
JAKARTA - Ray Rangkuti dari Lingkar 
Madani untuk Indonesia di Jakarta, Rabu 
(10/6) memperkirakan, kandidat presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono paling 
tidak akan dihadang oleh empat isu, jika 
dihadapkan dengan pemilih muda.

Keempat isu itu adalah; pertama, slogan 
“lanjutkan” tidak akan memberikan 
inspirasi akan adanya perubahan. Slogan 
ini tidak mendorong orang untuk berbuat 
lebih hebat. Apa yang akan dilakukan 
dalam lima tahun ke depan, tidak perlu 
lagi ada peubahan. Karena, semuanya 
sudah dilakukan sekarang. Jadi, tinggal 
melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan.

“Slogan lanjutkan itu mengesankan 
stagnan dan orang yang sudah puas 
dengan kondisi saat ini. Tidak ada lagi 
perubahan, apa lagi sesuatu yang melompat. 
Padahal, bagi kalangan muda, perubahan 
itu merupakan sesuatu yang ditunggu,” 
ujarnya.

Kedua, isu ekonomi neoliberal. Usaha 
untuk membantah bukan pendukung 
neoliberal ini sulit dipercaya, ketika 
masyarakat menghadapi pengesahan UU 
Badan Hukum Milik Negara ataupun Badan 
Hukum Pendidikan.

“Yang jadi soal dalam masalah ini 
bukan soal paham atau tidaknya orang 
terhadap neoliberal, namun SBY-Boediono 
akan dilekatkan sebagai kelompok yang 
proneoliberal,” ujarnya.

Ketiga, SBY tampaknya saat ini lebih 
banyak disibukkan dengan usaha 
membantah dan menolak, namun belum 
menawarkan sesuatu.

Keempat, gaya bicara yang monoton dan 
penuh formalistik, tidak akan menarik bagi 
kalangan muda.

“Gaya tersebut lebih cocok untuk orang 
yang mapan dan berusia empat puluh tahun 
keatas . Tidak heran kalau kemudian muncul 
kesan lambat dalam mengambil keputusan,” 
ujarnya. 

Menurut Survei, SBY bakal 
menang telak

 
    Reform Institute menggelar penelitian 
menjelang pelaksanaan Pilpres 2009 
mendatang. Ada data lain yang ditemukan 
hasil penelitian Reform Institute tersebut, 
yakni banyak pemilih Golkar ketika Pemilu 
Legislatif yang lari ke pasangan SBY-
Boediono.

Berdasarkan hasil data survei Reform 
Institute yang dikirimkan kepada okezone, 
Kamis (11/6/2009), ada sekira 47,63 persen 
pemilih Golkar ketika pemilihan legislatif 
akan lari ke pasangan SBY-Boediono dalam 
pilpres 8 Juli mendatang.

Sementara pemilih Golkar yang tetap 
memilih pasangan JK-Wiranto hanya sekira 

1 US$: Rp. 9,983.32 

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

Empat Isu Hadang SBY

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.
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Looking for Full Time
experienced counter person 
for dry cleaner. Friendly 
family oriented environment 
Contact: 215 543 2905 (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  (98)

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (50)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (46)

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 (12)

PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (16)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591) 

Terima Translate - Inggris-
Indonesia, Indonesia - 
Inggris. Hub: 267 231 7695 (18)

Belajar Komputer & Foto   
Berminat belajar komputer 
dan/atau fotografi ?
Hub: 215 459 4057 (2)

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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Asal rokok di asbak
Saat pulang berjualan kue pocong,Sutaryo 
mendapati istrinya tidur dalam keadaan 
tidak berpakaian dan juga berkeringat.

Saat dia menghampiri istrinya ditempat 
tidur,dan dia melihat sebatang rokok masih 
menyala diatas asbak yang bukan miliknya. 
Lalu dia bertanya sama istrinya,dari mana 
asal rokok tersebut:

Sutaryo : “Kalau tidak mengatakan asal 
rokok itu,kubunuh kau.”

Kuntiem : “Rokok yang mana Mas....?”

Sutaryo : “Itu yang di asbak rokok dari mana 
asalnya.....?”

Kuntiem : “Itu rokok khan jarum super dari 

Kudus.”

Sutaryo : “Oh saya kira dari laki laki 
lain.........”

Dokter yang tampan
Seniy adalah seorang wanita muda, ia 

sedang mengadukan masalahnya pada 
seorang dokter muda yang tampan.

“Saya benar-benar kesal, Dok. Gara-gara 
anak-anak tetangga main gitar sepanjang 
malam, saya tidak dapat tidur.”

“Apa perlu saya bantu panggilkan petugas 
keamanan ?”,tanya sang Dokter.

“Jangan ! Nanti malam saya tidur di 
rumah Dokter saja, “,jawab Seniy dengan 
manja.

Yayuk Incar Juara di 
Turnamen Tenis Piala 
Kapolri

JAKARTA - Mantan petenis nomor satu 
Indonesia era 90-an Yayuk Basuki, kini 
kembali mengayunkan raket tenisnya. 
Setelah vakum tujuh tahun dari arena tenis 
nasional dan internasional, petenis asal DI 
Yogyakarta ini sudah kembali mengikuti 
berbagai kejuaraan tenis baik di dalam dan 
luar negeri.

“Sebenarnya saya ini tujuh tahun vakum 
dari arena tenis, bahkan lima tahun sama 
sekali tidak pernah memegang raket tenis,” 
ungkapnya dalam jumpa pers Kejuaraan 
Tenis Piala Kapolri di Hotel Atlet Century 
Jakarta, Kamis (11/6).

Yayuk mengaku dirinya sudah tidak 
lagi turun di nomor tunggal yang sempat 
menempatkan dirinya masuk ranking 
50 besar dunia (WTA) pada tahun 90-an. 
Tetapi sekarang dia berkonsentrasi di nomor 
ganda. “Saya ingin sekali tampil lagi di seri 
grand slam, tapi khusus nomor ganda saja,” 
katanya.

Untuk bisa tampil di kejuaraan seri 
WTA, Yayuk kini sedang mencari nilai agar 
rankingnya bisa masuk dalam daftar petenis 
WTA. “Saat ini saya sudah menempati 

ranking 190-an, semoga berikutnya bisa 
semakin baik,” ujarnya.

Menyinggung keikutsertaannya di Piala 
Kapolri yang akan digelar 14-21 Juni di 
Lapangan Tenis Hotel Sultan Jakarta itu, 
Yayuk yang sudah memasuki usia 39 tahun 
ini menginginkan gelar juara.

“Sebagai petenis tentu saya ingin juara, 
tetapi lebih dari itu, keikutsertaan saya 
di Piala Kapolri ini untuk pemanasan 
menjelang keikutsertaan saya mengikuti 
turnamen tenis di Amerika Serikat akhir Juni 
ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, Yayuk akan 
berpasangan dengan Romana Tedjakusuma 
di sebuah turnamen berkelas 50.000 dolar 
US yang akan digelar akhir bulan Juni ini. 
“Setelah itu baru mengikuti turnamen yang 
masuk dalam agenda WTA,” kata Yayuk lagi.

Indonesia Masuk Daftar 
Hitam Pelanggaran HKI

JAKARTA - Dirjen Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Depkumham) Andy Norsaman 
Sommeng mengatakan Indonesia 
kecewa masuk daftar hitam pelanggaran 
HKI sebagaimana pernyataan Pejabat 
Perdagangan AS (United States Trade 
Representative), Ron Kirk.

“Kami saat ke Washington, beberapa 
waktu lalu telah mengajukan keberataan 
karena tidak diberikan kesempatan 
untuk mengklarifikasi alasan terjadinya 
pelanggaran hak intelektual,” katanya di 
Jakarta, Kamis (11/6).

Indonesia, Kanada dan dan Algeria masuk 
dalam daftar hitam kejahatan hak cipta. 
“Jangan dengan melihat angka pelanggaran 
hak intelektual yang relatif meningkat setiap 
tahun, lalu memasukkan Indonesia dalam 
daftar hitam, tanpa diberikan kesempatan 

melakukan klarifikasi,” ujar Andy.
Perlanggaran hak cipta di Indonesia tahun 

2006 tercatat 86 persen, tahun 2007 sekitar 
84 persen dan naik menjadi sekitar 85 persen 
pada tahun 2008.

“Sebenarnya pelanggaran hak intelektual 
itu berkaitan juga dengan aspek lain seperti 
industri farmasi melalui obat palsu dan 
pelangaran merek,” kata Andy.

Karenanya, penegakkan hukum di bidang 
HKI diintensifkan terus, guna menjerat para 
pelakunya. Sayangnya, Andy tidak merinci 
data mengenai hasil penegakkan hukum 
tersebut.

Disingggung soal lisensi wajib, 
dia menjelaskan, masih terbentur 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
menindaklanjuti Undang Undang No 6/1989 
yang diratifikasi ternyata hingga saat ini 
belum selesai.

“Saya bukan berkewenangan di situ, 
pengecekan terakhir di Sekretariat Negara 
masih dikembalikan ke Dirjen Peraturan 
Perundang-Undangan Depkumham,” 
katanya.
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JAKARTA - Sekretaris 
Jenderal DPP Partai 
Kebangkitan Bangsa M 
Lukman Edy menilai, 
rencana kandidat capres 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) untuk melanjutkan 
pengembangan pendidikan 
pesantren, sangat 
sesuai dengan harapan 
para kiai dan warga N 
ahdlatul Ulama. Janji itu 
disampaikan SBY ketika 
bersilaturrahim dengan KH 
Sahal Mahfudz bersama 
sekitar 5000 kiai se Jawa 
Tengah di Pati, pada Selasa 
(9/6) lalu.

“Komitmen dan janji 
SBY untuk memajukan 
pendidikan pesantren itu 
mendapat apresiasi positif 

dari PKB,” ujarnya di Jakarta, 
Rabu (10/6) malam .

“Sudah benar SBY 
membangun komitmen 
dan rencana pemajuan 
pendidikan pesantren. Para 
kiai dan warga NU ingin 
agar pendidikan pesantren 

tidak dianggap kelas dua dan 
didiskriminasi terus,” lanjut 
Lukman yang juga menjadi 
Ketua Tim Koordinasi 
Nasional PKB untuk 
Pemenangan SBY-Boediono.

Menurut Lukman, 
pesantren merupakan salah 
satu lembaga pendidikan 
tertua di Indonesia, 
memiliki kontribusi penting 
dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan 
mengembangkan karakter 
Islam Nusantara yang 
moderat dan arif terhadap 
tradisi lokal. “Kader-kader 
pendiri bangsa seperti KH 
Hasyim Asy’ari dan KH 
Wahid Hasyim terlahir dari 
sana. Pesantren berpotensi 
jadi kawah candradimuka 
bagi calon pemimpin bangsa 
di masa depan,” ujarnya.

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)

Janji SBY Patut Dihargai

Minuman Bersoda 
untuk Kontrasepsi?

Banyak orang beranggapan, membasuh 
vagina dengan cairan atau minuman 
bersoda usai berhubungan seksual efektif 
untuk membunuh sperma, sehingga 
mengurangi kemungkinan terjadinya 
pembuahan. Namun, efektivitas 
kontrasepsi dengan cara ini diragukan 
oleh Deborah Anderson, dalam sebuah 
artikelnya di British Medical Journal.

Menurutnya, tidak ada bukti klinis 
yang menunjukkan cara kontrasepsi 
menggunakan minuman bersoda 
efektif mencegah kehamilan. Minuman 
itu bukanlah jenis spermisida (bahan 
pembunuh sperma) yang cukup efektif. 
Lagipula, sperma yang bergerak lincah 
dipastikan sudah berenang menuju serviks 
sesaat setelah intercourse.

Selain tidak efektif, douching (membasuh 
vagina) menggunakan minuman 
bersoda justru berbahaya. Soda akan 
menghancurkan lapisan atas sel-sel dalam 
vagina dan menyebabkan para wanita 

penggunanya 
justru mudah 
terkena penyakit 
seksual menular. 
Soda juga akan 
menghilangkan 
bakteri baik, 
membuka 
jalan bagi 
masuknya jamur 
dan bakteri 
penyebab 
infeksi. Bahkan, 
praktik ini bisa 
meningkatkan 
risiko 
peradangan 
pada pelvik 
dan munculnya 

kehamilan ectopic, telur yang telah dibuahi 
berada di luar uterus.

Anderson, profesor ahli obstetrik dan 
ginekologi di Harvard Medical School 
itu mengungkapkan, minuman bersoda 
memang lazim digunakan di beberapa 
negara miskin hingga saat ini. Di Amerika 
Serikat, praktik itu banyak ditemukan pada 
era tahun 1950-an hingga 1960-an.

Perempuan Cantik 
Lebih Sukses?

Ini adalah peraturan tidak tertulis; 
perempuan berwajah cantik dan 
berpenampilan menarik cenderung 
lebih sukses dibandingkan mereka yang 
berpenampilan standar, dengan prestasi 
kerja setara. Hal ini dibuktikan dalam 
sebuah penelitian oleh Daniel Hamermesh 
dan Jeff Biddle yang diterbitkan dalam Jurnal 
Ekonomi Tenaga Kerja.

Perempuan berpenampilan menarik 
memperoleh gaji lebih tinggi, juga lebih 
mudah mendapatkan promosi. 

Sepintas, ‘peraturan’ ini terlihat 
diskriminatif. Bukankah pekerjaan 
seharusnya dinilai dari prestasi, bukan 
penampilan fisik? 

Memang, tidak semua orang setuju 
dengan aturan itu. Penampilan menarik 
tidak ada artinya bila tak diimbangi dengan 
prestasi kerja yang bagus. Dengan kata 
lain, meski penampilan rupawan dapat 
membawa seseorang kepada banyak pintu 

kesempatan, 
tapi tak akan 
mampu 
menembus 
pintu itu 
tanpa modal 
prestasi yang 
cukup.

Seseorang 
bisa tampak 
sangat 

mempesona, tapi dalam lima menit 
pertama kesan tersebut dapat hancur jika 
dia bertingkah tidak profesional. Meskipun 
penampilan adalah hal pertama yang dilihat 
dari seseorang, tapi penampilan tidak 
selalu dapat memenangkan kompetensi, 
interpersonal skill, dan faktor lainnya. 
Penampilan tidak akan membantu Anda 
menjadi sukses dalam bidang lain dalam 
hidup. 

Meski demikian, terlepas dari apapun, 
Anda memang perlu memperhatikan 
penampilan luar. Penampilan menarik akan 
meningkatkan rasa percaya diri. Untuk itu, 
pastikan sikap tubuh Anda sempurna; jaga 
punggung tetap tegak, angkat kepala, dan 
buat kontak mata dengan lawan bicara.



43,2 persen. Sedangkan sisanya yakni 9,17 
persen memilih pasangan Mega-Prabowo.

Selain dari pemilih Golkar, pasangan 
SBY-Boediono juga ditopang dari suara 
pemilih partai Gerindra yang seharusnya 
mendukung Mega-Prabowo. Pemilih 

Gerindra yang lari ada sekira 29,55 persen 
untuk mendukung SBY-Boediono.

Sementara untuk pasangan yang akan 
dipilih dalam Pilpres 2009 mendatang, 
responden Reform Institute 62,92 persen 
memilih pasangan SBY-Boediono, Mega-
Prabowo 16,99 persen dan JK-Wiranto 11,31 
persen.

16 DUNIA KITA INTERNASIONAL  DUNIA KITA INDONESIA 5

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 - 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 “kata-
kata 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 al-
Zawahiri. 

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.” 

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

Al Qaeda kecam Obama

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. (2)

Panglima Angkatan Laut 
Malaysia Minta Maaf

Panglima Angkatan Laut Malaysia Jend 
Abdul Aziz Jaafar langsung minta maaf 
kepada rakyat Indonesia melalui lima 
anggota Komisi I DPR yang dipimpin Yusron 
Ihza Mahendra ketika bertemu di kantornya 
di kementerian pertahanan, Kuala Lumpur.

“Kami minta maaf seandainya dinilai 
melanggar wilayah Indonesia. Kami juga 
minta maaf jika ada sikap-sikap dari 
anggota tentara angkatan laut Malaysia yang 
memprovokasi. Kami akan cari dan berikan 
sanksi tegas,” kata Panglima Abdul Aziz 
ketika menerima rombongan Komisi I DPR, 
di Kuala Lumpur, Rabu. Kepada para anggota 
DPR itu, panglima angkatan laut Malaysia 
berjanji tidak akan menempatkan kapal 
selam Scorpene di kawasan laut Ambalat 
untuk provokasi atau unjuk gigi kepada 
Indonesia.

“Kami tempatkan kapal selam Scorpene 
di Kota Kinabalu karena lautnya dalam, 
dan tidak bisa ditempatkan di Selat Malaka 
karena lautnya dangkal. Kami tidak akan 
membawa Scorpene ke Selat Sulawesi karena 
akan merusak coral,” tambahnya.

“Dengan hati yang tulus dan jujur, kami 
tidak akan merusak pandangan rakyat 
Indonesia terhadap Malaysia. Kita hidup 
bertetangga dan satu rumpun bersaudara,” 
katanya. “Saya menjamin kejadian ini 
tidak akan berulang lagi. Saya juga sudah 
mengajukan permintaan bertemu dengan 
KSAL untuk membahas masalah ini, namun 
beliau sedang sibuk sehingga pertemuan 
kami sedang mencari waktu yang tepat,” 
katanya.

Pertemuan antara Panglima Angkatan 
Laut Malaysia dengan rombongan Komisi 
I DPR yaitu Yusron Ihza Mahendra, Shidqi 
Wahab, Djoko Susilo, Andreas Pareara, dan 
Happy Bone Zulkarnaen, berlangsung serius 
namun sangat akrab.(Ant)

Demo Ambalat, Manohara 
Datangi Kedubes Malaysia

Manohara Odelia Pinot membuktikan 
omongannya untuk menjadi seorang aktivis. 
Bersama Laskar Merah Putih, mantan model 
cantik itu berdemo tentang blok Ambalat 
yang diklaim oleh Malaysia.

Dengan bersemangat, Mano meminta 
Indonesia bersikap tegas soal blok Ambalat. 
“Tanah Ambalat mutlak milik kita, jadi tidak 
perlu ada pembicaraan,” kata Mano.

Berbaju Laskar Merah Putih, Mano tampak 
berapi-api berbicara dengan megaphone di 
dalam mobil di depan Kedubes Malaysia di 
Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/6). 
Wajah cantiknya muncul di kap mobil yang 
dibuka. “Sebagai generasi muda, saya sangat 
peduli dengan kasus ini,” kata Mano dalam 
bahasa Inggris.

Penampilan Mano ini tentu saja menyita 
pengendara yang melintas di jalan protokol 
tersebut. Beberapa pengendara berhenti 
untuk melihat Mano berdemo. 
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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 - Calon wakil 
presiden Wiranto, yang 
menghadiri undangan 
Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) 
hari ini, Rabu (10/6), 
pulang diiringi teriakan 
“Adili Wiranto!” dari 
para peserta aksi yang 
tergabung dalam Jaringan 
Solidaritas Keluarga 
Korban (JSKK). 

Setelah Wiranto 
menyelesaikan 
tanggapannya terhadap 
sejumlah panelis dan 
melangkah keluar, puluhan 
massa JSKK yang sudah 
beraksi sejak awal acara 
meneriakkan seruan 
tersebut. “Adili Wiranto! 
Adili Wiranto!” seru 

massa yang dipimpin oleh 
Suciwati, istri aktivis HAM 
Almarhum Munir, dan 
dikoordinir oleh Kontras. 

Wiranto menghadiri 
Dialog Publik YLBHI 
yang mengagendakan 
pemaparan visi, misi, 
dan program capres dan 
cawapres dalam HAM dan 
keamanan dengan bintang 
tamu Jusuf Kalla dan 
Wiranto. Sayangnya, hanya 
Wiranto yang dapat hadir 
karena agenda JK sangat 
padat. 

Setelah berada di 
halaman depan kantor 
YLBHI, para peserta aksi 
makin keras meneriakkan 
seruan tersebut. Ketika 
dimintai tanggapannya, 

Wiranto mengaku merasa 
kasihan dengan para 
peserta aksi. “Kita kasihan, 
mereka itu minta (saya) 
diadili karena apa ya 
alasannya. Biarkan saja, 
ini kan negara hukum. 
Saya sudah menghadapi ini 
ribuan kali,” tutur Wiranto. 

Menurut Wiranto, 
tindakan para peserta 
aksi bersifat politis karena 
terjadi di tengah-tengah 
kondisi politik menjelang 
pemilu presiden, apalagi 
terkait pencalonan dirinya 
sebagai salah satu kandidat 
wapres. “Kita kan sekarang 
sedang berpolitik, kita 
enggak tahu siapa di 
belakang mereka ini,” 
ungkap Wiranto. 

Wiranto diteriakin “Adili Wiranto!” Manohara Dibungkam 
50 Milyar? 

Merebaknya kasus Manohara Odelia 
Pinot di tanah air membuat pihak Kelantan 
Malaysia semakin gerah. Kabarnya pihak 
Kelantan pernah meminta Daisy Fajarina, 
ibunda Manohara untuk bungkam terhadap 
kasus yang menimpa putrinya dalam 
melawan putra kerajaan Kelantan, Tengku 
Fakhry. 

“Malahan tawaran untuk ngedrop 
permasalahan ini kita akan dikasih uang 
tawaran untuk di drop aja lupain masalah 
ini tapi kita enggak mau terima,” jelas Daisy 
beberapa waktu lalu. 

Konon kabarnya uang suap agar Mano dan 
ibunya menghentikan meneruskan kasus 
Mano versus Tengku Fakhry berjumlah 
fantastis yaitu 50 Milyar. 

“Saya tak tau, sekarang 50 Milyar itu siapa 
yang bagi, dari siapa, bilang? Semuanya bisa 
bicara tapi buktinya yang perlu,” kata Sobri  
mewakili Tengku Fakhry  saat telewicara, 

Rabu ( 10/6). 
Mungkinkah pihak Kelantan sudah 

menyerah lantaran Mano dan Daisy tidak 
menerima kabar tawaran suap tersebut, 
tak ada yang tau pastinya. Namun, Sobri 
menegaskan kalau pihak Kelantan Malaysia 
tidak seperti yang diberitakan Mano dan 
Daisy selama ini.

“Kita akan memastikan bahwa tuduhan-
tuduhan palsu ini tidak berlaku lagi dimasa-
masa datang,” jelas Sobri.
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“Bukan Empat Mata” 
kena Kartu Merah

Trans 7 menyatakan, tayangan “Bukan 
Empat Mata” yang dipandu Tukul Arwana, 
akan tetap tayang, meski dinyatakan 
penghentiannya oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI).

“Tetap syuting dong, sampai nanti ada 
keputusannya (kesepakatan antara KPI dan 
Trans 7),” ujar Anita Wulandari, Marketing 
Public Relations Depatemen Head dari 
stasiun televisi ini, Rabu (10/6) sore, di 
Jakarta.

KPI, melalui siaran persnya menyatakan 
penghentian tayangan yang dipandu 
komedian kenamaan tersebut, terhitung 
mulai tanggal 13 Juni 2009.

Menurut KPI --tanpa menyebut tanggal 
penayangan--, dalam salah satu episode 
“Bukan Empat Mata” pada Juni 2009, 
ditemukan adanya pelanggaran pada 
tayangan ini. “Pada episode tersebut, salah 

satu personil Kangen Band, yang menjadi 
tamu, secara spontan mengeluarkan 
kata berkonotasi alat kelamin laki-laki,” 
demikian salah satu pernyataan KPI.

Lantaran ulah salah seorang personil dari 
band yang tengah naik daun itu, tayangan 
yang penuh dengan banyolan Tukul ini tak 
hanya kena semprit, tapi langsung diberi 
kartu merah oleh KPI.

Sementara, KPI berpendapat, “Bukan 
Empat Mata” telah melanggar Undang-
Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 
pasal 5b yang berbunyi bahwa isi siaran 
dilarang menonjolkan unsur kekerasan, 
cabul, perjudian, penyalahgunaan 
narkotika, dan obat terlarang.

Selain itu, tayangan ini, juga dinilai 
melanggar Standar Program Siaran KPI 
pasal 13 ayat 1 yang berbunyi bahwa 
lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan 
penggunaan bahasa atau kata-kata 
makian yang mempunyai kecenderungan 
menghina/merendahkan martabat manusia 
memiliki makna jorok/mesum, cabul, 
vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

Korut dan Korsel 
berunding

Korea Utara dan Selatan menggelar 
perundingan yang jarang dilakukan 
tentang kawasan industri bersama, 
Kaesong. Pembicaraan berlangsung kurang 
dari satu jam.

Tidak banyak yang berharap dari 
perundingan ini, yang dilakukan di tengah 
ketegangan akibat program nuklir Korea 
Utara.

Para diplomat mmengatakan beberapa 
negara kunci di Dewan Keamanan telah 
menyepakati naskah rancangan resolusi 
untuk meningkatkan sanksi terhapa Korea 
Utara.

Rancangan resolusi ini disusun untuk 
menanggapi uji rudal dan nuklir Korea 
Utara baru-baru ini.

Wartawan BBC John Sudworth 
mengatakan kawasan industri Kaesong 
dianggap sebagai simbol kemungkinan 
rekonsiliasi antara dua Korea. Namun 

dengan makin buruknya situasi di 
semenanjung Korea, masa depan proyek 
tersebut menjadi tidak pasti.

Bulan lalu Korea Utara mengumumkan 
bahwa mereka secara sepihak menghapus 
perjanjian gaji dan penyewaan. Jika sekitar 
100 perusahaan Korea Selatan yang berada 
di kawasan industri tersebut tidak suka, 
mereka bisa mengundurkan diri.

Pekan ini satu perusahaan Korea Selatan 
meninggalkan kawasan industri ini.

Korea Selatan di sisi lain mendesak 
seorang manajer dibebaskan dari tahanan 
Korea Utara.

Para pejabat di Seoul mengatakan 
mereka tidak berharap banyak dari 
perundingan ini.

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
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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

JAKARTA - Kalimantan Selatan patut 
berbangga. Pahlawan nasional asal Banua, 
Pangeran Antasari, akan menjadi cover 
depan uang pecahan kertas baru Rp 2.000 
yang akan diluncurkan Bank Indonesia (BI).

Hal itu diungkapkan Pemimpin Cabang 
BI Banjarmasin Bramudija Hadinoto pada 
pertemuan rutin Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalsel di 
Aula Dinas Kehutanan Kalsel, di Banjarbaru, 
Rabu (10/6).

“BI akan meluncurkan uang pecahan 
kertas baru senilai Rp 2.000 dengan 
gambar depan Pangeran Antasari,” ungkap 
Bramudija.

Menurut dia, direncanakan uang baru 
itu akan di-launching secara khusus di 
Kalsel. Karena pahlawan nasional yang 
turut berjasa memerangi penjajah Belanda 
itu berasal dari Kalsel. “Kalau tak ada aral 
melintang, 6 Juli mendatang uang pecahan 
Rp 2.000 bergambar Pangeran Antasari kita 
luncurkan di Banjarmasin,” katanya.

Pemilihan Pangeran Antasari untuk 
gambar depan uang baru sudah melalui 
proses pertimbangan cukup lama. Selain 
itu, sudah menjadi kebiasaan rupiah selalu 
menampilkan pahlawan nasional sebagai 
bentuk penghargaan.

“Pangeran Antasari itu Pahlawan 
Nasional. Jadi, wajar jika kita berikan 
penghormatan seperti pahlawan lainnya 
yang dipasang di uang pecahan yang 
sekarang ini sudah beredar,” cetus 
Bramudija.

Saat ini, tambah dia, uang pecahan baru 
Rp 2.000 belum dicetak. Biasanya, proses 
pencetakan dilakukan saat mendekati 
launching. Jumlah yang dicetak belum 
dipastikan, tetapi yang pasti lebih dari Rp 1 

miliar.
“Untuk 

penyebaran 
perdananya 
nanti kita 
prioritaskan 
Kalsel agar 
warga di 
daerah ini bisa 
memilikinya,” 
ujarnya.

Pangeran 
Antasari adalah Pahlawan Nasional 
Indonesia. Dia meninggal karena 
penyakit cacar di pedalaman Sungai 
Barito, Kalimantan Tengah. Kerangkanya 
dipindahkan ke Banjarmasin dan 
dimakamkan kembali di Taman Makam 
Perang Banjar (Komplek Makam Pangeran 
Antasari), Banjarmasin Utara, Banjarmasin. 

Pada 14 Maret 1862 menyandang gelar 
Panembahan Amiruddin Khalifatul 
Mukminin di hadapan para kepala suku 
Dayak dan adipati (gubernur) penguasa 
wilayah Tanah Dusun Atas, Kapuas, dan 
Kahayan yaitu Kiai Adipati Jaya Raja.

Semasa mudanya dia bernama Gusti Inu 
Kartapati. Ayah Pangeran Antasari adalah 
Pangeran Masohut (Mas’ud) bin Pangeran 
Amir bin Sultan Muhammad Aminullah, 
dan ibunya Gusti Hadijah binti Sultan 
Sulaiman.

Pangeran Antasari pernah meledakkan 
kapal milik Belanda Onrust dan juga 
pemimpin-pemimpinnya yang bernama 
Letnan der Velde dan Letnan Bangert. 
Setelah wafat, perjuangan beliau dilanjutkan 
keturunannya, Sultan Muhammad Seman 
dan cucunya Ratu Zaleha.

Wajah Antasari pada Pecahan Rp 2.000



DPR: Malaysia 
terima UU PBB

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo 
mengatakan Malaysia sepakat dengan Indonesia 
untuk memulai kembali perundingan dengan 
mempergunakan konvensi kelautan PBB. 

Konvensi yang dimaksud oleh Djoko Susilo 
adalah United Nation Convention Law of the Sea 
1982 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan 
Malaysia. 

Kesimpulan ini didapat Djoko Susilo setelah 
bertemu dengan wakil Menteri Luar Negeri 
Malaysia hari Rabu (10/06) di Kuala Lumpur. 

“Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat 
karena menurut konvensi itu kami mempunyai 
soveign rights, beda dengan sovereignity, terhadap 
ambalat,” ujar Djoko Susilo kepada Radio BBC 
Siaran Indonesia. 

“Karena Indonesia adalah negara kepulauan 
berdasarkan konvensi itu, sementara Malaysia 
tidak. Jadi ketentuan mengenai negara kepulauan 
berlaku untuk Indonesia dan tidak untuk 
Malaysia.” 

Dalam kunjungan itu lima anggota komisi I DPR 
juga bertemu dengan Angkatan Laut Malaysia di 
Kuala Lumpur. 

Djoko Susilo mengatakan Angkatan Laut 
Malaysia meminta maaf atas perbuatan 
personelnya yang tidak menyenangkan bagi 
Indonesia. 

Sementara di Jakarta Menteri Pertahanan 
Juwono Sudarsono mengusulkan kegiatan patroli 
bersama oleh kedua negara atas wilayah itu. 

Pernyataan Juwono dikemukakan setelah 
bertemu dengan Panglima Angkatan Tentara 
Malaysia hari Rabu (10/06).

Pertikaian mengenai kepulauan yang 
diperkirakan memiliki cadangan gas dan minyak 
ini berasal dari satu peta yang dibuat oleh Malaysia 
tahun 1979 yang menempatkan kepulauan itu 
kedalam wilayahnya. 

Indonesia memprotes langkah Malaysia itu. 
Tahun 1999 dan 2004 Indonesia memberi konsesi 

kepada dua perusahaan minyak untuk melakukan 
eksplorasi di wilayah tersebut. 

Sementara tahun 2005 Malaysia menyerahkan 
kontrak eksplorasi di wilayah yang sama kepada 
satu perusahaan minyak asing. 
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Resesi di Jepang 
belum reda 

Statistik pemerintah Jepang 
mengindikasikan belum ada tanda 
bahwa kelesuan ekonomi mereda 
di negara tersebut.

Pemesanan produk mesin, 
yang dipandang merupakan 
indikator kepercayaan terhadap 
pertumbuhan di masa datang, 
turun 5,4 persen bulan lalu. 

Seorang pejabat di Kantor 
Kabinet Jepang mengatakan, 
kalangan perusahaan tampak 
enggan mengeluarkan uang untuk 
berbelanja peralatan baru, sebab 
tanda-tanda pemulihan ekonomi 
masih bersifat sementara. 

Jepang, ekonomi terbesar kedua 
dunia, mengalami resesi paling 
dalam sejak Perang Dunia II. 

Dalam perkembangan lain, 
Perdana Mentri Jepang, Taro 
Aso mengatakan negaranya 
merencanakan untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca sebesar 15 
persen pada tahun 2020, dari level 
tahun 2005. 

Namun pegiat lingkungan 
mengatakan angka itu terlalu 
rendah. 

Penentang rencan tersebut 
mengatakan, target Jepang itu 
tidak akan mendorong negara 
berkembang lain seperti Cina 
dan India untuk melakukan 
pengurangan besar. 

Jepang adalah ekonomi terbesar 
kedua dunia, namun menduduki 
posisi kelima sebagai polutan 
terbesar gas rumah kaca. 

Jepang mengatakan negara 
itu sudah relatif efisien dalam 
penggunaan energi.
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Pertumbuhan 
Ekonomi baik

JAKARTA - Tim ekonomi SBY-Boediono 
meyakini bahwa tiap target kenaikan 
pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, 
maka akan mampu menyerap tenaga kerja 
sebanyak 300 ribu orang.

Demikian dinyatakan oleh anggota tim 
ekonomi SBY-Boediono Syaif Hasan, dalam 
Uji Publik Visi Ekonomi Capres, di Hotel 
Sahid, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

Lebih lanjut, Syaif mengatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup 

signifikan karena bisa bertahan di 4,4 
persen.

“Itu sudah on the track. Diharapkan 
pada 2014 bisa mencapai tujuh persen 
dengan catatan ekonomi global sudah tidak 
berkontraksi,” ungkapnya.

Selain itu, Syaif juga menyebutkan bahwa 
angka kemiskinan yang sebesar 14,6 persen 
dan tingkat pengangguran 8,7 persen secara 
delta penurunannya sudah cukup signifikan 
di tengah kondisi krisis saat ini.

“Penurunannya sudah cukup signifikan 
di tengah kondisi krisis saat ini,” tukasnya. 
(ade) “Penurunannya sudah cukup 
signifikan di tengah kondisi krisis saat ini,” 
tukasnya. (ade) 

Berkah Laba dari Barbie 
Muslimah

JAKARTA —Ide berbisnis bisa datang 
berloncatan dari mana saja. Termasuk 
dari rasa prihatin. Inilah yang dialami 
Sukmawati Suryaman saat memulai bisnis 
membikin pakaian muslim untuk boneka.

Suatu hari, Sukma, panggilan karib 
Sukmawati, bertandang ke rumah salah 
seorang saudara. Pandangannya langsung 
tertuju pada sang keponakan yang tengah 
bermain boneka Barbie berpakaian serba 
minim.

Perempuan asal Ciamis yang menutup 
rapat badannya dengan pakaian muslim ini 
tergerak untuk menyediakan boneka dengan 
pakaian tertutup. “Apalagi, saya tahu persis 
di pasaran ketika itu tak ada boneka seperti 
itu,” ujar Sukma yang membuka usaha di 
tahun 2006.

Bergegas, dia menyiapkan modal 
segede Rp 5 juta untuk membeli selusin 
boneka, mesin jahit, dan bahan-bahan 
untuk  membuat baju boneka. Cuma, 
langkah Sukma terkendala lantaran tak 
bisa menjahit. Tak kurang akal, Sukma pun 
menyewa seorang penjahit profesional untuk 
membuatkan pola dasar baju boneka.

Untuk urusan desain baju, Sukmawati 
sendiri yang menggarapnya. “Saya memberi 
nama boneka ini Salma,” ujar lulusan S2 
Teknik Elektro UGM yang pernah mengajar 
di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 
itu mengenang.

Sukma mengaku mencomot nama Salma 
lantaran teringat  pada usaha roti Salim yang 
pernah digelutinya di Yogyakarta pada 2003. 
Usaha itu tutup lantaran Sukma harus ikut 

sang suami pindah ke Jakarta.
Awalnya, Sukma menjajakan boneka 

berpakaian muslimah ke sanak saudara 
serta para tetangganya. Baru pada Juni 
2006 Salma mulai dijual lewat internet. 
“Launching awal hanya 10 model baju 
busana muslim untuk boneka,” ujar Sukma.

Pilihan berjualan lewat dunia maya 
tak lepas dari peran suaminya. Selain 
tak membutuhkan modal besar seperti 
membuka gerai, internet juga tanpa batas 
dalam memasarkan produknya. Tak hanya 
di pelosok dalam negeri, tapi juga sampai 
luar negeri. “Sudah begitu biayanya murah. 
Hanya Rp 300.000 per bulan,” ujar Sukma. 
Untuk urusan desain webstores, Sukma 
menyerahkan kepada suami yang lulusan 
Ilmu Komputer UGM.

Sejak berjualan perdana di internet, 
peminatnya terus bertambah. Pernah, 
saking membeludaknya, Sukma harus 
menyediakan 1.000 boneka berpakaian 
muslim dalam sebulan. Kini, order atau 
pesanan terus mengalir rutin. 

Sukma  berharap, usaha keras membuat 
boneka Salma yang santun bisa menandingi 
kepopuleran boneka Barbie.
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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

SEMARANG - Menguatnya kurs rupiah 
terhadap dolar AS berimbas pada harga 
barang-barang elektronik, seperti harga 
laptop yang turun hingga mencapai 20 
persen.

“Sejak menguatnya kurs rupiah terhadap 
dolar beberapa waktu lalu, harga laptop 
turun hingga jutaan per unitnya. Jika 
sebelumnya harga laptop mencapai 
harga Rp7 juta, hari ini bisa dibeli dengan 
harga Rp5,6 juta saja atau turun sekitar 20 
persennya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha 
Komputer Indonesia (Apkomindo) Dewan 
Pengurus Daerah Jateng Kadar Pono di sela-
sela pembukaaan Super Bazaar Computer 
(SBC) di Java Mall di Semarang, Rabu (11/6).

Namun, kata dia, penguatan nilai kurs 
rupiah tersebut justru akan mengurangi 
keuntungan yang diperoleh para penjual.

“Sebagai gantinya, kami berharap dengan 
turunnya harga jual laptop tersebut akan 
meningkatkan minat masyarakat membeli 
perangkat elektronik tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Super 
Bazaar Computer (SBC) Hartono Gunawan 
membenarkan, bahwa pameran komputer 
yang rencananya akan berlangsung mulai 
10 Juni hingga 15 Juni 2009 bersamaan 
dengan menguatnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS.

“Meskipun keuntungan para pedagang 
turun, kami tetap berharap minat pembeli 
bertambah mengingat harganya turun 
mencapai kisaran 20 persen per unitnya,” 

ujarnya.
Ia menargetkan, transaksi penjualan 

selama pameran berkisar antara Rp5 miliar 
hingga Rp6 miliar. “Syukur-syukur bisa 
lebih dari target tersebut,” ujarnya.

Pada pameran tersebut, tersedia sebanyak 
48 stand yang diisi oleh penjual komputer, 
laptop, printer, dan sejumlah perangkat 
elektronik lainnya.

“Untuk menarik minat pembeli, 
kami menggandeng sejumlah lembaga 
pembiayaan. Sehingga, apabila ada pembeli 
yang tidak mampu membeli secara tunai 
tetap dapat dilayani,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, beberapa lembaga 
pembiayaan tersebut ada yang berani 
menawarkan dengan cicilan ringan 
dan bunga rendah untuk memberikan 
kemudahan masyarakat mendapatkan 
perangkat elektronik tersebut.

“Beberapa vendor produk elektronik juga 
ada yang berani menanggung biaya cicilan 
bunga hingga nol persen khusus pembeli 
yang menggunakan kartu kredit tertentu,” 
ujarnya.

Selain itu, kata dia, panitia juga 
menyediakan hadiah menarik bagi semua 
pengunjung yang melakukan transaksi 
kelipatan Rp500 ribu akan mendapatkan 
satu kupon yang nantinya mendapat 
kesempatan untuk meraih hadiah 
berupa sepeda motor, laptop, dan ponsel 
“blackberry”.

Rupiah menguat, harga Laptop turun 20%

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


