tewas. Sajjad Bhutta, pejabat senior 
pemerintah lainnya, menjelaskan kepada 
para wartawan lebih 250 orang cedera.

Ledakan itu menghancurkan tembok 
gedung-gedung di sebuah distrik bisnis 
utama. Langit-langit ruang operasi di 
sebuah rumah sakit terdekat berjatuhan, 
mencederai 20 orang. Rekaman televisi 
memperlihatkan orang-orang yang berdiri 
di pinggir jalan bersimbah darah dan para 
petugas tanggap darurat melarikan yang 
cedera ke mobil-mobil ambulans. Para 
petugas pertolongan dikerahkan untuk 
mengeluarkan anggota-anggota polisi yang 
terkubur dibawah reruntuhan.

“Saat ledakan terjadi, segalanya menjadi 
gelap di depan mata saya,” kata saksi 
Muhammad Ali. “Cara ledakan terjadi, 
kemudian baku tembak, tampaknya 
bagaikan pertempuran berkobar.”

Sajjad Bhutta, pejabat senior pemerintah 
di Lahore menjelaskan kepada para 
wartawan sebuah mobil yang mengangkut 
beberapa orang bersenjata berhenti di 
sebuah jalan antara kantor-kantor polisi 
tanggap darurat dan badan intelijens Antar-
Dinas, badan mata-mata utama Pakistan.

“Ketika beberapa orang keluar dari 
kendaraan itu dan mulai menembaki kantor 
ISI, para penjaga dari dalam gedung itu  
balas menembak,” katanya. Ketika baku 
tembak berlanjut, mobil tersebut tiba-tiba 
meledak. 

Bom Mobil Tewaskan 30 Orang di Pakistan

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


