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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.

Laporan Debat Capres RI
JAKARTA - Debat calon presiden (Capres)
yang digelar Komisi Pemilihan Umum
(KPU) di Jakarta, Kamis malam, nyaris
tanpa perdebatan.
Pengamat politik dari Universitas
Indonesia Profesor Iberamsjah bahkan
menilai acara yang disiarkan langsung di
televisi itu lebih seperti forum penyampaian
visi misi daripada debat.
Namun, menurut Iberamsjah, model
debat yang tanpa perdebatan itu mungkin
yang diinginkan para capres yang tidak
ingin terlibat saling serang dan debat kusir.
“Mereka takut akan ada saling serang
dan terjadi debat kusir, jadi mereka sepakat
saja bahwa debatnya seperti itu. Yah sudah
kita nikmati saja debat yang seperti itu,”
katanya.
Bukan hanya tak ada debat, bahkan
terlihat ada jawaban dari capres yang
mengekor jawaban capres lainnya.
Ini terlihat ketika Rektor Universitas
Paramadina Anies Baswedan selaku
moderator mengajukan pertanyaan kepada
Megawati Soekarnoputri tentang apa yang
akan ia lakukan untuk melindungi para
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) apabila ia
terpilih sebagai presiden.
Megawati menjawab perlindungan
kepada TKI harus diberikan terlebih dahulu
di dalam negeri melalui kontrak kerja yang
jelas, karena perlindungan setelah mereka
berada di luar negeri lebih sulit untuk
dilakukan.
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono
diberi kesempatan untuk mengomentari
jawaban Megawati, ia mengatakan setuju
200 persen dengan Megawati bahwa
perlindungan harus terlebih dahulu
dilakukan di dalam negeri, meski ia

menambahkan perlindungan dalam negeri
itu harus ditambah dengan penguatan di
kedutaan besar Indonesia di luar negeri agar
memantau kondisi TKI di lapangan.
“Saya setuju dengan pandangan Ibu,”
jawab Yudhoyono santun kepada Megawati
yang berdiri di sebelah kanannya.
Jusuf Kalla pun mengawali komentarnya
dengan kalimat yang sama dengan
Yudhoyono. “Tentu saya sependapat dengan
Ibu Mega,” ujar Kalla lantang.
Ketika Megawati diberi kesempatan
untuk menimpali kembali komentar dua
pesaingnya itu, ia hanya berkata singkat lalu
tersenyum.
“Ya, semua ngikut saya,” ujar Megawati
yang langsung diikuti tawa undangan.
Megawati pun memilih tidak menimpali
komentar Yudhoyono dan Kalla, melainkan
puas berkata, “cukup.”
Kejadian serupa juga terjadi ketika
membahas soal pelanggaran hak asasi di
masa lalu. Calon Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengatakan sejumlah masalah
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi
di masa lalu dapat diselesaikan dengan
BERSAMBUNG KE HAL 4
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Pasang Iklan di

Looking for Full Time

Sedia Produk dari Amway

(3)

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 (13)

* L U C I A * - Menerima

Looking for Beer Deli worker

experienced counter person
for dry cleaner. Friendly
family oriented environment
Contact: 215 543 2905 (3)

Antar Jemput

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

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (99)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (51)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (47)

Night Shift. Hub: 267 243
7504 (1)
PIJAT/URUT KESEMBUHAN

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (17)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Belajar Komputer & Foto

Berminat belajar komputer
dan/atau fotografi ?
Hub: 215 459 4057 (3)

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.

Terima Translate - Inggris-

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695
(19)

Diskon

“Karena barang yang dia ambil adalah
barang yang kami diskon sampai 45% pak
hakim.”

“Dengan ini kami memutuskan
terdakwa kami dengan hukuman vonis
4 bulan.”,Hakim akhirnya menjatuhkan
vonis.

“??@#$!!&##!!”Sutaryo : “Oh saya kira dari
laki laki lain.........”

Diadakan persidangan terdakwa pengutil
barang dari sebual mall.

“Apakah terdakwa, penuntut umum atau
penasehat hukum menerima?” Lanjut
hakim.
“Saya keberatan pak hakim.” kata seorang
pria di bangku belakang. “Harusnya dia
diberi diskon hukuman.”
Ternyata dia manajer mall, tempat terdakwa
mengutil.
“Kenapa justru anda yang keberatan.”

Pengadilan

Suatu hari seseorang dari desa diadili di
Kantor Pengadilan yang ada di Kota.
“Saudara Terdakwa anda terbukti
bersalah , dan dihukum 3 bulan penjara,
Apakah Saudara Terdakwa akan naik
banding “
“Tidak pak , saya jalan kaki aja.”
“Hahahaha...!@#$!!$$%!!!?”
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Pertumbuhan Cina
diprediksi naik
JAKARTA - Bank Dunia meningkatkan
prakiraan pertumbuhan ekonomi Cina
tahun ini dari 6,5% menjadi 7,2% di tengah
tanda-tanda kinerja ekonomi dunia lebih
baik dari yang diperkirakan.
Analis Bank Dunia mengatakan stimulus
pemerintah Cina sebesar 4 triliun yuan
atau sekitar 6 miliar dollar telah membantu
ekonomi negara ini.
Tapi disebutkan nilai ekspor Cina masih
turun seiring dengan pergulatan negara lain
atas resesi global.
Bank Dunia meyakini ekonomi global
tidak termasuk Cina akan menyusut sekitar
3% tahun ini.
‘’Pembangunan di sektor riil ekonomi
di Cina telah menunjukan hal yang lebih
baik dari yang diharapkan tiga bulan lalu,’’
jelas sebuah laporan yang diterbitkan Bank
Dunia.
Sesuai dengan prediksi pada Maret jika
ekonomi Cina akan tumbuh 6,5% di tahun
2009, beberapa persen poin turun dari
pertumbuhan tahun lalu.
Tapi paket stimulus pemerintah dan
meningkatnya pinjaman bank telah
memproteksi ekonomi dari dampak terburuk
global resesi. Hal itu mendorong Bank Dunia
meningkatkan prakiraan pertumbuhan

Bom tewaskan Menteri
Somalia
JAKARTA - Menteri Keamanan Somalia,
Omar Hashi Aden, tewas akibat serangan
bom bunuh diri di sebelah Utara ibukota
Mogadishu, seperti dilaporkan pihak
berwenang.
Selain Omar Hashi Aden, beberapa
diplomat Somalia ikut tewas dalam serangan
di kota Beledeweyne, yang dilaporkan
sedikitnya menewaskan 10 jiwa.
Para saksi mata mengatakan seorang
pembom menabrakkan dirinya ke
arah iringan kenderaan yang sedang
meninggalkan sebuah hotel di Beledweyne.
Sebagian besar korban terbakar dan amat
sulit dikenali, kata seorang petugas medis
kepada kantor berita AP.
Hari Rabu, sedikitnya 10 orang tewas

ekonomi Cina.
‘’Pertumbuhan di Cina akan tetap cukup
baik tahun ini dan berikutnya, walaupun
ini terlalu dini untuk mengatakan sudah
sehat, tapi perbaikan sudah dalam jalurnya,’’
kata Ardo Hansson, ekonom Bank Dunia di
Cina.
Tapi tidak semuanya bagus. Ekspor Cina
adalah sektor yang masih terpukul dan
belum menunjukkan ada perbaikan.
Hal ini membuat jutaan buruh migran
- petani yang meninggalkan desa untuk
mendapat pekerjaan di pabrik Cina kehilangan pekerjaan mereka.
‘’Kami tidak melihat adanya peningkatan
pertumbuhan yang berarti di sektor ekspor
sejak tersungkur tahun lalu,’’ kata ekonom
Bank Dunia Louis Kuijis, saat berbicara
dengan media.
Sejumlah buruh migran yang kehilangan
pekerjaan tahun lalu mengatakan kepada
BBC mereka belum berhasil mendapatkan
pekerjaan baru.

dalam serangan di sebuah masjid di
Mogadishu.
Presiden Somalia, Sheikh Sharif Sheikh
Ahmed, menuduh Al Qaeda berada di balik
serangan bom itu namun belum ada yang
mengaku bertanggungjawab.
“Serangan ini merupakan serangan Al
Qaeda atas Somalia,” tuturnya kepada para
wartawan.
Omar Hashi Aden baru saja pindaj ke
Beledweyne, yang dekat dengan perbatasan
Ethiopia dalam upaya menghentikan
kelompok pemberontak Somalia menguasai
lebih banyak kawasan.
Sejak Tahun 1991, Somalia tidak
mempunyai pemerintah nasional yang kuat
karena perang saudara yang melanda negara
itu.
Sekitar 4 juta warga Somalia, atau sepertiga
dari total penduduk, membutuhkan bantuan
pangan dari lembaga kemanusiaan.
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tersedia seperti `truth` dan rekonsiliasi,
kearifan kita semua yang akan memilih
mana yang jadi pilihan,” kata Yudhoyono.
Menanggapi jawaban Yudhoyono,
Jusuf Kalla dan Megawati sepakat bahwa
permasalahan hak asasi manusia di masa
lalu perlu diselesaikan dengan landasan
hukum yang ada dan menjadi cermin agar di
masa yang akan datang tidak terjadi lagi.
Yudhoyono pun menyatakan setuju
jawaban Jusuf Kalla ketika oleh moderator
diberi kesempatan mengomentari jawaban
Jusuf Kalla tentang langkah apa yang akan
dilakukan untuk menangani masalah
pungutan liar (pungli) dan suap dalam
pelayanan masyarakat.
Terhadap pernyataan itu, Jusuf Kalla
mengatakan perlunya ada pengawasan dan
penetapan proses pelayanan masyarakat
seperti pembuatan kartu tanda penduduk
dan lainnya sehingga ada target waktu
maupun tarif yang harus dipatuhi.
“Saya setuju dengan Pak Kalla tentang
perlunya pengawasan disiplin, hukuman
dan penghargaan. Tapi saya ingin

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

berbagai cara tanpa mencederai rasa
keadilan terhadap mereka yang menjadi
korbannya.
“Bila itu jadi permasalahan, mari kita
duduk bersama dan konsensus. Perlu ada
solusi yang konstruktif dan melihat ke
depan, akan ada solusi yang bijak,” kata
Yudhoyono.
Ia menjelaskan permasalahan
pelanggaran HAM hendaknya bisa
diselesaikan melalui mekanisme hukum,
namun bila hal tersebut tidak bisa dilakukan
maka diperlukan mekanisme lain termasuk
dibentuknya komisi kebenaran dan
rekonsiliasi seperti yang diterapkan untuk
mengatasi permasalahan di Timor Timur
(kini Timor Leste-Red).
“Contoh masalah Timtim, mau diangkat
oleh PBB, saya menolak itu pada 2005.
Akhirnya bisa kita selesaikan sendiri, kita
tutup lembaran itu dan tatap masa depan,
saya lihat peluang itu di luar justice masih

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)

Venezuela Melarang
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Zero dilarang di Venezuela.
Departemen Kesehatan Venezuela
melarang penjualan Coca-Cola Zero karena
perusahaan itu gagal membuktikan bahwa
tidak ada kalori dalam minuman ringan
yang diketahui menggunakan pemanis
buatan yang diduga merusak kesehatan.
Pejabat kesehatan mengatakan tes
menunjukkan coca-cola mengandung
sodium cyclamate. Perusahaan Coca-Cola
menyanggahnya, dan menyatakan produk
yang dijual di Venezuela menggunakan
berbagai pemanis buatan berbeda, yaitu
Acesulfame-K dan Aspartame.
Cyclamate tidak dilarang di Venezuela.
Tetapi kementerian mengatakan perusahaan
itu gagal untuk melaporkan sodium
cyclamate sebagai bahan dalam CocaCola Zero ketika diterima, awalnya pihak
dinas kesehatan memberi izin untuk mulai
menjual minuman di bulan April.
Coca-Cola dianggap “tidak sesuai dengan
norma-norma kebersihan,” seperti dalam
pernyataan departemen kesehatan yang
diterbitkan di koran Ultimas Noticias.
Kementrian kesehatan menyarankan kepada
penduduknya untuk menahan diri mencoba

minuman itu,
“dianggap
berbahaya bagi
kesehatan.”
Amerika
Serikat melarang
penggunaan
cyclamates
untuk makanan
atau minuman
manusia karena
berpengaruh
pada kesehatan.
Penjualan CocaCola Zero di
tempat lain
di Amerika
Latin telah mendapat perlawanan atas
penggunaan cyclamate.
Rosy Alvarez, juru bicara Coca-Cola
Servicios de Venezuela, kepada The
Associated Press mengatakan, “tidak ada
bahan dari Coca-Cola Zero yang merusak
kesehatan.” Tetapi perusahaan tersebut
mematuhi larangan dari Venezuela dan telah
mulai menghentikan produksi.
Kerry Kerr, juru bicara kantor pusat
Coca-Cola di Atlanta, mengatakan bahwa
perusahaan itu sedang dalam diskusi
dengan pemerintah Venezuela.
Coca-Cola banyak menjual minuman
lunak lainnya di Venezuela, termasuk CocaCola Classic, Chinoto, Frescolita dan Hit.

Resmi, Dunia
Dilanda Pandemik
Flu Babi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengumumkan pandemik flu babi kepada
negara-negara anggotanya lewat Badan
Kesehatan Dunia (WHO), wabah flu
pertama yang merebak ke seluruh dunia
dalam 41 tahun terakhir. Tindakan itu
diambil seiring meningkatnya kasus di
Amerika Serikat, Eropa, Australia, Amerika
Selatan, dan kawasan lain.
Dalam sebuah pernyataan yang
dikirimkan kepada negara anggota, WHO
menyatakan mereka mengambil keputusan
untuk meningkatkan tahap peringatan
dari level 5 ke level 6. Langkah itu berarti
penularan wabah flu babi ke seantero dunia
sudah bermula.
Keputusan tersebut dibuat setelah badan

kesehatan itu mengadakan perundingan
darurat berkaitan flu babi dengan para
pakarnya.
Rabu (10/6), WHO menyatakan 74 negara
melaporkan telah terjadi 27.737 kasus flu
babi, termasuk 141 kematian. Pandemik
terakhir, yaitu Flu Hong Kong pada 1968,
membunuh kira-kira sejuta orang. Selesema
biasa menyebabkan kematian antara
seperempat hingga setengah juta orang tiap
tahun.
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California Kurangi Belanja Buku Pelajaran
CALIFORNIA - Setelah
mempengaruhi industri
penerbitan internet mulai
mempengaruhi industri
lain yang berkaitan dengan
penerbitan. Negara bagian
California mengumumkan
akan membatasi
penggunaan buku pelajaran
bagi siswa sekolah.
Gubernur California
Arnold Schwarzenegger
dalam kunjungannya
ke sebuah sekolah di
Sacramento awal pekan
ini mengatakan bukubuku semakin kuno dan
mahal. Schwarzenegger
mengatakan anak-anak

sekarang nyaman
dengan peralatan
elektronik
mereka untuk
mendapatkan
informasi dan
pengetahuan
sehingga untuk
apa siswa sekolah
di California
dipaksa
menggunakan
buku yang “kuno,
berat, dan mahal?”
Kabarnya pemerintah
negara bagian California
menghadapi defisit
anggaran sebesar US$
24 juta dan berusaha

mengurangi pengeluaran,
salah satunya pada pos
barang dan jasa yang
mempengaruhi belanja
untuk sekolah, perkantoran,
bahan bakar, serta
perangkat lunak komputer.

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-

menambahkan, bagaimanapun sosialisasi
harus jelas, agar paham dan jelas bagi
masyarakat,” kata Yudhoyono.
Selain itu, Yudhoyono juga menambahkan
perlunya ada sarana pada masyarakat untuk
menyampaikan aduannya atas keluhan
pelayanan terhadap masyarakat.
Yang agak menarik adalah ketika
moderator menanyakan tentang
pertahanan. Megawati Soekarnoputri tidak
sependapat jika anggaran pertahanan
hanya di bawah 50 persen dari kebutuhan
minimum seperti realitas sekarang.
“Ini bukan cuma urusan Alutsista
(Alat Utama Sistem Persenjataan), tetapi
masalah kedaulatan negara yang harus
dipertahanakan. Juga menyangkut tentunya
pendidikan, pengadaan peralatan dan
persenjataan, pelatihan, pun yang paling
penting kesejahteraan prajurit beserta
keluarganya,” katanya.
Sementara itu Yudhoyono menyatakan,
anggaran pertahanan akan dinaikkan
secara bertahap sesuai dengan peningkatan
anggaran pemerintah. Dikatakannya,
anggaran pertahanan memang besar, dan
anggaran yang ada sekarang masih cukup
jauh.
Dikatakannya, pemerintah pernah
menghitung bahwa kebutuhan minimal
anggaran pertahanan adalah Rp120 triliun
atau 12 persen dari APBN sebesar Rp1.000
triliun.
Namun, saat ini anggaran pertahanan
yang dialokasikan baru sebesar Rp35 triliun
dan akan ditingkatkan secara bertahap
hingga mencapai angka kebutuhan minimal
sebesar Rp120 triliun.
“Ke depan sesuai dengan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pendapatan
negara, anggaran akan dinaikkan dari
Rp35 triliun menjadi Rp120 triliun
secara bertahap. Ada porsi lainnya untuk
kesejahteraan rakyat dan ekonomi.
Sementara anggaran yang ada diarahkan
untuk tugas operasional, pemeliharaan
alutsista, pendidikan dan patroli,” katanya.
Menurut Yudhoyono, sejalan dengan
upaya memacu pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan anggaran pemerintah
maka dalam lima tahun mendatang
diharapkan anggaran pertahanan akan
terus meningkat.
Terkait Alutsista, Jusuf Kalla menegaskan,

untuk mengatasi persoalan itu harus
dilakukan revitalisasi dan kemandirian
dengan membuat sendiri.
“Untuk Alutsista maka pertama harus
direvitalisasi semua Alutsista yang ada. Yang
masih bisa digunakan tetap dipakai. Selain
revitalisasi, kedua adalah membuat sendiri
Alutsista yang mampu kita buat dengan
semangat kemandirian,” katanya.
Secara bersamaan, tambah Kalla, ke
depan harus alokasikan anggaran secara
efektif dan tidak tergantung dari luar negeri.
DINILAI DIBAWAH STANDAR

Setengah perjalanan debat capres yang
akan berlangsung selama lebih kurang dua
jam, memancing komentar para pengamat
politik. Pengamat politik yang juga peneliti
senior Lembaga Survei Indonesia (LSI),
Burhanuddin Muhtadi, menilai kualitas
debat capres pertama ini di bawah standar.
“Secara umum, kualitas debat malam ini
yang dipertontonkan ketiga capres di bawah
standar. Ketiga capres lebih banyak bicara
visi, tapi miskin agenda,” kata Burhanuddin,
dalam pesan singkatnya kepada Kompas.
com, Kamis (18/6) malam.
Ketiga capres, menurutnya, lebih banyak
membuat rentetan daftar keinginannya dan
kurang mengelaborasi aspek-aspek teknis.
“Bagaimana cara dan langkah-langkah
konkret untuk mencapai good governance
tidak disampaikan,” ujarnya.
Pertanyaan yang diajukan moderator,
Anis Baswedan, juga mendapatkan catatan.
Pertanyaan mengenai sistem pertahanan
dan alutsista dinilai out of context dengan
tema debat “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih serta
menegakkan supremasi hukum”.
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Tim Mega-Prabowo Sulit Cari Dana
VIVAnews – Anggota Tim Kampanye
Nasional pasangan calon presiden dan
wakil presiden, Megawati Soekarnoputri
dan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo,
mengakui kesulitan menggalang dana
untuk menyukseskan duet MegawatiPrabowo.
“Karena banyak yang pikir-pikir
untuk mendukung oposisi,” kata Ganjar
dalam diskusi berjudul ‘Menelisik Dana
Kampanye Pilpres’ di Dewan Perwakilan
Rakyat, Kamis 18 Juni 2009.
Ganjar mengatakan dari tiga kandidat
presiden yang sekarang berkompetisi,
masing-masing pernah memimpin
pemerintahan.
Tetapi, dari ketiga kandidat, kata dia,
hanya Megawati yang selama ini memilih
menjadi oposisi. Itulah sebabnya, kata
dia, tidak mudah bagi duet Mega-Pro
menggalang dana kampanye dari para
donatur.

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. (2)

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

Rumah Mode Prada
Angsur Utang Rp 4,9
Triliun
Saat ini rumah busana Prada sedang
dalam pembicaraan serius dengan pihak
bank mengenai renegosiasi pinjamannya.
Hal ini diungkapkan Wakil Presiden
Eksekutif Carlo Mazzi.
Seperti dilansir Financial Times, yang
melaporkan bahwa kelompok busana milik
desainer Miuccia Prada sedang dalam
pembicaraan mengenai pemotongan hutang
untuk mendapatkan uang segar dalam
rangka ekspansi pejualan secara agresif.
“Ini hal yang sesungguhnya. Dan ini
adalah aktifitas normal perusahaan, yang
biasa menjadwal ulang keuangannya,” ujar
Mazzi kepada Reuters dan penonton dari
Financial Times Luxury Summit di Monaco.
“Hal ini tidak ada hubungannya dengan
perdagangan saat ini. Tentu saja, jika pasar
yang lebih baik, kami akan melakukan IPO
dan kami akan mendapatkan pembiayaan
dari pasar, bukan bank.”
Pembicaraan yang berlangsung antara
perusahaan -- yang dianggap sebagai
kiblatnya adi busana di seluruh dunia-- dan
para kreditur, dipimpin oleh bank Italia,
UniCredit dan Intesa Sanpaolo. Pembicaraan
ini memutuskan jadwal ulang pembayaran

Suami Cici Paramida
Ditahan
Raden Akhmad Suhaebi Hamzawi (48),
suami pedangdut Cici Paramida, resmi
menjadi tahanan Kepolisian Resor Bogor,
Kamis (18/6) pukul 21.00. Di hari yang
sama, Ebi--begitu ia disapa--juga sempat
melaporkan Cici dengan tuduhan telah
melakukan di antaranya, upaya penculikan
dan percobaan pembunuhan.
“Kami sampaikan pada malam hari
ini tersangka Suhaebi telah resmi kami
tahan,” ujar Kepala Satuan Reserse
Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bogor AKP.
Muhammad Santoso, pada pukul 21.20.
Santoso menjelaskan, penyidik sudah
memiliki cukup-cukup bukti untuk
memastikan tersangka melanggar pasal 44
KUHP ayat 1 tahun 2003 dan Undang Nomor

cicilan dari 350 juta euro atau sekitar Rp 4,9
triliun yang habis pada pertengahan 2010.
Hutang total Prada mencapai 1,1 miliar
euro yang dibagi antara operasi industri –
untuk 537,4 juta euro berakhir tahun 2008
- dan pemilik perusahaan. Bank memahami
masalahnya dan mempertimbangkan jadwal
ulang cicilan sampai tahun 2011 atau 2012.
Prada hampir secara eksklusif dimiliki oleh
Miuccia Prada, mitranya dan CEO Patrizio
Bertelli dan anggota keluarga.
Prada ternyata mampu meraup laba
bersih 99 juta euro pada 2008, kemudian
turun 22 persen dari tahun sebelumnya karena berinvestasi sekitar 160 juta euro
dalam jaringan ritel . Pekan lalu, seorang
juru bicara rumah mode itu mengatakan
bahwa Prada menolak investor yang tertarik
membeli saham minoritas.

23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT), yang ancaman
hukumannya adalah lima tahun penjara.
Bukti-bukti yang cukup itu, lanjut Santoso,
antara lain diperoleh dari keterangan
sepuluh orang saksi, termasuk saksi pelapor
Cici Paramida dan surat keterangan visum
dari dokter RS PMI Bogor.
“Tersangka kami tahan, selain undangundangnya memungkinkan, juga sematamata agar proses hukum ini dapat berjalan
cepat sampai ke pengadilan. Secepatnya
berkas perkara ini kami limpahkan ke
kejaksaan,” tambahnya.
Sejak pukul 14.00 siang tadi, Ebi telah
menjalani pemeriksaan lanjutan terkait
insiden yang terjadi di Jalan Raya Puncak,
Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/6) malam.
“Fokus pemeriksaan dan penyidikan hari
ini terhadap yang bersangkutan baru pada
posisi yang bersangkutan sebagai telapor
pelaku KDRT,” kata Santoso. (RTS/C7-09)

14 DUNIA KITA INTERNASIONAL

DUNIA KITA INDONESIA 7

Siswanya Tak Lulus
100%, SMA Wali
Songo Ditutup

Korut lolos ke Piala
Dunia
Korea Utara lolos ke putaran final Piala
Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun
1966 setelah bermain tanpa gol di Arab
Saudi yang dipenuhi 66.000 penonton.
Sebelumnya Iran gagal mengalahkan
Korea Selatan di Seoul yang berarti hasil
seri di Riyadh sudah cukup bagi Korut
untuk lolos kualifikasi.
Mereka bergabung dengan Korea
Selatan, Australia dan Jepang sebagai
empat negara Asia yang otomatis lolos ke
putaran final Piala Dunia Afrika Selatan
2010.
Pada 1966 ketika berlangsung di
Inggris, Korut dikenal sebagai pembunuh
raksasa karena mengalahkan Italia di
Middlesbrough’s Ayresome Park.
Dan di perempat final sempat unggul 3-0
atas Portugal di babak pertama sebelum
kalah 3-5 setelah Eusebio membuat aksi
brillian di Goodison Park.

Dalam pertandingan Rabu malam,
Korut menyadari pihaknya penuh dengan
tekanan tapi mampu bertahan saat
bertandang ke Stadion Internasional King
Fahd.
Arab Saudi sebenarnya banyak membuat
ancaman sejak awal pertandingan, tapi
mereka gagal memanfaatkan peluang
gol diiringi dengan penampilan penjaga
gawang Korut Ri Myong Guk yang tampil
cemerlang dengan 5 penyelamatan yang
cemerlang.
Arab Saudi masih memiliki peluang
maju ke putaran final setelah berada di
peringkat ketiga di Grup B guna maju ke
babak play-off Asia, menghadapi Bahrain.
Mereka akan bermain dua putaran di
bulan September, pemenangnya akan
menghadapi pemenang zona Oceania
Selandia Baru di bulan Oktober dan
November.

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

SURABAYA - Sekolah Menengah Atas
(SMA) Wali Songo, Surabaya, Jawa Timur,
dinyatakan ditutup setelah angka kelulusan
siswanya dalam ujian nasional (UN), nol
persen atau 100 persen tidak lulus. Sebelas
siswanya yang gagal itu, akan diikutkan
dalam UN Pendidikan Kesetaraan (UN PK)
Paket C.
“Sekolah ini akan tutup, tetapi sebagai
wujud tanggung jawab kami, para siswa
akan didaftarkan dalam Kejar Paket C,”
kata Wakil Kepala Sekolah Wali Songo Ishaq
Isoe Maloko kepada SP, Senin (15/6). Siswa
kelas III di sekolah tersebut sebanyak 20
orang. Karena yang layak untuk mengikuti
UN hanya sebelas orang, maka sembilan
murid lainnya tidak diikutkan dalam UN.

Angka ketidaklulusan seratus persen ini,
merupakan satu-satunya di Surabaya.
Menurut Ishaq, murid SMA Wali Songo,
seluruhnya merupakan anak dari keluarga
tidak mampu. Pengurus yayasan memiliki
tekad kuat, ingin mengangkat anak miskin
agar bisa mengenyam pendidikan sama
dengan anak yang berasal dari keluarga
mampu. Setiap menjelang pendaftaran
murid baru, yayasan selalu keluar masuk
kampung mencari murid tidak mampu,
agar bersedia sekolah di yayasan ini.
Wali Kota Surabaya, Bambang DH, setiap
tahun ajaran baru selalu mengatakan,
agar sekolah-sekolah yang tidak memiliki
gedung sendiri dan menumpang di sekolah
negeri, agar ditutup untuk menjaga kualitas
pendidikan di kota ini. Dia berharap, kasus
SMA Wali Songo tidak terulang.
Sementara itu, perkiraan akan tingginya
angka ketidaklulusan pada sekolah
setingkat SMA di Jatim, tahun ini terbukti.
Di Kota Kediri, dari 3.616 peserta UN,
sebanyak 285 siswa dinyatakan tidak lulus.
Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota
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Kasus Kematian David Widjaja
JAKARTA - VIVAnews - Sidang
koroner kasus kematian
mahasiswa Universitas
Teknologi Nanyang (NTU) asal
Indonesia, David Hartanto
Widjaja digelar mulai kemarin,
Rabu 17 Juni 2009 di Pengadilan
Singapura. Kakak David,
William Widjaja mengatakan
keluarga ingin sidang ditunda
dengan alasan pekerjaan.
“Saya juga sengaja tidak
datang ke Singapura, supaya
hakim menunda sidang. Tapi
sepertinya tak ada guna,”kata
William kepada VIVAnews,
Kamis 18 Juni 2009.
Dijelaskan William, hari
ini seharusnya dia datang ke
pengadilan sebagai salah satu
saksi dalam kasus tersebut.
“Semuanya seakan ingin cepatcepat menyelesaikan kasus ini,
terus mau diputuskan David bunuh diri,”
tambah dia.
Proses persidangan, lanjut William,
seakan sudah diatur. “Yang saya bingung,
kenapa di sana tak ada alasan untuk
menunda sidang, meski pengacara tak
datang,” kata dia.
Sebelumnya, Profesor Chan Kap Luk,
dosen pembimbing skripsi David Hartanto
Widjaya, yang diduga menusuk Chan
lalu bunuh diri telah memberi kesaksian
di persidangan. Chan mengaku David
menyerangnya dengan pisau di kantornya
pada 2 Maret 2009.
Seperti dimuat harian The Straits Times,
seorang mahasiswa NTU, Lin Zhenxing di

sidang pengadilan
koroner Singapura,
Senin 25 Mei 2009
juga menunjukan
rekaman berdurasi
delapan detik yang
berisi gambar
bergoyang dan agak
buram tersebut
menunjukkan satu
orang yang tampak
seperti David duduk
di atap di atas
jembatan.
Lengan kanan dan
kaki orang tersebut
berlumuran darah,
dan celana serta
bagian depan kaos
yang dia kenakan
tampak basah karena
darah. Dia lalu
melihat ke bawah, lalu melompat.
“Rekaman itu hanya berisi gambar
seseorang yang duduk di jembatan,
durasinya pun hanya delapan detik,” kata
William, menyangsikan.
Ditambahkan dia, ada tiga putusan yang
bisa dikeluarkan pengadilan koroner yakni
bahwa David bunuh diri, kecelakaan, atau
open verdict. “Kami berharap keputusannya
open verdict sehingga polisi bisa menyelidiki
kematian David secara tuntas,” lanjut
William.
Sidang koroner kasus David akan
dilanjutkan Jumat 19 Juni 2009, lalu
diteruskan 24 dan 25 Juni 2009.

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

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

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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Obama Usulkan
Sistem Keuangan
Baru
WASHINGTON - Presiden AS Barack Obama,
Rabu (17/6), mengusulkan sistem keuangan
baru yang bisa memberi perlindungan terhadap
krisis ekonomi yang mungkin terjadi lagi di masa
mendatang.
Obama mengecam sistem keuangan saat ini
yang ia sebut “budaya tidak bertanggung jawab”
yang menjadi pangkal krisis global saat ini.
“Sistem saat ini dirancang untuk menangani
era depresi 1930-an. Dan ini tentu saja tak
mampu menghadapi kecepatan, cakupan dan
kecanggihan ekonomi global abad ke-21,” katanya.
Khusus untuk Amerika Serikat, Obama
berencana memberi kekuasaan yang lebih luas
kepada Bank Sentral AS (Federal Reserve) untuk
mengawasi seluruh sistem keuangan dan juga
akan membuat sebuah lembaga perlindungan
konsumen untuk memantau kredit dan
penyalahgunaan lainnya yang berperan besar
dalam memicu krisis saat ini.
“Apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi
dari kesalahan dan kehilangan kesempatan yang
terjadi selama berdasawarsa,” katanya. Obama
menyebut usulan sistem keuangan barunya itu
sebagai ‘rules of the road’.
Menurutnya banyak persoalan yang terkait
dengan masalah keuangan saat ini di AS tidak
teregulasi dengan baik sehingga memberi
peluang bagi terjadinya hal-hal yang bisa merusak
perekonomian secara luas.
Untuk itu, tegas, perlu aturan-aturan baru
serta kewenangan lebih bagi lembaga-lembaga
pemerintah untuk bisa menangani dan
memperbaiki masalah yang timbul. Bank Sentral
AS akan mendapat kewenangan yang diperluas
yang mencakup persoalan-persoalan yang tak
disentuh Fed selama ini.
Obama menegaskan rencana tersebut
dirancang melalui konsultasi dengan
anggota Kongres, Senat, badan regulator dan
lembaga lainnya yang terkait. “Kami mencari
keseimbangan yang terbaik,” katanya. Obama saat
ini mewarisi krisis ekonomi AS dari pendahulu
George W. Bush.

Sri Mulyani: Perilaku Militer Orde Baru Masih
Melekat di Kepolisian

Demonstrasi
di Iran terus
berlangsung
Mousavi meminta kepada
pendukungnya melaksanakan
aksi damai atau berkumpul di
masjid-masjid untuk mengenang
kematian delapan orang dalam
aksi demonstrasi Senin lalu.
Wartawan BBC di Teheran Jon
Leyne melaporkan sejauh ini
pemerintah tidak memberikan
respon yang jelas atas aksi
demonstrasi harian.
Mousavi menginginkan
pemilihan ulang setelah pemilu
presiden berlangsung pekan lalu
kembali memenangkan Mahmoud
Ahmadinejad dengan perolehan
lebih dari dua pertiga mayoritas
suara, tapi oposisi mengklaim
terjadi kecurangan.
Mousavi meminta kepada para
pendukungnya menggunakan baju
hitam dalam protes hari Kamis
ini untuk mengenang korban
tewas yang ditembak oleh anggota
kelompok pendukung pemerintah
milisi Basij Senin lalu.
Larangan keras diberikan
kepada BBC dan kantor berita
asing lainnya. Wartawan dilarang
meliput kumpulan yang tidak
resmi atau pergerakan bebas di
Teheran - tapi tidak ada kontrol
atas apa yang bisa ditulis atau
dilaporkan oleh wartawan.

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati, menilai perilaku militer
jaman Orde Baru masih tampak melekat
di sebagian anggota Kepolisian. Meski
pemisahan kepolisian dari Tentara Nasional
Indonesia telah berusia satu dasawarsa.
“Kepolisian seolah menggantikan peran
kekuatan militer pada masa Orde Baru,
melindungi sebagian kepentingan
komersial,” kata Sri Mulyani memberikan
orasi ilmiah dalam Dies Natalis ke-63
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Yakarta,
Rabu, (17/6).
Dia mendesak Kepolisian segera

melakukan reformasi birokrasi yang digagas
sejak 2002. Transparansi dan akuntabilitas
aparat penegak hukum dinilai penting
dalam menjalankan fungsi kepolisian
sebagai pengayom masyarakat. ”Seperti
di ekonomi, krisis 1998 dan yang saat ini
terjadi adalah akibat gagalnya transparansi
dan akuntabilitas dalam sistem keuangan,”
ujarnya.
Menurut dia, hingga saat ini insttitusi
Tri Bhrata itu belum memenuhi agenda
reformasi kepolisian tahap pertama berupa
membangun kepercayaan yang ditargetkan
tercapai pada 2010.

Berhenti Merokok Tidak
Dengan Permen Karet

merokok pada kedua kelompok tinggi, dan
kedua kelompok mirip pada semua survey
berikutnya.”
Delapan minggu berikutnya setelah
target hari untuk berhenti, dilaporkan
angka 4 minggu pemantangan 41,6 persen
pada perokok yang memulai menggunakan
permen karet nikotin lebih awal dan
44,4 persen pada mereka yang memulai
menggunakan permen karet nikotin pada
hari mereka berhenti, angka pemantangan
merokok 20,8 persen dan 19,4 persen,
masing-masing.
Berlawanan dengan harapan bahwa
penurunan bertahap dalam merokok
akan meningkatkan angka berhenti pada
akhir program, para peneliti menemukan
bahwa mereka yang berhenti secara tibatiba memiliki angka berhenti yang tinggi
dibandingkan mereka yang secara bertahap
mengurangi.
“Hal ini merusak strategi penghentian dan
secara tidak langsung menyatakan bahwa
penghentian yang tiba-tiba lebih efektif
daripada penghentian secara bertahap,
seperti yang disarankan oleh lain,”Etter dan
rekan-rekannya memberi kesimpulan.
Hasil ini, mirip dengan penelitian
sebelumnya yang menandakan bahwa
penggunaan permen karet nikotin sebelum
penghentian tidak secara signisikan
menaikkan angka penghentian rokok.
Hasil yang kontras, bagaimanapun, dengan
penelitian sebelumnya dimana program
sebelum berhenti dengan menggunakan
tambahan selama 2 sampai 4 minggu lebih
efektif dibanding program nikotin yang
standar.

JAKARTA —Menurut sebuag penelitian
yang diterbitkan dalam arsip Ilmu Kesehatan
Internal, memulai menggunakan permen
karet nikotin dalam usaha mengurangi
setengah jumlah rokok yang dihisap pada 4
minggu sebelum tanggal yang ditargetkan
untuk berhenti merokok tidak lagi efektif
dibandingkan memulai penggantian
nikotin pada hari berhenti merokok
tanpa sebelumnya sedikit demi sedikit
menguranginya.
Dr. Jean-Francois Etter, dari Universitas
Genewa, Swiss, dan rekan-rekannya meneliti
314 orang dewasa yang sudah merokok
paling tidak 15 rokok setiap harinya (dari
rata-rata 23,7 rokok per hari).
Sekitar setengah dari subjek penelitian
ditugaskan untuk menggunakan permen
karet nicotine polacrilex (Nicorette) 4
minggu sebelum dan 8 minggu setelah
tanggal yang ditargetkan untuk berhenti
dan mengurangi jumlah rokok yang mereka
hisap mencapai setengahnya sebelum hari
yang ditargetkan. Subjek penelitian lainnya
ditugaskan untuk menggunakan permen
karet yang sama selama 8 minggu dimulai
dari target hari mereka berhenti merokok
dan diperintahkan untuk berhenti merokok
secara tiba-tiba.
Kedua kelompok diberitahukan untuk
mengunyah sampai 10 potong permen
karet per hari. Tidak ada konseling tatap
muka yang diberikan. Menurut Etter dan
rekan-rekannya, “Angka penghentian

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
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Perekonomian AS mulai membaik
NEW YORK - Beberapa ekonom bank-bank
papan atas Amerika Serikat berpendapat
perekonomian Amerika akan keluar dari
resesi pada akhir musim panas tahun ini.
Komite Penasihat Ekonomi Asosiasi
Bankir Amerika mengatakan diperkirakan
kegiatan ekonomi Amerika akan tumbuh
0,5% antara Juli dan September.
Namun Ketua Komite tersebut, Bruce
Kasman mengatakan”ekonomi akan
kembali tumbuh (dalam empat bulan
mendatang) namun tidak terlalu sehat.”
Para Bankir itu juga mengatakan tingkat
pengangguran di Amerika akan menyentuh
10% pada awal tahun depan.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal
Organisasi untuk kerjasama Ekonomi
dan Pembangunan (OECD) mengatakan
perbaikan ekonomi di sekitar 30 negara
akan meulai berlangsung pada akhir tahun
ini.
Saat berbicara di Mexico, Angel Gurria
menambahkan bahwa Amerika akan
menjadi negara pertama yang akan keluar
dari resesi kali ini.

Bisnis perumahan membaik
Komite Penasehat Ekonomi mengatakan
belanja konsumen di Amerika yang saat
ini berkisar dua pertiga dari pertumbuhan
ekonomi akan meningkat pada pertengahan
kedua tahun ini dan ini akan mengurangi
jumlah PHK dan pemangkasan investasi.

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Lembaga ini mengatakan dengan
didukung kebijakan stimulus dan
pengembangan kondisi pasar keuangan,
kesemuanya ini memungkinkan adanya
pertumbuhan dalam semester kedua tahun
ini.
Kasman yang merupakan Kepala
Ekonom JP Morgan Chase juga mengatakan
perbaikan dalam pasar perumahan akan
menjadi ‘faktor penting’ pertumbuhan
ekonomi.
Tapi dia juga mengingatkan untuk tidak
terlalu optimistik terhadap perkiraan ini.
“Kemungkinan pertumbuhan pada
kwartal-kwartal mendatang akan semakin
besar namun tidak cukup kuat untuk
mengatasi dampak negatif yang terjadi di
bursa tenaga kerja dan keuangan publik,”
katanya.
Dia menambahkan ini artinya
pertumbuhan tidak akan kembali “ke
tingkat sebelum krisis” hingga pertengahan
2010.
Untuk alasan ini, pengangguran akan
tetap berada tetap atau naik 9,5% selama
satu tahun ke depan.
Saat ini angka pengangguran rata-rata di
Amerika adalah sekitar 9,4%, tertinggi sejak
1983.
Untuk pertama kalinya sejak 1975 pada
tiga kwartal secara berturut-turut terjadi
kontraksi.

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

