edisi ke-190 - 6 June 2009

1 US$: Rp. 10,102.09

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.

Modal SBY 100 Juta Suara
JAKARTA - [JAKARTA] Pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono
sejak awal diprediksi bakal memenangi
Pilpres 8 Juli mendatang. Faktor yang bisa
memenangkan SBY antara lain, sebagai
incumbent, dia diuntungkan oleh kebijakan
prorakyat yang dikeluarkan selama empat
setengah tahun memerintah.
Menurut anggota Tim Sukses SBYBoediono, berdasarkan perhitungan awal,
pasangan tersebut telah mengantungi 61,6
juta suara, yang berasal dari akumulasi
suara 24 parpol anggota koalisi.
Partai Demokrat sebagai pemimpin
koalisi menargetkan SBY-Boediono dapat
meraup 58 persen suara dari total 176 juta
pemilih yang terdaftar dalam DPT, atau
sekitar 102 juta suara. Dengan demikian,
koalisi itu masih harus merebut sekitar 40
juta suara.
Suara tambahan itu kemungkinan bisa
diperoleh dari massa mengambang yang
selama ini menikmati program (kebijakan)
prorakyat yang dijalankan Pemerintahan
SBY. Setidaknya ada delapan kebijakan
pemerintah yang bisa memberi citra positif
bagi SBY, dengan total penerima manfaat
sejauh ini diperkirakan sekitar 153 juta
orang.
Dengan asumsi dari 153 juta penerima
manfaat tersebut, sekitar 25 persennya
bersimpati, SBY diperkirakan mendapat
tambahan 38,25 juta suara untuk
melengkapi 61,6 juta suara yang dihimpun
parpol peserta koalisi.
Dengan demikian, modal suara yang
didapat pasangan SBY-Boediono mencapai
sekitar 69,85 juta atau hampir 100 juta suara.
Jumlah itu tak jauh berbeda dari target
suara yang dipatok Partai Demokrat, yakni

102 juta suara.
Menyikapi skenario tersebut, kalangan
pengamat politik tidak menampik
kemungkinan SBY menangguk keuntungan
suara dari kebijakan prorakyat yang
dijalankannya selama ini. Kepala Divisi
Penelitian pada Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi
dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid
mengakui, program prorakyat berkorelasi
mendongkrak suara incumbent yang
kembali maju ke pilpres.
“Pasti ada pengaruhnya. Apalagi ketika
program-program itu sesuai kebutuhan
rakyat. Keuntungannya bisa menambah
citra positif bagi kandidat,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan, skenario
tersebut tidaklah semudah perhitungan.
Sebab, masih ada aspek lain, seperti faktor
ideologi dan etnisitas (politik aliran) yang
mempengaruhi pemilih.
“Misalnya ada seseorang yang menerima
manfaat dari program prorakyat tetapi
ternyata dia fanatik dengan ideologi yang
diusung parpol non-incumbent. Hal
lain yang bisa membelokkan skenario
BERSAMBUNG KE HAL 5

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

2 DUNIA KITA IKLAN BARIS
Pasang Iklan di

Looking for Full Time

experienced counter person
for dry cleaner. Friendly
family oriented environment
Contact: 215 543 2905 (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 (97)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (49)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (45)

DUNIA KITA

Salad bar, need experience
close to market St.
call: 215 923 4397
cell: 609 320 4472 (call after
2 pm) (3)

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

Sedia Produk dari Amway

www.dunia-kita.com

Cashier Wanted

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 (11)

Pasang Iklan (Ads)

267-231-7695
215-459-4057
enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (15)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Disewakan 2 kamar besar

Terima Translate - Inggris-

tidak urus surat. Di Snyder
Hub: 646-552-3280 (3)

Belajar Komputer & Foto

Berminat belajar komputer
Indonesia, Indonesia dan/atau fotografi ?
Inggris. Hub: 267 231 7695 (17)
Hub: 215 459 4057 (1)

Apa Pekerjaan Ayahmu

Seorang guru TK sedang berkenalan
dengan murid-murid barunya. Ia bertanya
kepada seorang anak.
“Joko, apakah pekerjaan ayahmu?”
“Apa saja yang disuruh ibu.”
“??!#$!!!!”

Dua Atau Tiga Anak

Kedua teman yang baru saja menikah
mengunjungi kami ketika kemudian
topik pembicaraan soal anak mencuat.
Sang wanita mengatakan bahwa ia ingin
memiliki tiga anak, sementara sang suami
mengatakan bahwa dua anak saja cukup.
Mereka mendiskusikan perbedaan
tersebut selama beberapa menit sampai
sang suami sambil berharap katakatanya akan mengakhiri pembicaraan
mengatakan, “Setelah anak kedua, aku akan

melakukan vasektomi.”
Tanpa ragu, sang istri menjawab, “Kalau
begitu, aku harap kamu akan menyayangi
anak ketiga seperti anakmu sendiri.”

Pengemudi Mengejar Bus

Sebuah bus yang penuh dengan muatan
penumpang sedang melaju dengan cepat
menelusuri jalanan yang menurun, ada
seseorang yang mengejar bus ini dari
belakang.
Seorang penumpang mendongakkan
kepala keluar jendala bus dan berkata
dengan orang yang mengejar bus, “Hai
kawan! Sudahlah Anda tak mungkin bisa
mengejar!”
“Saya harus mengejar bus ini...” Dengan
nafas tersenggal-senggal dia menjawab,
“Saya adalah pengemudi dari bus ini!”
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Investor melirik Indonesia
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.

“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.

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

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

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

Shirley

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

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.
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Al Qaeda kecam Obama
WASHINGTON - Sebuah
pesan dari wakil pemimpin
Al Qaeda menyebut Barack
Obama sebagai “penjahat”
menjelang kunjungannya ke
Timur Tengah.
Ayman al-Zawahiri
mengatakan “pesan
berdarah” Obama tidak akan
bisa ditutupi dengan “katakata yang manis”.
Obama akan
menyampaikan pidato
berkenaan dengan
hubungan Amerika Serikat
dan Islam di Mesir hari
Kamis.
Keabsahan pesan
audio tersebut, yang

dimuat sebuah situs yang
berhubungan dengan
Al Qaeda, tidak bisa
dikonfirmasikan segera.
Ayman al-Zawahiri yang
berasal dari Mesir sering
dirujuk sebagai orang kedua
Osama bin Laden.
Pidato di Kairo
Tokoh Al Qaeda nomor
dua ini mengatakan Obama
tidak akan mendapatkan
sambutan baik di Mesir,
dengan mengacu kepada
keterlibatan Amerika di Irak
dan Afghanistan.
“Pesan-pesan berdarah
Obama sudah diterima,
dan masih terus diterima,

dan mereka tidak akan
bisa ditutup-tutupi dengan
kunjungan sirkus dan
kata-kata manis.” kata alZawahiri.
Dia menyebut Obama
sebagai “penjahat yang
mencoba untuk mencapai
apa yang gagal dilakukannya
di darat setelah para
mujahidin menggagalkan
proyek Amerika di Irak,
Afghanistan dan Somalia.”
Dia juga mengatakan
pejabat Mesir yang
menerima kedatangan
pemimpin Amerika tersebut
adalah “budak” yang
telah menjadikan Mesir”
sebagai stasiun penyiksaan
internasional dalam perang
Amerika melawan Islam.”

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

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

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

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

perhitungan di atas kertas, adalah strategi
yang dijalankan pesaing lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, pakar sosiologi politik dari
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie
Sudjito sependapat bahwa semua program
kerja yang dijalankan pemerintah, di negara
mana pun selalu menguntungkan sang
incumbent yang maju menjadi kandidat.
“Kebijakan saat memerintah merupakan
modal kuat untuk mendekati masyarakat,”
katanya.
Arie mengingatkan, basis massa Partai
Demokrat sebagai pengusung utama SBY,
sebenarnya cair. Kemenangan 20 persen
suara dalam pemilu legislatif lalu dan
program kerja SBY saat memerintah, belum
cukup menjadi modal. “Koalisi Demokrat
masih perlu mengkapitalisasi modal
tersebut agar menjadi solid,” ujarnya.
Sedangkan menurut Yahya Secawirya,
paket kebijakan prorakyat yang dijalankan
SBY selama memimpin pemerintahan,
seperti program Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat,
Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan
Operasional Sekolah, dan gaji ke-13 bagi PNS
dan pensiunan yang dibayar pada Juni 2009,
merupakan amunisi.
“Amunisi itu menjadi bagian strategi yang
harus disempurnakan dengan rangkaian
program lain yang komprehensif,” jelasnya.
STRATEGI KEMENANGAN

Secara terpisah, Direktur Lingkar Madani
untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti
menilai, program yang diusung SBY sebagai
presiden, memang tidak terlepas dari
strategi pemenangannya menjelang pilpres
mendatang. Apalagi, mengingat program itu
dikeluarkan dalam suasana pilpres sehingga
berpotensi mempengaruhi perolehan suara.
“Dalam pemilu legislatif yang lalu
Demokrat dapat meningkatkan perolehan
suara 3 kali lipat dibanding Pemilu 2004.
Orang memilih Demokrat, khususnya
kalangan menengah ke bawah, karena
mereka menikmati program prorakyat,”
ujarnya.
Menurutnya, program BLT bagi 19
juta kepala keluarga di Indonesia, sangat
berpotensi menambah perolehan suara SBYBoediono. “Mengingat BLT terakhir akan
diberikan pada 20 Juni, sedangkan 8 Juli

berlangsung pilpres. Artinya, penerima BLT
itu masih kuat memorinya untuk mengingat
hal itu. Begitupun dengan program lainnya,”
katanya.
Sementara itu, pakar politik dari
Universitas Nasional Alfan Alfian menilai,
SBY-Boediono bakal menangguk suara dari
kalangan menengah ke bawah, sebagai
penerima manfaat dari program prorakyat
pemerintah saat ini.
“Sebagai pasangan incumbent,
pasangan itu berupaya mengoptimalkan
posisinya, dengan menjanjikan hal-hal
tersebut agar memperoleh simpati dari
kalangan menengah ke bawah. Targetnya,
memperoleh dukungan suara paling besar,
agar pilpres cukup satu putaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, pakar politik dari
Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani
menegaskan, program populis cukup efektif
membuat pemilih yang secara langsung
merasakan program tersebut untuk
merespons positif. “Secara logika, SBY bisa
mendapat keuntungan sebagai incumbent
untuk meraih dukungan dari program
populis.”
Namun, dia mengingatkan, hal itu tidak
otomatis berjalan. “Efektivitas program
populis yang dirintis SBY saat memerintah,
sangat bergantung pada kelihaian tim
sukses SBY selama kampanye ini,” jelasnya.
[R-15/LOV/A-17]

KABAR

Gembira!!!
Indonesia Restaurant
sekarang melayani
delivery untuk temanteman yang bekerja
di center city. Hours
untuk order: Tues-Friday
between 12pm-1pm. Hub:
215-829-1400. Minimal
$25/order. (1)
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Kembali tegang di perairan Ambalat
JAKARTA - Masyarakat
Indonesia kembali
panas terhadap Malaysia
ketika kapalnya kembali
memasuki perbatasan
Pulau Ambalat. Di tahun
ini saja sudah 11 kali
mereka melewati batas
perairan Ambalat. Hal
ini membuat isu perang
berembus dari sejumlah
kalangan.
Kalau urusan perang
itu kepentingan DPR dan
Presiden sebagai panglima
tertinggi TNI,” kata Kepala
Dinas Penerangan TNI
Angkatan Laut Laksamana
Pertama TNI Iskandar
Sitompul saat ditemui di
tengah Konferensi Pers Sail
Bunaken 2009 di Graha

Marinir Jakarta, Rabu (3/6).
Lebih lanjut ia
mengatakan bahwa TNI
AL bertindak berdasarkan
prosedur standar
operasional (SOP) yang
berlaku. “Berdasarkan SOP
kami terus berkomunikasi
kepada mereka saat
memasuki Indonesia.
Setelah itu mengadakan
pengawalan. Tidak boleh
menembak,” ungkap
Iskandar.
Kemudian ia
menjelaskan bagaimana
prosedur pengambilan
tindakan terkait
pelanggaran batas
teritorial laut ini. TNI
AL yang mengetahui ada
kapal Malaysia masuk

ke Ambalat memberikan
informasi kepada
Mabes TNI. Informasi
ini diteruskan kepada
Departemen Luar Negeri
(Deplu). “Dari situ Deplu
membuat nota diplomatik
kepada Malaysia. Kenapa
kapal Anda kok bisa seperti
ini?” jelas Iskandar.
Menurut Iskandar,
persoalan utama mengapa
kapal Malaysia masuk
beberapa kali ke perairan
Ambalat adalah soal Peta
1979. Peta ini, katanya,
dibuat Malaysia secara
sepihak tanpa konfirmasi
pada negara-negara
tetangga termasuk
Indonesia.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

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

Menerima pelayanan kirim

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

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

Corner 17th & Mifflin

Manohara Menikah
Karena Diperkosa
Akhirnya teka teki mengapa Manohara
Odelia Pinot mau menikah di usia yang
masih muda terungkap juga. Siapa sangka
seorang putra kerajaan tega melakukan
tindakan tidak senonoh pada gadis dibawah
umur.
Usia Manohara yang kala itu masih
remaja, 15 tahun, telah diperkosa oleh
Tengku Fachry sehingga akhirnya ia terpaksa
mau menikah dengan Putra Kerajaan
Kelantan Malaysia itu.
“Terus terang itu semua berawal pas
15 tahun aku dah diperkosa.” Demikian
pengakuan Manohara pada sebuah program
berita di stasiun televisi kala ia menjadi
bintang tamu.
Lebih jauh Manohara mengisahkan
bagaimana Tengku Fachry telah melakukan
pemerkosaan terhadap dirinya.
“Suatu hari di perahu aku diperkosa
sebelum perkawinan. Terus terang aku baru

ngomong sekarang,” ungkap Mano.
Dan untuk menindaklanjuti kisah
dramatik sang putri tercinta maka sang
bunda, Daisy Fajarina akan segera
menyelesaikan kasus Mano kepada pihak
yang berwajib.
“Kasus melawan hak asasi manusia ya.
Mano diusianya yang ke15 dah diperkosa
itu juga akan saya urus untuk kedepannya,”
jelas ibu Mano yang juga masih menyimpan
bukti berupa pakaian anaknya pada saat
diperkosa.[cmcm/ft:rm/ais]
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Sukses di Liga Champions
‘Big Four’ Inggris
Bertambah Makmur
Empat klub besar Liga Primer atau
yang biasa disebut dengan ‘big four’ kini
kian makmur. Mereka melebarkan jarak
finansial dari tim-tim lain di kompetisinya
berkat laju di Liga Champions.
Pendapatan dari kompetisi teratas
klub se-Eropa itu dicatat The Sun sudah
meningkat dua kali lipat dari jumlah yang
didapat tiga tahun lalu. Ini signifikan
buat keempat tim ‘big four’ Inggris
--Manchester United, Liverpool, Chelsea
dan Arsenal.
MU, yang juara Liga Primer dan finalis
Liga Champions, mendulang uang terbesar
dari ketiga tim saingannya. ‘Setan Merah’
mendapat 90 juta poundsterling (Rp 1,5
triliun) dari hadiah uang dan siaran
televisi seluruh kompetisinya.
Dari jumlah tersebut 33,7 juta
poundsterling (Rp 563 miliar) didapatkan
dari perjalanan mereka di Liga Champions.

Total pendapatan MU musim lalu itu lebih
besar 60 juta poundsterling dari tim papan
bawah West Brom yang akhirnya kena
degradasi.
Arsenal yang ditekuk MU di semifinal
Liga Champions dan hanya menempati
posisi empat klasemen akhir Liga Primer
mendapatkan 74,3 juta poundsterling,
jauh lebih banyak dari Everton (posisi
lima klasemen) dengan pemasukan
49,5 juta poundsterling. Total 23,4 juta
poundsterling (Rp 391 miliar) Arsenal
dapat dari Liga Champions saja. Angkaangka ini sendiri belum termasuk
pendapatan dari tiket dan pernakpernik. Tim ‘big four’ disebutkan juga
mendominasi pemasukan di sektor ini.
Kesenjangan yang kian melebar
semacam ini tak luput dari perhatian
UEFA. “Kami menyadari melebarnya
ketidakseimbangan antara yang kaya
dengan yang kurang kaya. Kami sedang
bicara dengan klub-klub untuk menelaah
apa ada cara untuk mendistribusikan uang
ke liga domestik sehingga kesenjangan
tidak terlalu besar,” kata seorang sumber
di UEFA.

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

untuk:

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

Hubungi: 215 459 4057
contoh hasil karya:
http://www.enchetjin.com

Indonesia Catat
22.000 Orang dengan
HIV/AIDS
Masyarakat dengan HIV/AIDS yang
tercatat secara nasional saat ini jumlahnya
sebanyak 22.000 orang, kata Sekretaris
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Nasional, Nafsiah Mboi di Palembang,
Selasa.
“Jumlah penderita yang dilaporkan ke
kita sebanyak 22.000 HIV/AIDS dan yang
sudah dinyatakan AIDS sebanyak 16.000
pengidap,” katanya.
Menurutnya, dari 22.000 orang dengan
HIV/AIDS di Indonesia itu yang tertinggi
di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan
Papua. Kalau untuk kasus di Sumatera
Selatan (Sumsel) yang positif HIV sampai
saat ini sebanyak 437 pengidap, katanya.
Ia mengatakan, kalau kasus AIDS

di Sumsel sendiri hingga kini tercatat
sebanyak 192 penderita yang tersebar
di 13 kabupaten dan kota di provinsi
itu dan sebanyak 68 orang diantaranya
telah meninggal dunia. Jumlah itu hanya
mereka yang mengikuti tes saja, dan belum
seluruhnya ada, sebab belum semua
kabupaten dan kota di Sumsel memilikinya.
Ia juga menyatakan, bahwa ciri-ciri orang
dengan HIV ini tak bisa diketahui karena
pada stadium HIV tak ada gejala sama
sekali. Kemudian kondisi tubuh tampak
sehat, hanya saja daya tahan tubuhnya
lemah sehingga mudah terserang penyakit,
ujarnya. “Mereka yang terkena HIV/AIDS
ini melalui narkoba suntik dan hubungan
seks tanpa menggunakan kodom,” katanya.
Ia juga berharap, pemerintah daerah lebih
peduli terhadap penanggulangan penyakit
tersebut. (Ant)
Edi sendiri direncanakan akan
menerima penghargaan tersebut pada
tanggal 24 Juni 2009 mendatang di Subang
Sheraton Hotel, Malaysia. (Ant)
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Prabowo Penyumbang Dana Terbesar
untuk Kampanye
JAKARTA - Bakal calon wakil presiden
(cawapres) Prabowo Subianto tercatat
sebagai penyumbang dana terbesar untuk
kampanye pilpres 2009 bagi pasangan
Megawati-Prabowo yaitu Rp15,005 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Selasa,
mengungkapkan, penyumbang terbesar
dana kampanye pasangan MegawatiPrabowo berasal dari pasangan bakal capres
dan cawapres yang bersangkutan.
“Dana terbesar berasal dari yang
bersangkutan sendiri. Prabowo tercatat
menyumbangkan Rp15,005 miliar dan
kemudian Megawati Rp5 miliar,” katanya
saat mengumumkan jumlah penerimaan
dana kampanye pasangan capres-cawapres.
KPU telah menerima laporan penerimaan
dana kampanye dari pasangan calon dan
tim kampanye pada Senin 1 Juni 2009. Dari
hasil laporan yang disampaikan tersebut,
jumlah penerimaan dana kampanye dari
bakal capres-cawapres nomor urut satu
yaitu Megawati-Prabowo adalah Rp20,005
miliar.
Kemudian penerimaan dana kampanye
pasangan bakal capres dan cawapres nomor
urut dua yaitu Susilo Bambang YudhoyonoBoediono yaitu Rp20,3 miliar. Sedangkan
penerimaan dana kampanye pasangan Jusuf
Kalla-Wiranto yaitu Rp10,25 miliar. “Dalam
laporan penerimaan dana kampanye
yang disampaikan ke KPU tersebut sudah
dilengkapi dengan sumbernya,” katanya.
Ketika diminta untuk membacakan nama
penyumbang terbesar dana kampanye bagi

pasangan
SBY-Boediono,
Ketua KPU
menyebutkan
nama PT
Shohibul
Barokah
sebagai
penyumbang
dengan nilai
terbesar
yaitu Rp5 miliar. Selain, itu ada juga PT Tri
Manunggal Cipta Abadi yang menyumbang
sebesar Rp3,5 miliar. “Sumbangan pribadi
juga ada,” katanya. Sementara itu, sumber
dana kampanye pasangan JK-Wiranto
terbesar berasal dari partai yaitu Golkar
dengan nilai sumbangan Rp7 miliar dan
Hanura Rp3 miliar.
Sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008
tentang pilpres 2009, dana kampanye
yang berasal dari perseorangan tidak
boleh melebihi Rp1 miliar sedangkan dari
kelompok, perusahaan, atau badan usaha
nonpemerintah dibatasi paling banyak Rp5
miliar.
Sedangkan sumbangan yang berasal dari
capres dan cawapres yang bersangkutan,
kata Hafiz, tidak ada batasnya. Pasangan
calon dan tim kampanye di tingkat pusat
diharuskan melaporkan penerimaan dana
kampanye kepada KPU satu hari sebelum
dimulai kampanye dan satu hari setelah
berakhirnya kampanye. (Ant)

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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

Menerima pelayanan kirim

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

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

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

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Geithner Dapat Dukungan
China Bagi Pemulihan
Ekonomi AS

GM Jual Hummer
ke Tiongkok

BEIJING - China hari Selasa (2/6) menyambut baik
permintaan Menkeu AS Timothy Geithner untuk
bekerjasama dalam mengatasi krisis keuangan
global manakala negara raksasa Asia itu sedang
berusaha menempatkan posisinya sebagai sebuah
kekuatan besar di dalam percaturan dunia.
Beijing
ingin sekali
memperkuat
usaha
dengan
Washington
untuk
menarik
dunia
keluar dari krisis ekonomi, Wakil PM Wang Qishan
mengatakan kepada Geithner dalam pertemuan
mereka Senin (1/6), kata Kemlu China.
Namun media pemerintah menyatakan oposisi
mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam
membeli surat hutang AS dalam jumlah besarbesaran yang mereka katakan bisa membuat nilai
aset China terpukul kalau krisis finansial berlanjut
terus.
Wang, yang bertugas di dalam bidang ekonomi,
mengatakan kepada Geithner sebagaimana dikutip
Kemlu tadi: “Kami akan mengirimkan pesan
bahwa China dan Amerika Serikat benar-benar
bekerjasama untuk keluar dari masa-masa sulit
sekarang.”
“Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan
dan stabilitas keuangan global seerta pemulihan
ekonomi dunia,” katanya.
Kedua-belah pihak kemudian menetapkan
dasar bagi “dialog strategis dan ekonomi” pertama
yang sudah disetujui Presiden China Hu Jintao
dan Presiden AS Barack Obama, dan yang akan
diselenggarakan di Washington dalam tahun
ini juga. “Tugas besar dari dialog itu ialah untuk
mengatasi krisis ekonomi global,” kata Wang.
Geithner dijadwalkan bertemu dengan Hu dan
PM Wen Jiabao hari Selasa, hari terakhir kunjungan
dua harinya di China.
“Dunia sedang menuju periode menantang luar
biasa dan saya pikir dunia punya taruhan besar di
kedua negara kita yang bekerjasama dengan erat
di dalam meletakkan dasar bagi pemulihan,” kata
Geithner kepada Wang.

General Motors (GM) Corp,
salah satu ikon industri mobil
Amerika Serikat (AS), Selasa (2/6),
di Detroit, Michigan, menyatakan
telah mencapai kesepakatan
sementara untuk menjual unit
usaha bermerek Hummer ke
perusahaan dari Tiongkok.
Langkah GM ini sebagai bagian
dari usaha menghapus keberadaan
empat unit usaha yang tidak
menguntungkan perusahaan
tersebut.
GM yang sehari sebelumnya
melalui pemerintah mengajukan
permohonan bangkrut dalam
pernyataannya menegaskan
mereka menyepakati sebuah nota
kesepamahan dengan Sichuan
Tengzhong Heavy Industrial
Machinery Co untuk menjual
Hummer.
Menurut Tengzhong, mereka
akan tetap mempertahankan
manajemen senior Hummer
dan tim operasional yang ada
sekarang.
Sedangkan, GM menegaskan,
Tengzhong sepakat memasuki
sebuah kontrak perakitan jangka
panjang dan komponen kunci,
serta suplai material dengan GM.
Dalam pernjanjian itu,
diharapkan akan rampung pada
kuartal ketiga tahun ini, termasuk
menyelesaikan segala persyaratan
pemerintah dan penetapan agenagan penjualan.
Sementara itu, tentang
sektor finansial masih dalam
pembahasan dan tidak akan
dijelaskan dalam waktu dekat.
Para penguasa perbankan
menegaskan, Hummer
diperkirakan bisa mendapat
sekitar US$ 100 juta dana
tunai sebagai tambahan dari
kesepakatan lain.

Lia Eden Divonis
Dua Tahun Enam
Bulan
JAKARTA - Tersangka kasus penistaan
agama Syamsuriati alias Lia Eden divonis
majelis hakim dengan hukuman dua tahun
enam bulan penjara.
“Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan penodaan terhadap
salah satu agama resmi di Indonesia,” kata
Ketua Majelis Hakim, Subachran SH MH,
di Jakarta, Selasa. Menurut majelis hakim,

terdakwa telah melanggar pasal 156a Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tentang tindakan penodaan terhadap agama.
Tersangka lain yang juga divonis adalah
Wahyu Wibisono, seorang pengikut Lia
Eden yang bertugas membuat konsep
wahyu wanita tersebut ke dalam tulisan. Ia
dihukum dua tahun penjara, yang berarti
lebih ringan enam bulan dari tuntutan Jaksa
Penuntut Umum (JPU).
Ia menyatakan pengurangan itu dilakukan
karena pertimbangan usia terdakwa yang
masih muda dan belum pernah ditahan
sebelumnya. Atas putusan hakim itu, Lia
dan Wahyu menyatakan akan mengajukan
banding ke tingkat kejaksaan tinggi (kejati).
(Ant)

Pidato Memukau, SBY
Dapat 47 Kali Aplaus

SBY: Libatkan Rakyat
Berbisnis

JAKARTA — Pidato politik calon presiden
Susilo Bambang Yudhoyono yang bertajuk
“Membangun Pemerintahan Bersih untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”,
Kamis (4/6) malam di PRJ, Jakarta, berhasil
memukau para kader dan simpatisan yang
hadir.
Berdasarkan pengamatan Kompas.com,
SBY yang didampingi Ny Ani Yudhoyono,
cawapres Boediono dan Ny Herawati
Boediono, elite Partai Demokrat dan partai
pendukung, beserta tim nasional kampanye
SBY-Boediono, menerima 47 kali tepuk
tangan, dan lima di antaranya standing
ovation.
Aplaus tersebut di antaranya diberikan
ketika SBY membeberkan program-program
kerjanya, serta janji-janji membangun
pemerintahan yang lebih baik di masa
mendatang. Sementara itu, standing ovation
didulang SBY ketika mengkritik pengusaha
yang berbisnis dan menyebabkan ekonomi
Indonesia hancur.
“Kerajaan pejabat yang menggurita
turut menjatuhkan ekonomi Indonesia.
Bagaimana mungkin pejabat dapat
mendedikasikan waktunya untuk
menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Standing ovation lainnya diterima SBY
ketika dirinya menutup pidatonya yang
berlangsung 40 menit dengan kalimatkalimat nasionalis. “Akhirnya, jayalah
Indonesia, majulah negeri tercinta,” ujar SBY
berapi-api.

Pada pidato politik perdananya yang
bertajuk “Membangun Pemerintahan Bersih
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”,
calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mendorong pengusaha yang berbisnis agar
turut melibatkan masyarakat lokal.
“Jangan biarkan masyarakat sekitar hanya
menjadi penonton dan tidak merasakan
manfaatnya,” ujar SBY di hadapan kader
dan simpatisan, Kamis (4/6) malam di PRJ,
Kemayoran, Jakarta.
Demikian pula dengan program-program
tanggung jawab social perusahaan atau
corporate social responsibility (CSR)
sebaiknya langsung mengarah kepada
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tepat
guna.
Pada kesempatan itu pula, SBY
membeberkan berbagai kesuksesan yang
berhasil diraih pemerintah di bawah
kepemimpinannya. Kesuksesan tersebut,
misalnya, pemberantasan korupsi yang
masif, penyelesaian kelompok separatis
Gerakan Aceh Merdeka, iklim usaha yang
lebih baik, dan penghapusan diskriminasi.

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

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
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Kotak Hitam Air France susah ditemukan
LAHORE - Pejabat penerbangan Perancis
mengatakan mereka mungkin tidak akan
bisa menemukan kotak hitam Air France
yang hilang di Lautan Atlantik.
Pihak berwenang menjanjikan adanya
penyelidikan yang mendalam, namun dia
mengatakan keadaan di lapangan sangat
sulit.
Pesawat AF447 ini sedang dalam
perjalanan dari Rio de Janeiro ke Paris
dengan membawa 228 penumpang hari
Senin, ketika kemudian hilang di atas
Lautan Atlantik.
Puing pesawat dilaporkan sudah
ditemukan sekitar 650 kilometer lepas
pantai Brasil dan kapal-kapal angkatan laut
sekarang sudah mengitari wilayah tersebut.
Menurut para pejabat Brasil dan Perancis,
tidak diragukan lagi bahwa puing-puing
tersebut berasal dari pesawat yang hilang.
Dalam jumpa pres di Paris, pejabat
penerbangan Perancis mengatakan mereka
akan mengeluarkan laporan awal di akhir
Juni mendatang.
Kepala badan penyelidikan di
Departemen Penerbangan Sipil Perancis,
Paul-Louis Arslanian, mengatakan sebelum
tinggal landas, pesawat tampaknya tidak
memiliki masalah sama sekali.
Arslanian menambahkan bahwa mereka
tidak mau berspekulasi, dan penting sekali
mereka melakukan pengecekan terhadap
semua kemungkinan yang ada.
“Tragedi ini - yang merupakan yang

terburuk dalam sejarah penerbangan
negeri ini terjadi di daerah yang sulit. jadi
penyelidikan tidak akan mudah, namun
kami tidak akan menyerah begitu saja.” kata
Arslanian.
Dia mengatakan kapan persisnya
kecelakaan itu terjadi belum diketahui, dan
juga apakah kapten menguasai pesawat
ketika itu.
Kapal angkatan laut Brasil tiba di lokasi
kecelakaan hari Rabu pagi, dan mereka
melaporkan cuaca buruk di kawasan.
Tiga kapal barang sudah tiba di daerah
tersebut, setelah diminta untuk membantu
operasi.
Perancis mengirim kapal peneliti yang
dilengkapi dengan dua kapal selam kecil.
Kotak hitam pesawat yang biasanya bisa
memberikan informasi mengenai apa yang
terjadi, bisa mengirim sinyal selama 30 hari.
Namun para pejabat mengatakan kotak
itu mungkin ada di kedalaman 3000 meter.
Arslanian mengatakan dia tidak
optimistis akan bisa menemukan kotak
hitam, karena dasar lautan yang sulit
diduga.
“Tanpa kotak hitam, akan sulit sekali
mengetahui fakta yang ada, namun kami
bisa mencapai kesimpulan kira-kira apa
yang terjadi.”
“Sampai detik-detik terakhir, kami masih
berharap bahwa ini hanya kehilangan
kontak biasa. Sulit sekali menerima
kenyataan akan bencana seperti ini.”

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

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

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit

