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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.

Debat Capres II
JAKARTA - Tiga calon presiden baru saja
menyelesaikan debat kedua mereka.
Debat capres Kamis malam yang dipandu
dipandu oleh pengamat ekonomi Dr Aviliani
bertema “Mengentaskan Kemiskinan dan
Pengangguran
Ini adalah debat capres yang kedua dari
tiga kali debat capres yang dijadwalkan oleh
KPU.
Menurut Anggota KPU I Gusti Putu
Artha, meski ada perubahan format tapi
harapan untuk melihat adu argumentasi
diantara para capres tidak akan terjadi
karena menurut Putu hal ini sesuai dengan
kesepakatan KPU dengan tim sukses para
capres.
Padahal sejumlah pihak mengharapkan
adu argumentasi diantara para calon
presiden bisa terjadi agar perdebatan
lebih menarik dan membantu pemilih
untuk menentukan calon presiden yang
benar-benar menguasai permasalahan,
apalagi dalam debat sebelumnya para
calon presiden saling menyetujui pendapat
masing-masing.
Para calon presiden ini masih akan
menghadapi debat satu putaran lagi pekan
dengan dengan tema Demokrasi dan
Otonomi Daerah.
ANGKA KEMISKINAN

Dalam debat, Susilo Bambang
Yudhoyono memaparkan tiga agenda
utamanya untuk mengentaskan
kemiskinan dan pengangguran dalam
lima tahun mendatang yaitu peningkatan
perekonomian, program pro-rakyat
langsung dan pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium.

Yudhoyono mengatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi setidak-tidaknya
harus tumbuh hingga 7 persen untuk
mengurangi angka kemiskinan.
“Kita juga harus mendorong sektor riil,
infrastruktur, sehingga pengangguran dapat
berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, calon Presiden M Jusuf
Kalla mengatakan untuk segera merevisi
Undang-Undang Ketenagakerjaan
khususnya soal uang pesangon dan tenaga
kontrak.
“Kita harus segera duduk bersama untuk
segera revisi UU ketenagakerjaan khususnya
agar tidak menyusahkan semuanya,” kata
Capres M Jusuf Kalla.
Menurut Kalla, untuk menyelesaikan
persoalan investasi masalahnya bukan
di UU investasi namun justru di UU
Ketenagakerjaan.
“UU Ketenagakerjaan ini tidak disukai
pengusaha dan juga tak disetujui pula oleh
tenaga kerja,” kata Kalla.
Capres Megawati Soekarnoputri
menyatakan, Indonesia harus mandiri
terlebih dulu agar bisa bergerak
BERSAMBUNG KE HAL 5
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Pasang Iklan di

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (100)

Looking for Beer Deli worker
Night Shift. Hub: 267 243
7504 (3)
PIJAT/URUT KESEMBUHAN

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (52)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (48)

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 (14)

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (18)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

Belajar Komputer & Foto

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

Terima Translate - Inggris-

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

Tidak Boleh Meminta Bantuan Siapapun
“Iis, sebelum mengerjakan tes, jangan
lupa berdoa dahulu,” nasihat ibu pada suatu
malam.
“Baik, Bu. Tetapi mengapa aku harus
berdoa?” tanya Iis
“Ya untuk minta bantuan Tuhan agar
kamu dapat mengerjakannya sehingga
mendapat nilai yang bagus,” jawab sang
ibu sambil membelai lembut rambut putri
kesayangannya.
Ternyata hasil tes Iis jelek. “Iis, mengapa
nilai tesmu jelek?” tanya ibunya. “Apa
engkau tidak berdoa?”
“Tidak, Bu, karena dilarang oleh Pak
Guru.”
“Masa sih, Pak Guru melarangmu seperti
itu?”
“Ya, Bu. Kalau tes, kita tidak boleh minta
bantuan siapa pun. Jadi, aku tidak berdoa
dan minta bantuan kepada Tuhan,” jawab
Iis polos.rakyat warna lampu tidak ada yang
sesuai dengan selera saya”..
??!!@#$$!!anak ketiga seperti anakmu
sendiri.”

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)

215-459-4057
267-231-7695
enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

Bahasa Palembang

Sebutlah namanya Udin. Dia seorang
karyawan swasta dan dimutasikan ke
daerah palembang. Pada waktu hari
pertama kerja ditempat yang baru, udin
merasakan panggilan alamnya yaitu mau
buang air kecil.
Setelah menemukan kamar mandi dan
udin melihat pintunya tertutup, Udin
bertanya kepada seorang OB.
Udin : “Mas, didalam kamar mandi
siapa?”
OB : “Katek mas.”
Udin : “Oh, makasih....”
Setelah lama menunggu, yang ditunggu
juga belum keluar. Kebetulan OB tadi juga
mau ke kamar mandi, dan ketemu sama
udin lagi.
OB : “Mas gak jadi ke kamar mandinya?”
Udin : “Belum mas, Kateknya belum
keluar juga!”
OB : (bengong, lalu ketawa) “Mas, katek
itu dalam bahasa sini artinya gak ada!!!”
Udin : “Haa, mati aku, uh kamu gak
bilang dari tadi.”
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Protes di Teheran
‘terhenti’
JAKARTA - Polisi anti huru hara dan
milisi Iran tampaknya telah menghentikan
protes di ibu kota Teheran beberapa hari
setelah bentrokan karena hasil pemilu yang
dipertikaikan.
Penduduk setempat mengatakan kota sepi
namun pendukung oposisi menyerukan satu
hari berkabung bagi mereka yang meninggal
dalam aksi protes hari Kamis.
Barack Obama mengecam kekerasan
“tidak wajar” terhadap para pemrotes.
Sementara itu laporan-laporan
menyebutkan, empat pemain sepakbola
Iran muncul untuk menunjukkan solidaritas
telah dilarang bermain.
Surat kabar pro pemerintah Iran Daily
mengatakan empat dari enam pemain yang
mengenakan pita tangan hijau selama babak
kualifikasi Piala Dunia melawan Korea
Selatan di Seoul telah mundur dari tim

nasional.
DIPLOMAT DIUSIR

Komentar Presiden Amerika Serikat
terhadap situasi di Iran muncul sementara
Inggris mengusir dua diplomat Iran sebagai
tanggapan terhadap pengusiran dua
pejabatnya dari Teheran.
Pihak berwenang Iran menuduh
Inggris dan Amerika Serikat berusaha
menggoyahkan negara itu, hal yang ditolak
oleh kedua negara.
Selama 12 hari sejak pemilu 12 Juni
yang menghasilkan kembalinya Presiden
Mahmoud Ahmadinejad dengan suara 63 %,
pendukung oposisi bentrok dengan polisi di
jalan-jalan Teheran.
Hari Selasa, Presiden Obama
menggunakan bahasa yang keras untuk
mengecam penindasan terhadap para
pemrotes hasil pemilu.
Dia mengatakan, dia menghormati
kedaulatan Iran dan “keliru” mengatakan
Barat yang memicu kerusuhan itu.

Puji Tuhan,
Saya (Imelda Utomo Clarke) mengucap syukur
kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan
kemenangan dalam kasus interview Permanent
Resident pada bulan November 2008. Saya
mendapatkan status Permanent Resident sejak
December 2008. Sekali lagi saya mengucapkan
syukur atas berkat yang Tuhan Yesus telah
percayakan kepada saya.

Terima Kasih kepada:

1. Mama tercinta, keluarga di Scranton & Phila
2. Pengacara Stanley Ellenberg Esq.
3. Kiki Zacaratos
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SBY calonkan Sri
Mulyani

Alkohol Cepat
Bereaksi di Otak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati sebagai salah satu calon gubernur
baru Bank Indonesia.
Begitu surat resmi presiden mengenai
pencalonan tersebut diterbitkan, DPR dapat
melakukan proses seleksi bagi pengganti
Budiono yang sekarang menjadi calon wakil
presiden pasangan SBY.
DPR berharap gubernur BI yang baru akan
berusaha menurunkan tingkat inflasi dan
SBI.
Presiden juga akan mengajukan satu calon
lagi yang belum dia sebut namanya.
Wakil ketua panitia anggaran DPR dan
anggota komisi keuangan, Harry Azhar
Aziz mengatakan masyarakat tidak bisa
berspekulasi karena semuanya bergantung
pada surat resmi presiden.
Tetapi, DPR tetap harus melakukan uji “fit
and proper” terhadap para calon, termasuk

Para ilmuwan telah mengungkap bahwa
alkohol menuju ke kepala anda hanya dalam
enam menit.
untuk pertama kalinya, para peneliti telah
membuktikan bahwa meminum alkohol
menyebabkan perubahan yang sangat cepat
dalam sel otak manusia. Tes mengenai
pengaruh alkohol sebelumnya hanya
dilakukan pada hewan.
Para ilmuwan menguraikan untuk
melakukan tes terhadap suatu perkataan
terkenal yang menyatakan bahwa satu
minuman dapat dengan cepat menuju ke
kepala anda.
Hanya enam menit setelah meminum
sejumlah alkohol sama dengan tiga gelas bir
atau dua gelas wine, yang mengakibatkan
tingkat alkohol dalam darah meningkatkan
0,05 sampai 0,06 persen, perubahan telah
terjadi dalam sel otak.
Para peneliti dari Rumah Sakit Universitas
Heidelberg di Jerman mengatakan diketahui
bahwa otak bereaksi dengan cepat terhadap
alkohol, tetapi peneliti masih ingin
mengetahui seberapa cepatnya efek tersebut
Delapan laki-laki dan tujuh perempuan
secara sukarela mengikuti eksperimen

Sri Mulyani.
Wakil ketua panitia anggaran DPR dan
anggota komisi keuangan, Harry Azhar
Aziz menambahkan pihaknya tetap
mengharapkan gubernur BI yang baru
tetap menjaga inflasi pada tingkat yang
rendah, kembali ke tingkat 3 persen, SBI juga
diharapkan terus mencapai angka yang lebih
rendah, dan hal ketiga tentang intermediasi
untuk sektor riil agar dapat lebih banyak
menyerap tenaga kerja.

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
- Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis
Kecelakaan Lalu Lintas
Credit Repair
- Personal Injury
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)

ASI Terbukti
Membuat Anak
Pintar
Menurut sebuah penelitian di
Amerika Serikat, bayi yang diberikan ASI
kemungkinan besar akan lebih memiliki
prestasi yang baik di SMU dan bisa
melanjutkan kuliah dibanding dengan bayi
yang dibesarkan dengan susu botolan.
Profesor Joseph Sabia dari the American
University dan Profesor Daniel Rees dari
University of Colorado Denver mendasari
penelitian mereka pada 126 anak dari 59
keluarga, membandingkan saudara yang
diberi ASI ketika bayi dengan saudara
lainnya yang tidak diberi ASI.
Dengan membandingkan saudara
kandung, penelitian tersebut mampu
mencatat pengaruh dari berbagai faktor
yang sulit untuk diukur seperti kecerdasan

dimana mereka meminum sejumlah
tertentu alkohol melalui sedotan sepanjang
sambil berbaring di scanner otak MRI.
Tujuannya adalah untuk mencapai
kandungan alkohol dalam darah 0,05 sampai
0,06 persen - tingkat yang mengganggu
kemampuan mengemudi, tapi tidak
menyebabkan kemabukan yang parah.
Scanner tersebut membuat para ilmuwan
dapat menguji perubahan sangat kecil dalam
struktur lembut sel otak yang disebabkan
oleh alkohol.
Dr Armin Biller, seorang ahli saraf
di rumah sakit tersebut, mengatakan
kandungan bahan kimia yang secara normal
melindungi sel otak berkurang seiring
dengan peningkatan konsentrasi alkohol.
Komponen lain dari sel otak juga terpotong
ketika lebih banyak alkohol diminum.
Secara mengejutkan mungkin, penelitian
tersebut menemukan bahwa reaksi otak lakilaki dan perempuan sama terhadap alkohol.
Tim peneliti menemukan bahwa pengaruh
berbahaya dari alkohol dalam otak bisa jadi
berumur pendek, tapi sel membutuhkan
jangka waktu lama untuk memperbaiki diri.
Dr Biller said: “Tindak lanjut kami pada
hari berikutnya menunjukkan bahwa
perubahan di dalam otak bermetabolasi
setelah pengkonsumsian alkohol dalam
jumlah sedang karena orang sehat dapat
dengan mudah keadaannya berbalik secara
keseluruhan.
maternal dan kualitas lingkungan rumah.
Penelitian tersebut, yang diterbitkan
dalam Journal of Human Capital,
menemukan bahwa tambahan sebulan
memberikan ASI dihubungkan dengan
peningkatan poin nilai sekolah dari ratarata 0,019 poin dan peningkatan dari
kemungkinan masuk ke perguruan tinggi
dari rata-rata 0,014.
“Hasil dari penelitian kami
menganjurkan bahwa manfaat kognitif dan
kesehatan dari menyusui akan memberikan
manfaat pendidikan yang penting secara
berkepanjangan bagi anak-anak.” Sabia,
seorang profesor kebijakan publik yang
memfokuskan pada ilmu ekonomi
kesehatan, menyatakan.
“Tapi ini hanya permulaan. Masih
banyak lagi pekerjaan yang tersisa untuk
diselesaikan untuk membangun hubungan
sebab musabab yang menentukan.”
Sabia mengatakan dalam penelitian
tersebut, merupakan yang pertama yang
menggunakan data saudara kandung untuk
menguji efek menyusui pada penyelesaian
sekolah dan masuk perguruan tinggi.

DUNIA KITA INDONESIA 5

16 DUNIA KITA INTERNASIONAL

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

AS ingin ubah siasat tempur
AFGANISTAN - Panglima
tentara Amerika di
Afghanistan mengatakan
pasukan internasional
harus mengadakan
perubahan mendasar untuk
mengurangi jatuhnya
korban sipil.
Jenderal Stanley
McChrystal mengatakan
tentara akan diperintahkan
untuk berhenti menembaki
musuh bila terdapat warga
sipil, kecuali apabila nyawa
prajurit terancam.
Sebuah laporan militer
Amerika pekan lalu
menyimpulkan bahwa

serangan udara Amerika
Mei lalu yang menewaskan
warga sipil Afghanistan,
telah melanggar aturan.
Wartawan BBC Rob
Watson mengatakan,
pernyataan jenderal AS itu
menadai periode
pemikiran kembali soal
Afghanistan di kalangan
sekutu NATO, khususnya
Amerika.
Sejak ditunjuk sebagai
komandan pasukan asing
di Afghanistan bulan lalu,
Jenderal Stan McChrystal
berulang kali menekankan
pentingnya menghindari

korban sipil.
Kini dia mengatakan
tentara harus melakukan
perubahan budaya dari
pasukan dengan tugas
tempur, menjadi tentara
yang menjadikan upaya
perlindungan warga sipil
sebagai prioritas utama.
Dalam beberapa hari ini
Jenderal McChrystal akan
mengumumkan peraturan
tempur baru sesuai dengan
pemikirannya itu. Selain
itu, secara diam-diam
dia meminta operasi di
Afghanistan dikaji ulang.

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

semakin kuat untuk meningkatkan
kesejahteraan sekaligus memerangi
kemiskinan.
“Dan intinya yang harus disejahterakan
itu adalah petani. Tetapi itu tadi, kita mesti
mandiri terlebih dulu. Itu substansinya,”
katanya.
Megawati Soekarnoputri menyatakan, jika
Indonesia tetap tergantung kepada asing,
Indonesia tak bisa banyak bergerak leluasa.
CETRO: BELUM BANYAK KEMAJUAN

Direktur Eksekutif Center For Electoral
Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menilai
materi debat calon presiden malam ini
belum menunjukkan kemajuan.
“Yang lebih maju suasananya. Lebih
bagus dari yang pertama,” kata dia usai
mengikuti acara tersebut di Studio Metro
TV, Jakarta, Kamis 25 Juni 2009.
Meski demikian, menurut dia,
pelaksanaan debat lebih rileks dan
menghibur, serta lebih cair satu sama lain.
Sementara itu, anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha
menambahkan, klimaks debat capres
adalah pada putaran terakhir atau yang
kelima.
“Suasana akan lebih cair dan perdebatan
akan lebih berkualitas,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini
menilai debat calon presiden malam ini
lebih atraktif dari sebelumnya.
“Sedikit lebih menjawab beberapa
catatan kritis pada dua debat (caprescawapres) sebelumnya,” ujar dia.
Menurut Nur Hidayat, peran moderator,
Aviliani, juga mampu membuat suasana
lebih hidup.
BANTAK IKLAN

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-

Center For Electoral Reform (Cetro)
menilai porsi iklan dalam pelaksanaan
debat calon presiden dan wakil presiden
sebaiknya dikurangi.
“Sejak awal KPU (Komisi Pemilihan
Umum) sudah membangun kesepakatan,
harusnya iklan dikurangi,” kata Direktur
Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay usai
usai mengikuti acara debat capres di Studio

Metro TV, Jakarta, Kamis 25 Juni 2009.
Menurut dia, iklan sebaiknya
ditayangkan di awal dan akhir
penyelenggaraan debat. Upaya ini
diharapkan dapat memberikan waktu
bagi masing-masing kandidat yang lebih
panjang.
Selain itu, dia melanjutkan, ekskalasi
perdebatan yang terbangun bisa
kontraproduktif bila harus diselingi dengan
iklan.
Namun, anggota KPU I Gusti Putu
Artha mengaku bahwa KPU harus realistis
dengan adanya porsi iklan tersebut. Hal itu
terutama dikaitkan dengan anggaran KPU
yang terbatas.
“Kalau pelaksanaannya lebih efisien, sisa
anggaran bisa dikembalikan ke kas negara,”
ujar dia.
Dia menjelaskan, penayangan iklan
di sela acara debat tidak mengganggu
substansi perdebatan.
“Karena konsesi dengan pemilik stasiun
televisi penyelenggara adalah 30 menit
commercial break dan 90 menit untuk
content,” ujarnya. “Bagi KPU, itu sudah
cukup”.
BAWASLU: DEBAT LEBIH MENARIK

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Nur Hidayat Sardini menilai debat calon
presiden malam ini lebih atraktif dari
sebelumnya.
“Sedikit lebih menjawab beberapa
catatan kritis pada dua debat (caprescawapres) sebelumnya,” kata dia usai
mengikuti acara tersebut di Studio Metro
TV, Jakarta, Kamis 25 Juni 2009.
Menurut dia, peran moderator, Aviliani,
juga mampu membuat suasana lebih hidup.
Disinggung mengenai penampilan para
calon presiden, Nur Hidayat mengaku
memuji ketiganya. “JK sebagai pemecah
kebekuan, SBY yang memberikan
pandangan signifikan, dan Megawati yang
memaparkan hal-hal penting,” ujar dia.
Meski demikian, pelaksanaan debat
belum ideal seperti di Amerika Serikat
(AS) yang dapat mewakili kepentingan
masyarakat. “Tapi sudah ada perbedaan
antarcapres, meski belum ada yang khas,”
katanya.
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Survey: SBY masih unggul
JAKARTA – Posisi pasangan calon
presiden Susilo Bambang YudhoyonoBoediono kembali diunggulkan dengan
67% suara pemilih, dalam survey
terakhir yang diumumkan hari Rabu ini.
Survey digelar oleh Lembaga Survey
Indonesia (LSI), yang sejak awal
meramalkan pasangan SBY-Boediono
akan menang dalam satu putaran
pemilihan.
Dalam survey yang dibuat berselang
20 hari sejak survey terakhirnya dengan
tema yang sama, Direktur LSI Saiful
Mujani menyatakan tingkat keterpilihan
SBY-Boediono sedikit turun.
Dari 71% bulan lalu, menjadi 67% saat
ini.
Meski turun, LSI meramal pasangan
Jusuf Kalla-Wiranto dan Mega-Prabowo,
tetap tidak akan mampu mengejar
ketinggalan popularitas SBY-Boediono
dalam tempo hanya dua pekan

menjelang pemilihan.
Saat mengumumkan hasil survey
yang menurut LSI dilakukan di 33
propinsi dengan 2000 calon pemilih ini,
LSI mengakui survey dibuat berdasar
pesanan dari Fox Indonesia.
Fox adalah lembaga konsultan yang
kini menjadi tim sukses pasangan SBYBoediono.
Diumumkannya hasil survey pesanan
kubu capres tertentu, sebelumnya
menimbulkan kontroversi karena dinilai
dipakai sebagai alat untuk menggiring
opini calon pemilih.
Namun sejumlah survey
sejenis, sampai saat ini juga masih
mengunggulkan SBY, dibanding Mega
dan Jusuf Kalla.
Survey LP3ES misalnya,
diselenggarakan di 15 kota melalui
telepon, menyebut SBY-Boediono dipilih
54,9% pemilih.

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:Tiap
Berhubungan Seks
Selalu Dikasih Pil ‘Fly’
Kasus kekerasan yang dialami Manohara
sepertinya tidak pernah ada habisnya.
Pihak Manohara kembali memojokan pihak
pangeran dari kelantan ini.
Sebelumnya Manohara pernah
mengatakan bahwa dirinya sering dipaksa
untuk melakukan suntik hormon agar
badannya terlihat membesar sebagai
kamuflase bahwa dia bahagia hidup
bersama keluarga pangeran.
Kini, Manohara kembali mengungkapkan
‘borok’ dari Teuku Fakhry suaminya.
Manohara mengaku selalu diberi pil setiap
kali melakukan hubungan seksual. Dia pun
juga dipaksa agar selalu tampak senang di
depan publik.
Hal tersebut dilakukan Fakhry saat dia
mengajak Manohara berlibur ke pulau
Lombok April 2008 lalu.
“Setiap diajak berhubungan, selalu dikasih

pil. “ ungkap kuasa hukum Manohara,
Hotman Paris di kantornya, Gedung
Summitmas, Jakarta, kemarin.
Mano mengaku heran, setelah meminum
pil yang diberikan Fakhry tersebut, Mano
mengaku merasakan fly.
“ Saat Mano minum pil, Mano tidak
merasakan apa-apa, cuma merasa fly,”
ungkapnya.
Benarkah Fakhry melakukan itu semua?
Kita tunggu saja penjelasan ari pihak
Kelantan (rmb/pit/ft:ezzarileks)

Dewi Sandra Lost Contact
Dengan Glenn

meminta harta gono-gini kepada suaminya.
Sidang Dewi dan Glennrencananya akan
kembali dilanjutkan 2 Juli 2009 mendatang.

Sepertinya, kesabaran Dewi Sandra
mulai menipis juga menghadapi suaminya,
Glenn Fredly. Bahkan, belakangan Dewi
lost contact dengan Glenn karena nomor
handphone suaminya itu sudah berganti.
Namun, begitu sebagai istri, sebenarnya
Dewi masih keukeh mati-matian ingin
mempertahankan pernikahannya dengan
Glenn Fredly. Jika nantinya ia ditakdirkan
untuk berpisah, Dewi hanya bisa menerima
nasibnya saja.
“Pendirian kita masih sama ingin terus
mempertahankan rumah tangga, tapi jikalau
nanti menurut hakim tidak demikian,
kita tidak bisa berbicara apa-apa. Apapun
hasilnya kita siap,” terang Cindy Panjaitan,
kuasa hukum Dewi saat ditemui seusai
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Kamis (25/6/2009).
Dalam sidang hari ini, Glenn dan Dewi
tak tampak hadir. Mereka hanya diwakili
masing-masing kuasa hukumnya.
Yang menarik, sama seperti kisah
perceraiannya dengan Surya Saputra, di
perceraiannya yang kedua ini, Dewi tetap tak

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)
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RI stop TKI PRT
ke Malaysia
Pemerintah Indonesia secara resmi
menghentikan sementara pengiriman
Tenaga Kerja Indonesia sektor informal ke
Malaysia mulai besok hingga tanggal 10
Juli.
Penghentian itu dilakukan menyusul
kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia
di Malaysia yang bekerja sebagai pekerja
rumah tangga.
Rapat antara menteri tenaga kerja,
departemen luar negeri dan duta besar
Indonesia untuk Malaysia memutuskan
penghentian dilakukan, sementara
pemerintah Indonesia akan meninjau
kembali MOU dengan Malaysia terutama
tentang perlindungan TKI.
Wartawan BBC Sri Lestari melaporkan,
keputusan untuk menghentikan
pengiriman TKI di sektor informal itu
disampaikan setelah rapat Menteri Tenaga
Kerja, Wakil Menteri Luar negeri Indonesia
dan Duta besar Indonesia di Malaysia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Erman Suparno mengatakan peninjauan
kembali MOU dengan Malaysia akan
berlangsung pada pertengahan Juli
mendatang, peninjauan itu antara lain
tentang perlindungan TKI yang berkerja di
Malaysia.
Erman menambahkan setiap bulan
pengiriman TKI di sektor informal ke
Malaysia mencapai 3.000 orang.
Meski penghentian pengiriman TKI dan
peninjauan MOU dilakukan, pemerintah
Indonesia tidak akan menarik pulang TKI
yang sudah bekerja di sana.
LSM pemerhati buruh migran, Migrant
Care menyatakan, keputusan pemerintah
untuk menghentikan sementara
pengiriman TKI sektor informal ke
Malaysia, bisa mendesak Malaysia mau
mengubah isi MOU antara lain tentang
penahanan paspor TKI.
Selain itu, kedua negara juga bisa
memperketat perbatasan sehingga bisa
mencegah masuknya TKI ilegal ke Malaysia,
kata Koordinator Migrant Care Anis
Hidayah.

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

Potensi Alam
dan SDM Harus
Digabung untuk
Kemajuan Bangsa
MEDAN - Calon Presiden Jusuf Kalla
(JK) menyatakan Indonesia sudah jauh
tertinggal dibanding negara luar. Untuk
setara dengan negara lain maka dibutuhkan
pemimpin yang mampu menggabungkan
potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang ada di Indonesia.
“Indonesia memiliki modal kekayaan
alam dan sumber daya manusia yang hebat.
Menggabungkan dua hal ini cara untuk
memajukan bangsa,” kata HM Jusuf Kalla
di depan ratusan tokoh agama Islam di
Asrama Haji Medan, Rabu (24/6).
Indonesia, kata Jusuf Kalla, harus
memiliki pemimpin yang mampu

menggabungkan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia. Kalau tidak,
maka kekayaan alam Indonesia diambil
orang asing. “Kita mau kekayaan alam
Indonesia kita nikmati sendiri. Itu cita-cita
kita untuk membawa negeri ini lebih maju,”
sebut Capres nomor urut tiga ini berjanji.
Selain itu, tukas JK, masalah lain,
Indonesia masih kurang percaya diri untuk
memanfaatkan kemampuan otak, otot yang
ada dalam negeri tanpa harus tergantung
dengan pihak lain. “Kalau semua-semua
maunya ikut orang, itu namanya neolib,”
jelas JK yang datang ke Medan bersama
Nyonya Mufidah Kalla dan rombongan.
Dia juga menjelaskan tentang pentingnya
pemimpin yang lebih cepat. “Jangan
sesuatu hal rapat 10 kali. Kita ambil
keputusan dan berani mengambil resiko.
Kalau ada kritikan rakyat, kita jelaskan.
Kalau ada kritikan pihak luar, kita jelaskan.
Selain itu, lebih cepat dalam proses
pemerintahan untuk melayani masyarakat.
Kalau pengurusan izin bisa satu hari
mengapa harus seminggu.
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Indonesia Butuh Banyak Pengusaha Pribumi
VIVAnews - Pengajar ekonomi politik
internasional dari Universitas
Indonesia (UI), Syamsul Hadi,
mempertanyakan pernyataan salah satu
calon presiden tentang kapitalisme ‘rambut
hitam’ dalam kampanyenya di daerah
beberapa waktu lalu.
Jika yang dimaksud itu adalah pengusaha
pribumi, calon presiden tersebut dinilai
salah menilai.
Menurut Syamsul, Indonesia justru
sangat membutuhkan banyak pengusaha
bumiputera untuk memajukan
perekonomian.
“China itu maju ekonominya seperti
sekarang, karena punya banyak usahawan
atau pengusaha bumiputera,” kata Syamsul
dalam diskusi bertajuk Hentikan Hegemoni
Rezim Neoliberal di kafe Bakkoel Koffie
Cikini, Jakarta, Kamis 25 Juni 2009.
Syamsul menjelaskan, China mempunyai
26 juta pengusaha pribumi di negaranya,
atau setara dua persen dari 1,3 miliar total
penduduk.
“Bandingkan dengan Indonesia yang
baru mempunyai 400 ribu usahawan
pribumi, atau baru 0,18 persen dari total
penduduknya,” ujar Syamsul.
Padahal, Syamsul melanjutkan, pasar
Indonesia masih cukup luas. Dengan sekitar
230 juta jumlah penduduk Indonesia, hal
itu merupakan pasar yang sangat potensial
untuk pengusaha.
“Asing saja tergiur dengan 230 juta
penduduk kita, karena ini setara dengan 50
persen pasar ASEAN,” ujar dia. “Singapura

dan Malaysia juga tertarik dengan pasar
kita”.
Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan
banyak pengusaha pribumi. Bahkan, dia
mengingatkan, ketika Uni Soviet dulu
runtuh karena rezim komunis saat itu,
tidak memberikan kebebasan kepada
masyarakatnya untuk berusaha.
“Kapitalisme itu bagus kalau usahanya
dikuasai oleh orang-orang pribumi. Jadi
kapitalisme pribumi itu bagus. Itulah
maksud dari ekonomi kerakyatan,” ujar
Syamsul.
Lebih baik, Syamsul menambahkan,
pemerintah justru mendorong bangkitnya
perekonomian yang didukung oleh
pengusaha pribumi. Keberpihakan
pemerintah semestinya kepada pengusaha
pribumi.
“Bukannya kepada pengusaha yang selalu
difasilitasi, tetapi ternyata malah melarikan
modal ke luar negeri,” kata Syamsul.
Namun, Syamsul memberi catatan,
kapitalisme pribumi itu mesti dikawal agar
tidak mengeksploitasi masyarakat sendiri.
Ini penting karena negara mesti melindungi
segenap tumpah darah Indonesia.
Beberapa yang harus direvisi dalam
perundang-undangan, menurut Syamsul,
antara lain adalah yang mengatur soal
migas, penanaman modal, ketenagakerjaan,
dan liberalisasi sektor ritel.
“Siapapun presidennya nanti, kita
perlu kawal agar undang-undang tersebut
segera direvisi, supaya lebih berpihak pada
kepentingan nasional,” kata Syamsul.

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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AS Tingkatkan
Bantuan untuk
Pakistan
WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS),
pada Rabu (24/6) waktu setempat menyetujui
untuk melipatgandakan bantuan ke Pakistan
sebesar US$ 1,5 miliar per tahun hingga lima
tahun ke depan. Tindakan itu memperkuat
pernyataan bahwa pihak Barat khawatir akan
kejatuhan Pemerintahan Pakistan ke tangan
kelompok Taliban yang merupakan sekutu AlQaeda. Dengan adanya bantuan, AS berencana
meningkatkan ekonomi Pakistan sebagai bagian
dari perang melawan kelompok-kelompok
ekstremis.
“Badan Legislasi menandai betapa pentingnya
langkah untuk meningkatkan kerja sama di
bidang ekonomi dan politik dengan Pakistan,”
ungkap Senator Richard Lugar yang menangani
komite hubungan luar negeri.
Bantuan dana tersebut, mencakup sekitar US$
400 juta untuk anggaran militer Pakistan pada
2010-2013. Pakistan tengah menyiapkan serangan
pamungkas untuk menghancurkan kelompok
Taliban pimpinan Baitullah Mehsud. Upaya
Pakistan dilakukan di bawah ancaman Taliban
dan Al-Qaeda yang bermaksud menguasai senjata
nuklir negara itu, untuk menyerang AS.
Mehsud dituduh menjadi dalang pada
sejumlah peledakan bom di Pakistan, termasuk
pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan,
Benazir Bhutto pada 2007 lalu.
TANGKAP MILITAN

Sementara itu, dari Islamabad, Pakistan
dilaporkan, pihak kepolisian mengatakan,
mereka telah menangkap dan menahan 25
orang tersangka anggota kelompok militan, yang
berencana melakukan penyerangan dengan
sasaran fasilitas negara asing di Islamabad. Polisi
juga menyita rompi berisi bahan peledak dari para
tersangka.
“Kami telah menahan 25 teroris. Para teroris ini
berencana melakukan aksi sabotase di Karachi,
Lahore, dan kota-kota besar lain. Enam di antara
mereka berencana menyerang sasaran penting.
Kebanyakan sasaran mereka adalah para
penegak hukum, instalasi vital, dan fasilitas
asing,” kata Kepala Kepolisian Islamabad. Kaleem
Imam.
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AS kecam
Cina soal
internet
Amerika Serikat meminta
pemerintah Cina mencabut
perintah agar semua komputer
pribadi dilengkapi dengan piranti
lunak untuk menyaring internet.
Sementara itu, mesin pencari
Google di blok di sejumlah wilayah
Cina, setelah media pemerintah
menuduh perusahaan Amerika itu
menyediakan link ke pornografi.
Wartawan BBC Quentin
Sommerville melaporkan, Berikut
laporan Quentin Sommerville,
upaya menggunakan mesin
pencari dunia maya Goggle
terganggu di Cina.
Sebelumnya, pihak berwenang
mengkritik situs itu karena
menyediakan akses ke pornografi.
Situs asing lain seperti youtube
memang dihalangi di Cina karena
memuat informasi soal Tibet,
pembantaian Tiananmen dan
topik sensitif lain.
Pengguna internet Cina
juga tidak bisa mencari nama
pemimpin Cina Hu Jintao dan Wen
Jiabao di internet.
Satu piranti lunak penyaring
baru harus dipasang di semua
komputer yang dijual di negara itu
mulai bulan Juli.
Beijing mengatakan tujuan
langkah ini adalah menghalangi
akses ke pornograsi, tetapi piranti
lunak ini juga akses ke situs yang
memiliki informasi politik yang
sensitif.
Departemen perdagangan
Amerika meminta Cina
membatalkan rencana itu
dengan mengatakan piranti
lunak itu merupakan sensor dan
memperlemah keamanan internet,
dan bahkan melanggar peraturan
dagang dunia.

JK: Kerja Saya Bagus Kan? Mega: Tidak Dong
JAKARTA - Saling sindir antar calon
presiden mewarnai debat capres putaran
kedua pada Kamis malam ini, 25 Juni 2009.
Misalnya, soal kontrak proyek gas Tangguh
yang dijual murah kepada investor China di
era Megawati.
Debat capres putaran kedua yang digelar
di studio Metro-TV ini dimoderatori oleh
ekonom Aviliani pada pukul 19.00 - 21.00
WIB.
Saat mendapat kesempatan berbicara,
Jusuf Kalla menyampaikan kritik kepada
Megawati yang menjual gas Tangguh dengan

Pemerintah Umumkan 2
Kasus Flu H1N1
JAKARTA —Pemerintah mengumumkan
dua kasus positif influenza A (H1N1) atau flu
babi baru yang dikonfirmasi laboratorium
dalam dua pekan ini. “Setelah sekian bulan
tanpa kasus, ada dua warga yang baru
datang dari luar negeri dikonfirmasi positif
terinfeksi flu H1N1,” kata Menteri Kesehatan
Siti Fadilah Supari di Jakarta, Rabu.
Kedua korban infeksi virus influenza
A (H1N1) tersebut yakni seorang pilot
berinisial WA (37) asal Jakarta dan seorang
warga negara Inggris berinisial BM (22) yang
tinggal di Australia dan sedang berada di
Bali.
WA pada 14 Juni berkunjung ke Australia
dan pada 18 Januari ke Hong Kong. Pada 19
Juni dia demam lalu memeriksakan diri ke
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso
dan hingga kini masih dirawat di sana.
Sementara BM pada 19 Juni berkunjung
ke Bali dan 20 Juni berobat ke Rumah Sakit
Sanglah (Denpasar) dengan membawa kartu
waspada kesehatan (Health Allert Card).
“Kedua pasien dalam keadaan baik namun
masih diisolasi di rumah sakit,” katanya dan
menambahkan, kedua pasien tersebut baru
diizinkan keluar dari ruang isolasi rumah
sakit setelah dinyatakan negatif atau sembuh
dari infeksi virus influenza A (H1N1).
Hal itu, menurutnya, dilakukan untuk
mencegah virus influenza A (H1N1)
menyebar cepat dalam masyarakat seperti
yang terjadi di beberapa negara tetangga.

murah.
Menjawab kritikan ini, Mega pun
mendapat kesempatan untuk menjawab
pendek. Pada kesempatan itu, Mega pun
menjawab bahwa JK kan pernah bekerja
sama saya.
Saat Kalla bertanya, “Tapi, kerja saya
bagus kan bu?”
Megawati kembali menjawab dengan
wajah agak cemberut, “Tidak dong.”
Sontak, Kalla dan SBY pun tertawa.
Begitupun dengan hadirin pun ikut tertawa.

“Karena di Australia, semula penularan
terjadi karena kasus impor tapi kemudian
menular ke warga Australia dan selanjutnya
menular antar-warga di negara itu secara
cepat. Saat ini di sana kasusnya cukup
banyak,” katanya.
DI LN 4 WNI TERINFEKSI

Menteri Kesehatan menambahkan, saat
ini empat warga negara Indonesia yang
berada di luar negeri juga dilaporkan positif
terinfeksi flu A H1N1 dan dirawat di sana.
Tiga di antaranya merupakan WNI yang
tinggal di Singapura dan satu lainnya WNI
yang bermukim di Australia namun sedang
berlibur di Singapura.
“Ada juga laporan infeksi pada seorang
pegawai kita yang sedang mengikuti
pelatihan di Beijing dan satu WNI lagi
di Makau, namun belum ada laporan
konfirmasi positif,” kata Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra
Yoga Aditama.
Menteri Kesehatan menjelaskan,
pemerintah meningkatkan kewaspadaan
sehubungan dengan adanya dua kasus baru
tersebut dan laporan penularan flu baru
di negara-negara yang berdekatan dengan
Indonesia termasuk Australia, Malaysia,
Singapura, Pilipina, Thailand dan Vietnam.
“Surat edaran terkait kasus baru akan
dikirim ke daerah. Aktivitas di semua
fasilitas kesehatan termasuk rumah
sakit, kantor kesehatan pelabuhan, dan
laboratorium ditingkatkan,” katanya.

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

Tersedia:
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Ekonomi AS Masih Lemah
WASHINGTON - Gubernur Bank Sentral
AS, Ben Bernanke bersama anggotanya
menegaskan bahwa walaupun resesi sudah
berkurang, namun ekonomi masih lemah.
Di sisi lain keadaan ini cukup mampu
menahan tingkat inflasi yang ada.
Demikian salah satu hasil rapat dua hari
institusi itu, yang berakhir Rabu (24/6)
di Washington, dan sekaligus meredam
kekhawatiran tingginya inflasi akibat
triliunan dolar yang dipompakan ke
ekonomi negara itu.
Sementara tingkat suku bunga pinjaman
tetap berada pada posisi nol dan 0,25.
Institusi itu juga diimbau mempertahankan
suku bunga bila ada perpanjangan masa
pemberlakuan.
Pada rapat Bank Sentral itu tidak ada
komitmen baru memperpanjang kebijakan
pembelian surat berharga pemerintah dan
sekuritas kredit perumahan. Langkahlangkah itu pada dasarnya untuk
menurunkan tingkat utang masyarakat.
Kebijakan itu mengguncang investor surat
berharga yang merasa khawatir di masa
depan tingkat suku bunga itu akan lebih
tinggi.
Tetapi kenyataannya, Wall Street tidak
bereaksi apa-apa terkait pengamatan baru
Bank Sentral mengenai risiko deflasi dan
inflasi.
Para pembuat kebijakan menghentikan
penggunaan bahasa yang pernah
digunakan pada pernyataan hasil
pertemuan April lalu bahwa lemahnya

ekonomi dapat memicu deflasi.
Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan
dan berdampak pada turunnya harga dan
upah yang berkepanjangan. Kenyataankenyataan itu juga menghantui para
investor surat berharga yang meminta Bank
Sentral untuk tidak menyebut deflasi dalam
arti inflasi kemungkinan naik di masa
depan.
Bank Sentral AS menegaskan bahwa
harga komoditas energi dan lainnya
belakangan ini sudah naik. Tetapi, para
pembuat kebijakan memperkirakan, pabrikpabrik yang beroperasi dan lemahnya pasar
tenaga kerja akan menyulitkan banyak
perusahaan untuk secara bersamaan
menaikan harga-harga. Namun, justru Bank
Sentral AS mengharapkan inflasi tetap bisa
dipertahankan untuk beberapa saat.
Sementara itu, menurut ekonom
Lynn Reaser, Wakil Presiden National
Association for Business Economics, Bank
Sentral mengirim pesan bahwa ekonomi
mengalami kemajuan dan mengarah
pada pemulihan. Pasar kredit tampaknya
membaik dan inflasi tidak akan menjadi
masalah.
“Keburukan deflasi juga sudah
dihapuskan dari daftar risiko utama
Bank Sentral,” tambahnya. Bank Sentral
AS pada Maret lalu meluncurkan US$ 1,2
triliun sebagai langkah menurunkan suku
bunga, sekaligus mempertahankan tingkat
pinjaman, dan mendorong warga AS lebih
bebas berbelanja.

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

