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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.

Akhir Debat Capres
JAKARTA - Dalam pernyataan penutup
debat capres terakhir yang diselenggarakan
di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7),
seluruh calon presiden meminta rakyat
Indonesia untuk memilih mereka dalam
Pilpres 8 Juli mendatang.
Lima kali acara debat, tiga debat
capres dan dua debat cawapres, telah
dilalui. Sekarang giliran rakyat Indonesia
menentukan pilihannya. Mega menawarkan
perubahan sebagai pernyataan terakhirnya.
Perubahan atas nama ekonomi kerakyatan
itulah yang akan dipersembahkannya
bersama Prabowo Subianto, jika terpilih.
Untuk itu, Mega meminta dipilih nanti.
Capres SBY menyatakan bahwa
keutuhan NKRI adalah harga mati,
sementara demokrasi dan otonomi daerah
harus dikelola untuk mendatangkan
kebaikan. Oleh karena itu, perlu tata kelola
pemerintahan yang baik. Pasangan SBYBoediono berkomitmen mewujudkan itu.
Untuk itu, SBY minta dipilih juga dalam
pilpres mendatang.
JK juga meminta dipilih pada pilpres
nanti. JK menyatakan, Indonesia butuh
pemimpin yang baik, cepat, dan tegas untuk
membawa Indonesia makin cemerlang.
Menurut dia, kriteria tersebut ada pada
dirinya dan Wiranto. Ia juga sempat
menyinggung bahwa pemerintah pusat dan
daerah juga harus berperan serta dengan
menghormati hak rakyat secara demokratis
dan menjauhkan kecurangan.
Pilihan ada di tangan masyarakat. Jika
semua minta dipilih, rakyat tentu harus
menjatuhkan pilihan pada satu calon saja.
Jadi siapa pilihan Anda? Mari renungkan
dan pikirkan sebaik-baiknya.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.
DEBAT DINILAI KURANG MENARIK

Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia
Fadjroel Rahman menilai debat capres
di putaran ketiga, masih sangat hambar.
Bahkan, tidak ada gagasan inspiratif dan
visioner. Bahkan, terlihat masih terjadinya
peng ulangan dan tumpang tindihnya isu
yang diperdebatkan dalam dua debat capres
sebelumnya.
“Namun tetap saja, gagasan maupun
program yang ditawarkan menjadi lebih
baik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/7)
dinihari.Topik NKRI dan demokrasi yang
diperdebatkan, menurut Fadjroel, lebih
pas untuk dialog saja, sehingga upaya
moderator untuk menggali debat terbuka
menjadi sia-sia.
BERSAMBUNG KE HAL 5

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

Tinta Printer Habis?

Nichiren Shoshu Buddhism

Liburan Ke Orlando/Florida

Sedia Produk dari Amway

Pesan tinta via kami,
separuh harga dari harga
toko . Tersedia laser maupun
inkjet. Telp. 215 459 4057(1)

Bisa membantu sewa mobil
untuk jalan-jalan dan
pembelian tiket masuk ke
taman-taman Disney. Telp.
215 459 4057(1)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (101)

Pembuatan kartu undangan

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (53)

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (49)
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 (15)
PIJAT/URUT KESEMBUHAN
# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi (19)
HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

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.

Terima Translate - Inggris-

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695
(20)

Tidak Boleh Meminta Bantuan Siapapun
Suatu siang seorang ayah bertanya pada
anaknya yang terkenal bandel.
“Bagaimana hari ini, Nak? Apakah kamu
masih mengganggu teman-temanmu di
kelas?”
“Sama sekali tidak, Ayah. Mana mungkin
mengganggu teman kalau disuruh Pak
Guru sepanjang hari berdiri menghadap ke
tembok di pojok kelas!”

Termos

Sasa sedang belanja di sebuah toko. Dia
melihat sebuah termos ukuran besar yang
berwarna perak. Dia mengambil termos itu
dan dibawa ke kasir.
“Ada apa Nona, itu kan sebuah termos,
dia bisa menjaga makanan atau minuman
tetap panas atau dingin.”
“Wow,” kata Sasa, “Itu hebat banget donk
... Sasa mau beli ah!”
Keesokan harinya Sasa membawa termos
itu ke kantor. Bosnya melihat termos besar
itu di atas meja Sasa dan bertanya, “Itu apa
Sasa?”

“Oh, ini kan Termos Pak .... dia bisa
menjaga makanan atau minuman tetap
panas juga tetap dingin.
“Termos mu ini isinya apa?”
Sasa menjawab, “Dua batang es krim dan
kopi panas, Pak!”

Cara Masuk Surga

Pada suatu hari ada seorang guru yang
bertanya kepada muridnya
Guru : “Anak-anak pak guru ini sudah
tua , pak guru sudah banyak berbuat baik
kepada kalian.Apakah pak guru ini bisa
masuk surga ?”
Murid: “TIDAK!!!!!!!”
Guru : “Lho mengapa tidak bisa ? pak
guru kan sudah sering berbuat baik kepada
kalian.”
Murid: “TIDAK!!!!!!!”
Guru : “Kalau begitu pak guru akan
bertanya kpada kalian.bagaimana caranya
agar pak guru dapat masuk surga ?”
Murid: “caranya pak guru harus
meninggal dunia dulu baru bisa masuk
surga”
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Gajah Mengamuk
Injak Hingga Tewas 3
Pekerja Perkebunan
Thailand
BANGKOK - Seekor gajah yang mengamuk
menginjak-injak tiga penyadap getah hingga
tewas di Thailand Selatan hari Rabu (1/7)
setelah dibiarkan berkeliaran secara bebas
oleh pemilikya, kata polisi.
Gajah jinak berusia 38 tahun itu diyakini
menyerang para pekerja di tiga perkebunan
terpisah di provinsi Trang sebelum diangkap
kembali.
Satwa itu pertama menginjak-injak
pekerja pria berusia 44 tahun sebelum
dinihari, kemudian menyerang pekerja
di perkebunan lain beberapa kilometer
jauhnya, menewaskan seorang penyadap
getah wanita berusia 38 tahun, kata Letnan
Polisi Sonjit Ma-ou.

“Suaminya melihatnya menyerang ke
arahnya, menangkap tubuhnya dengan
belalainya dan melemparkannya ke tanah
sebelum menginjak-injak tubuhnya,” kata
Sonjit.
Seorang wanita berusia 51 tahun itu
ditemukan tewas di sebuah perkebunan
karet terdekat, kata Sonjit, dengan
menambahkan beberapa tulang di tubuhnya
tampaknya patah.
“Tidak ada saksi dalam kasus terakhir,tapi
kami menemukan bekas jejak kaki satwa itu
dan dari cara itu bagaimana dia tewas, kami
yakin serangan itu dilakukan oleh gajah
yang sama,” katanya.
Gajah itu kemudian ditangkap dan
diserahkan kembali kepada pemiliknya,
yang tidak merantainya. Pihak berwenang
menyelidiki apakah pemilik gajah itu lalai
membiarkannya berkeliaran secara bebas,
kata Sonjit.
Tidak diketahui dengan jelas apa yang
mendorong gajah itu mengamuk,tapi Songjit
mengatakan gajah itu sebelumnya pernah
menyerang dan mencederai sedikitnya tiga
orang lainnya di kawasan itu. (AP/hr)

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 dan suami saya
(William Clarke) 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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Calon Menteri
Wanita

(Ketua Umum DPP
Partai Keadilan
dan Persatuan
Indonesia), Amelia
Yani (Ketua Umum
DPP Partai Peduli
Rakyat Nasional),
Kartini Sjahrir
(Ketua Umum DPP
Partai Perjuangan
Indonesia Baru),
dan Rachmawati
Soekarnoputri
(Ketua Umum DPP
Partai Pelopor),
sering tampak di arena kampanye SBY.
Publik pun tahu, keempatnya adalah
wanita cerdas dengan berbagai latar
belakang yang menguatkan posisi mereka
di panggung perpolitikan nasional. Dari
informasi di lingkaran tim sukses SBY,
salah satu, atau mungkin lebih, dari empat
srikandi politik tersebut bakal dipilih
jika sang presiden incumbent ini mampu
mempertahankan kursi kepresidenan untuk
periode yang kedua. [R-8] Foto: Meutia Hatta

Wanita menjabat menteri sudah menjadi
keharusan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir
ini, komposisi kursi bagi wanita di kabinet
ditingkatkan. Dengan demikian, kasakkusuk mengenai siapa saja wanita yang bakal
duduk di kabinet lima tahun mendatang
mulai disinggung.
Dari lingkaran politik nasional, setidaknya
ada enam wanita yang menjabat ketua
umum parpol. Dari jumlah itu, empat di
antaranya masuk dalam koalisi pendukung
pasangan SBY-Boediono.
Seiring dengan itu, bukan berita lagi, bila
ketua-ketua partai yang berkoalisi, selalu
merapat dan ikut mendampingi capres
dalam setiap roadshow, tentu berharap
bisa mengantarnya memperoleh jabatan
jika capres yang didukungnya memenangi
pilpres.
Di musim kampanye saat ini, empat
wanita politisi, masing-masing Meutia Hatta

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)

Manfaat Kacang Bagi
Jantung
Sebuah penelitian yang melibatkan lebih
dari 6.000 perempuan menemukan bahwa
mereka yang makan kacang-kacangan
atau selai kacang dalam jumlah banyak
memotong resiko mereka akan penyakit
jantung hampir setengahnya.
Para perempuan tersebut diminta untuk
melengkapi kuisioner makanan setiap dua
sampai empat tahun antara tahun 1980 dan
2002.
Jumlah perempuan yang menderita
dari kondisi seperti serangan jantung atau
stroke, atau membutuhkan perawatan
revaskulerisasi untuk penyakit jantung, juga
dicatat.
Secara keseluruhan, terdapat 452
“peristiwa” yang berkaitan dengan
pembuluh darah seperti serangan jantung
atau revaskulerisasi - pembedahan untuk
meningkatkan sirkulasi darah - dan 182
kasus stroke.
Para perempuan yang mengkonsumsi
lebih banyak kacang-kacangan dan selai
kacang di awal penelitian lebih kurus, lebih
aktif secara fisik, dan cenderung lebih jarang
merokok, kata para peneliti.
Setelah menyesuaikan faktor-faktor
tersebut yang dapat mempengaruhi hasil,
para ahli menemukan bahwa perempuan
yang memakan paling tidak lima porsi
kacang-kacangan atau selai kacang setiap
minggu memiliki 44% resiko lebih rendah
terkena penyakit jantung dan mengalami
peristiwa seperti serangan jantung atau
stroke.

Porsi tersebut ditetapkan sebesar 28g
kacang-kacangan atau 16g (satu sendok
makan) selai kacang.
Para peneliti, dari Havard Medical School
dan Harvard School of Public Health di
Boston, mengatakan: “Data ini memberi
kesan bahwa konsumsi kacang-kacangan
dan selai kacang secara sering dihubungkan
dengan resiko CVD yang lebih rendah secara
signifikan pada perempuan yang memiliki
diabetes tipe 2.”
Ellen Mason, perawat penderita penyakit
jantung di British Heart Foundation,
mengatakan: “Akan bermanfaat bila
memasukkan kacang dalam diet kita karena
kacang memiliki lemak jenuh yang rendah
yang bisa meningkatkan kolesterol kita.
“Akan tetapi, produk kacang tanah bisa
penuh dengan tambahan gula atau garam
jadi periksalah labelnya dulu karena itu
akan membatalkan manfaat positif kacang.
Jangan lupa juga bahwa kacang tinggi kalori.
“Memakan lebih dari satu makanan dalam
pemisahan tidak akan membuat banyak
perbedaan pada kesehatan anda jika anda
tidak aktif dan tidak memiliki diet yang
seimbang.
“Sayangnya, mencegah penyakit jantung
lebih rumit dari sekedar memakan kacang.”
“Akan tetapi, kami berasumsi bahwa
kemampuan otak untuk sembuh daru
pengaruh alkohol berkurang seiring dengan
peningkatan konsumsi alkohol.
“Pengaruh yang akut dalam penelitian
menunjukkan mungkin bisa membentuk
dasar kerusakan otak yang permanen yang
diketahui terjadi pada pecandu alkohol. Hal
ini harus diklarifikasi pada penelitian di
masa datang.”

Sulit Tidur, Coba Makan Anggur!
Satu lagi manfaat buah anggur. Penderita insomnia atau susah tidur, ternyata
bisa terbantu agar mudah memejamkan mata dengan buah ini. Demikian
diungkap Ahli Kesehatan Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr.
Ir. Ali Khomsan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/7).
“Rahasianya pada melantonin,” kata Ali. Di dalam buah anggur, lanjut Ali,
terdapat hormon yang dinamakan melantonin, hormon yang berfungsi untuk
mengatur jam biologis tubuh kita. Mulai jam 18.00 hormon ini mulai membanjiri
tubuh kita sampai penuh pada sekitar jam 22.00. “Pada saat itu kita mulai
mengantuk dan tidur,” ungkap Ali.
Orang insomnia memiliki sedikit hormon melantonin ini. Tanda-tanda
insomnia tidak hanya susah untuk tidur, tapi juga terbangun dari tidur lalu
tidak bisa tidur lagi. Salah satu solusinya supaya bisa tidur adalah dengan
mengkonsumsi anggur. “1 porsi anggur kiranya cukup,” tutur Ali. 1 porsi anggur
sama dengan mengkonsumsi 6-8 buah anggur.
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Irak Ambil Alih Operasi Keamanan
BAGHDAD - Pasukan
keamanan Irak membawa
foto PM Nouri al-Maliki
saat berparade di Mosul,
360 kilometer baratlaut
Baghdad, Irak setelah
pasukan AS menarik
mundur pasukan dari
daerah perkotaan besar.
Pasukan keamanan
Irak menguasai kota-kota
kecil dan besar di seluru
negeri itu, Rabu (1/7)
pasca penarikabn mundur
pasukan AS enam tahun
setelah invasi, tapi aksi
pemboman mobil maut

masih menjadi tantangan
berat ke depan.
Presiden AS Barack
Obama memuji penarikan
mundur pasukan
AS sebagai “tonggak
bersejarah penting”, tapi
memperingatkan masamasa sulit pertumpahan
darah dan tindak kekerasan
ke depan.
Penyerahan penting
Selasa itu diwarnai dengan
serangan bom mobil
terhadap pasar terkenal
di Kirkuk, sebuah daerah
perminyakan yang sudah

lama dirobek ketegangan
etnis. Tiga puluh tiga
orang tewas dan 92 cedera
termasuk wanita dan anakanak, demikian menurut
pemerintah lokal.
Irak merayakan hari
libur nasional guna
memperingati penarikan 30
Juni, tonggak sejarah dalam
pemulihan negara itu,
yang dicabik pertempuran,
aksi perlawanan dan
pertumpahan darah
sektarian yang telah
menewaskan puluhan ribu
orang sejak 2003.

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

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

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

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

“JK unggul tipis dari SBY, karena
kelugasan dan kesediaan berdebat. Mega
tetap saja normatif,” ujarnya.
Tradisi debat memang harus menjadi
pilar demokrasi Indonesia, agar masyarakat
lebih rasional dan argumentatif dalam
berdemokrasi.
“Sejarah demokrasi sudah dibuat, dan
kita harus bisa memperbaikinya terus agar
menjadi optimal,” ujarnya. 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
antar capres, meski belum ada yang khas,”
katanya.
DEBAT CAWAPRES

Debat calon wakil presiden yang
diadakan Komisi Pemilihan Umum, Selasa
(23/6) di Jakarta, lebih semarak dilihat dari
penonton yang hadir. Namun, bila dilihat
dari format, debat berlangsung normatif.
Ruangan Hall Lantai 8 SCTV Tower penuh
sesak dengan penonton. Mereka datang
dari kalangan pendukung ketiga pasangan
calon presiden-calon wakil presiden,
peneliti, pengamat, jurnalis, aktivis
lembaga swadaya masyarakat, pengusaha,
dan pegawai Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Tujuh komisioner KPU, dengan baju
seragam batik, duduk di barisan depan.
Wiranto yang tampil rileks, bahkan
dua kali menyanyikan penggalan lagu
”Indonesia Raya” dan ”Ibu Pertiwi”,
mengakui, bangsa ini bisa bangkit. Bangkit
agar pertiwi tidak berduka.
”Maknanya dalam, penyatuan jiwa dan
raga mendorong cipta rasa dan karsa untuk
bangsa. Perpaduan kekuatan spiritual
dan jasmani mendorong keinginan untuk
membela Indonesia. Inilah karakter yang
perlu didorong dari bangsa ini,” ujarnya.
Indonesia, menurut Wiranto, punya
banyak potensi dan keunggulan komparatif
yang luar biasa. Jadi, seharusnya tidak perlu
bangsa ini bernasib seperti saat ini. ”Bangsa
ini masih terus berutang. Politik tidak
membangun kesejahteraan, bahkan justru
menyebabkan perpecahan di antara elemen

bangsa,” ujarnya.
Menurut Wiranto, Indonesia kehilangan
pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Akibatnya, Indonesia menjadi
bulan-bulanan negara lain sehingga
tersingkir dan tersungkur dari percaturan
global.
Prabowo menilai, akar persoalan
bangsa ini terletak pada ketidakmampuan
sistem yang dianut sekarang untuk
menyelamatkan kekayaan nasional
yang tersedot keluar. Padahal, dalam
keyakinannya, kekayaan nasional itulah
yang bakal menjadi modal utama untuk
membiayai berbagai macam kebijakan
dan perbaikan di semua sektor dan lini
demi terwujudnya masyarakat yang lebih
sejahtera.
”Sejarah Indonesia dimulai dari keadaan
negara kita yang terjajah. Kekayaan
yang kita punya diambil keluar. Namun,
sayangnya, sampai sekarang masih banyak
masyarakat miskin walau Indonesia sudah
merdeka 64 tahun,” ujarnya.
Soal kemiskinan dan jati diri bangsa,
Prabowo secara demonstratif menunjukkan
uang pecahan Rp 20.000 dari saku bajunya.
Ia pun mengingatkan, jangan sampai
Indonesia kehilangan jati diri dan menjadi
negara kalah karena dianggap sebagai
bangsa penyedia tenaga kerja murah dan
penyedia bahan baku mentah.
Boediono yang tampil dengan gaya
santunnya, tak seekspresif kedua cawapres
lain. Ia juga cenderung dalam menanggapi
argumen lawan debatnya hanya
memberikan pemikiran sehingga lebih
tampak untuk melengkapi.
Namun, pernyataan Boediono
memperoleh dukungan dari Prabowo,
antara lain dalam masalah penempatan
agama dalam politik. Mereka sepakat
dengan moderator bahwa dalam
kenyataannya, agama yang masuk ke ranah
politik hanya akan memicu pembusukan.
Menurut Boediono, agama tak selayaknya
dijadikan elemen politik praktis. Agama
harus berada di atas politik. Untuk itu,
negara bertanggung jawab memberikan
ruang seluas-luasnya bagi warga negaranya
beribadah sesuai dengan keyakinannya.
Selama ini, hubungan agama dan negara
kerap kali diwarnai friksi.
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Jusuf Kalla - Wiranto Terus Digergaji
JAKARTA – Kendati elektabilitas JKWiranto terus bergerak naik, dukungan
dari kalangan elite Partai Golkar tetap
tak naik- naik. Elite yang benar-benar
bekerja untuk pasangan ini bisa dihitung
dengan jari. Komentar mereka soal
soliditas di tubuh Golkar, ternyata hanya
manis di bibir.
Lemahnya soliditas ini pula yang
ditengarai menjadi salah satu penyebab
mengapa pasangan JK-Wiranto tidak
melakukan kampanye terbuka di Gelora
Bung Karno, Kamis (2/7) ini. Dukungan
yang setengah hati telah membuat JKWiranto megap-megap kekurangan
amunisi.
Ironisnya, ada tokoh muda Golkar
yang banyak tampil di media membela
kepentingan JK-Wiranto, tetapi justru
terlibat aktif dalam upaya menggergaji
kepemimpinan JK di Golkar.

Menurut sumber SP, sejumlah elite
Golkar pekan lalu menyelenggarakan
pertemuan di Solo, Jawa Tengah.
Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah
wakil DPD tingkat I dan tingkat II
itu, membahas dan mempersiapkan
munaslub untuk menggusur JK pascaPilpres 2009.
“Sungguh memprihatinkan, seorang
elite muda Golkar yang kerap tampil
sebagai juru bicara pasangan JK-Wiranto,
ikut pula dalam pertemuan itu,” ujarnya
kepada SP di Jakarta, Rabu (1/7).
Sumber itu menyesalkan sikap
elite muda tersebut. “Seharusnya dia
mendukung dengan sepenuh hati. Jangan
selesai berkampanye di panggung,
lalu melakukan pertemuan untuk
menggembosi JK. Ini perbuatan yang
sangat tidak terpuji,” ujarnya. [W-8]

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

Jacko Akan
Dimakamkan Sesuai
Syariat Islam
Pemberitaan mengenai Michael Jackson
yang kini berpidah keyakinan menjadi
agama Islam tampaknya mulai terbukti.
Jacko direncanakan akan dikubur sesuai
dengan ajaran Islam.
Menurut sumber terpercaya, “Keluarga
mempertimbangkan melakukan
penguburan mengikuti adat Muslim karena
mereka percaya Michael ingin diistirahatkan
dengan agama yang baru dianutnya
itu. Saudara kandung Jacko, Jermaine
mengatakan sangatlah penting untuk
memakamkan saudaranya itu dengan cara
Muslim”.
Beredar kabar Jacko memang sudah
memeluk agama Islam semenjak November
2008. Alasan yang mendasari dia pindah
keyakinan adalah Jacko mengaku sangat
mengagumi setiap ajaran yang dilakukan
para pemeluk Islam.

Pemakaman Jacko Belum
Jelas
Lokasi pasti di mana dan kapan Raja
Musik Pop Michael Jackson dimakamkan
masih menjadi tanda tanya. Keluarga besar
Jackson, Rabu (1/7), menyatakan tidak akan
menyelenggarakan upacara pemakaman di
Neverland, lahan peternakan luas milik sang
bintang di utara Los Angeles.
”Tidak seperti laporan berita sebelumnya,
keluarga Jackson secara resmi menyatakan
bahwa tidak akan ada upacara publik atau
privat di Neverland. Rencana upacara untuk
Michael Jackson tengah disusun dan akan
diumumkan dalam waktu dekat,” sebut
pernyataan keluarga Jackson.
Hal itu membuat kecewa sejumlah
penggemar yang telah menyerbu sekitar
Neverland untuk menyaksikan dari dekat
dan ikut serta dalam upacara pemakaman
idola mereka.
wMedia lokal kini melaporkan bahwa
upacara pemakaman bagi Jackson akan
digelar di Staples Center atau di Los Angeles
Coliseum, tempat digelarnya Olimpiade
tahun 1984. Muncul pula laporan bahwa
Jackson akan dimakamkan pada Selasa

Atas sebab itulah Jacko mengganti
namanya menjadi Mikaeel, yang disesuaikan
dengan nama salah satu malaikat Allah SWT.
Kalau memang Jacko akan dikubur sesuai
dengan ajaran islam, maka mayat Jacko
harus dikubur dengan menggunakan kain
kafan, dan tidak boleh disimpan terlalu
lama. (lip6/pit)

pekan depan. Keluarga Jackson menolak
berkomentar mengenai hal itu.

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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Hubungan sesama
jenis disahkan
Satu pengadilan di ibukota India, Delhi,
memutuskan bahwa hubungan seks sesama
jenis di antara orang-orang dewasa bukan
tindak pidana.
Keputusan ini sekaligus membalikkan
undang-undang kolonial yang telah berusia
148 tahun di mana hubungan seks sesama
jenis dianggap sebagai “bertentangan
dengan hukum alam”.
Melakukan hubungan seks sesama jenis
bisa dikenai hukuman penjara sepuluh
tahun.
Banyak orang di India menganggap
hubungan seks sesama jenis tidak sah.
Sejak lama kelompok-kelompok hak asasi
manusia menegaskan bahwa undangundang yang ada melanggar HAM.
Pengadilan Tinggi di Delhi memutuskan
bahwa UU yang melawang hubungan
sesama jenis diskriminatif dan “melanggar
hak asasi manusia”.

Pengadilan mengatakan bagian UU yang
melarang hubungan sesama jenis adalah
antitesis dari hak perlakukan yang sama,
yang harusnya diterima semua orang.
Keputusan ini menjadi tonggak sejarah
di India di mana mereka yang melakukan
hubungan sesama jenis mengalami
perlakukan yang diskriminatif.
Wartawan BBC di India mengatakan
sebagian besar masyarakat India adalah
konservatif dan pembicaraan tentang seks
dianggap tabu.
Para aktivis gay di India menyambut baik
keputusan ini dan menyebutnya sebagai
keputusan yang bersejarah.
Pada 2004 pemerintah India menentang
petisi yang meminta agar hubungan sesama
jenis dilegalkan.
Mereka yang mendukung petisi ini adalah
badan pemerintah yang mengontrol HIV/
Aids dan para aktivis gay di India.
Badan pemerintah ini beralasan orangorang yang terkena HIV/Aids dipinggirkan
oleh masyarakat dan karenanya upaya
mengatasi penyakit ini menjadi terkendala.

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

Presiden: Angka
Pengangguran dan
Kemiskinan Tak Perlu
Disesali
SOLO - Presiden Susilo Bambang
Yudhyono mengatakan, kemiskinan dan
pengangguran yang ada di Indonesia tidak
perlu disesali, apalagi saling menyalahkan.
“Tetapi dengan kerja keras dan kerja sama
yang baik, mari kita berantas kemiskinan
dan penggangguran dengan kerja nyata,
bukan janji-jan-ji, apalagi menyalahkan
orang lain,” kata Presiden dalam acara
peresmian Balai Latihan Kerja (BLK)
Techno Park (Taman Teknologi) Sasana
Ghanesa Sukowati di Sragen, Selasa (30/6).
Yudhoyono meminta semua gubernur,
bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia
bekerja keras untuk memberantas
kemiskinan dan pengangguran di daerah
masing-masing.

“Semua kepala daerah harus
menjadi terdepan dalam memberantas
pengangguran dan kemiskinan,”
katanya pada acara yang dihadiri oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Mennakertrans) Erman Suparno dan
beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia
Bersatu, Gubernur Jawa Tengah Bibit
Waluyo, dan bupati serta wali kota se-Jawa
Tengah.
Dikatakan, dengan adanya krisis
keuangan global yang masih berlangsung
sampai sekarang, banyak negara yang
“didera” pengangguran, seperti Ameriksa
Serikat yang angka kemiskinannya 10%
dari jumlah penduduknya. Tiongkok malah
jumlah orang miskinnya 10 juta orang.
“Dua negara ini adalah negara besar
dan kaya, namun tetap saja banyak penduduknya yang mengganggur,” katanya.
Namun kata Yudhoyono, jangan karena
banyak negara mengidap “penyakit”
kemiskinan dan pengguran, lantas
pemerintah bekerja santai. “Jangan santai,
tetapi harus bekerja keras,” katanya.
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Kematian David diduga karena
Perebutan Hak Cipta
JAKARTA - Kuasa hukum keluarga
Hartanto Widjaja menduga adanya usaha
perebutan hak cipta akademik dalam kasus
kematian yang menimpa David Hartanto
Widjaja, mahasiswa Nanyang Technology
University (NTU) asal Indonesia, Maret
silam. Selain itu, Kepolisian Singapura
disebut-sebut sebagai aktor utama dalam
usaha konspirasi untuk menyatakan
kematian David murni bunuh diri.
“Sangat mungkin kematian David
merupakan usaha mengambil hak cipta
atas penemuannya yang tertuang dalam
tugas akhirnya, karena David merupakan
sosok yang jenius dan sering berinovasi.
Untuk hal itu, maka dengan terpaksa ia
harus dibunuh,” ujar pengacara keluarga
Hartanto, OC Kaligis, kepada wartawan,
dalam jumpa pers di kantornya, Selasa
(30/6).
Menurut Kaligis, dugaan persaingan
hak cipta akademik itu muncul karena
sikap Kepolisian Singapura yang berusaha
menutupi kematian David, termasuk
menyita laptop dan ponselnya. Pihak
pengacara David pun sudah meminta
mengopi data dalam laptop dan ponsel,
namun ditolak mentah-mentah oleh Polisi
Singapura. Padahal, dua barang tersebut
bukan merupakan alat bukti kejahatan.
Di samping itu, Kaligis menambahkan,
adanya dugaan persaingan hak akademik
terlihat dalam berita acara pemeriksaan

(BAP). Dalam laporannya, NTU
menuduh David telah menusuk dosen
pembimbingnya Profesor Chap Kan Luk
serta memotong pergelangan tangan hingga
akhirnya bunuh diri setelahnya.
“Keluarga David yang berkunjung ke
NTU menemukan, tempat kejadian perkara
(TKP) dalam keadaan bersih dan tidak
tampak adanya garis polisi. Jelas-jelas
ini adalah konspirasi antara NTU dan
Kepolisian Singapura,” tuturnya.
Pihak pengacara dan keluarga David yang
menerima laptop dan ponsel setelah empat
bulan kematian David juga menemukan hal
yang janggal, di mana terdapat dokumen
tentang bunuh diri. Namun, keluarga tak
mempercayai begitu saja, karena David
adalah sosok yang tidak mudah putus asa
ataupun depresi.
“Dari foto-foto saja menunjukkan
adanya luka sayatan di tangan yang cukup
dalam. Bagaimana mungkin seorang yang
tangannya hampir putus memanjat dinding
dan melompat dari lantai empat?” ujar
Hartanto Widjaja ayah kandung David.
Pemerintah Indonesia diminta segera
campur tangan terkait kematian David
Hartanto Widjaja. Pemerintah perlu
segera melakukan delegasi hukum terkait
kematian David. Hal ini disebabkan, kasus
kematian David, diduga sudah diarsiteki
sedemikian rupa oleh beberapa instansi
pemerintah di Singapura.

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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RI-China Tandatangani
Naskah Kerja Sama
Ekstradisi

Pesawat Air France
pecah di laut
PARIS - Badan investigasi kecelakaan udara
Prancis, BEA, mengatakan, pesawat Air France
yang jatuh ke Samudera Atlantik bulan lalu hancur
tidak pecah di udara, tapi hancur saat menumbuk
air.
BEA melaporkan temuan awalnya dari
penyelidiki atas kecelakaan yang menewaskan ke228 orang di pesawat yang tengah terbang dari Rio
de Janeiro, ke Paris, Prancis.
Pimpinan investigasi, Alain Bouillard
mengatakan, sensor kecepatan udara yang tidak
berfungsi bukan satu-satunya faktor dalam
kecelakaan.
Sensor itu menjadi perhatian utama
penyelidikan.
Bouillard mengatakan, jaket pelampung yang
ditemukan di puing-puing pesawat Air France
tidak mengembang.
Dia mengatakan, pencarian atas rekaman
penerbangan pesawat tersebut diperpanjang
hingga 10 Juli.
Menurut Bouillard, kecelakaan ini sangat sulit
difahami.
Namun, dia menambahkan, pemeriksaan
terhadap puing-puing yang telah ditemukan
mendorong tim yakin pesawat itu menabrak
air “menurut arah penerbangan dan dengan
akselerasi vertikal yang kuat”.
Wartawan BBC spesialis transportasi Tom
Symonds mengatakan, jika pesawat tersebut
pecah di udara, kepingan-kepingan badan
pesawat tentu akan ditemukan terpilin dengan
arah yang berlainan.
Namun, kepingan pesawat menunjukkan tanda
kompersi ke satu arah, akibat pesawat menabrak
air pada bagian perutnya.
Jaket pelampung yang ditemukan di
puing-puing juga tidak mengembang, dan ini
menunjukkan penumpang tidak mendapat
peringatan yang cukup soal pendaratan di air.

Menlu Hassan Wirajuda (kiri)
bersama Menlu China Yang
Jiechi menandatangani naskah
Kerjasama Ekstradisi IndonesiaChina di Beijing, Rabu (1/7).
Penandatanganan naskah
kerjasama ekstradisi merupakan
salah satu wujud implementasi
bidang hukum Kerjasama
Strategis RI-China yang telah
ditandatangani oleh masingmasing presiden pada 2005.
Menlu Hassan Wirajuda dan
Menlu China Yang Jiechi di Beijing,
Rabu, menandatangani naskah
kerja sama ekstradisi setelah
beberapa kali tertunda.
Penandatanganan naskah
kerja sama ekstradisi tersebut
disaksikan sejumlah pejabat
tinggi Indonesia seperti Dubes
RI untuk China Sudrajat, Kepala
Fungsi Pelaksana Politik KBRI
Beijing Gudadi Sasongko, Kepala
Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI
Beijing Krishna Adi Poetranto serta
sejumlah pejabat tinggi China.
Sebelum membubuhkan tanda
tangan, kedua menteri luar negeri
yang didampingi masing-masing
anggota delegasi melakukan
pembicaraan selama satu setengah
jam membahas pentingnya kerja
sama itu dan hubungan bilateral
kedua negara.
Menlu Hassan mengatakan
bahwa naskah kerja sama tersebut
akhirnya berhasil ditandatangani
setelah kedua negara samasama memiliki keinginan kuat
untuk meningkatkan kerja sama,
khususnya bidang hukum.
“Naskah ini memiliki arti
penting dan strategis bagi kedua
negara dalam meningkatkan
kerja sama yang selama ini telah
berjalan baik, khususnya di bidang
hukum,” kata Menlu Hassan.

Andi: Orang Sulsel belum saatnya jadi Presiden
JAKARTA -Forum Rektor Indonesia Simpul
Sulawesi Selatan (FRIS-Sulsel) menilai
pernyataan anggota tim kampanye nasional
capres SBY-Boediono, Andi Mallarangeng,
sangat bertentangan dengan amanah UUD
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika karena
Indonesia masyarakat majemuk.
Pernyataan kontroversial Andi
Mallarangeng itu diucapkan saat kampanye
SBY-Boediono di GOR Andi Mattalatta,
Rabu, mengandung unsur SARA, yang
menyatakan: “Belum saatnya orang Sulsel
memimpin bangsa Indonesia.”

Ketua FRIS-Sulsel, Prof Dr dr Idrus
A Paturusi, di Makassar, Kamis (2/7),
mengatakan, UUD 1945 dan BTI memberi
kesempatan kepada setiap warganya untuk
menggunakan haknya, termasuk siapa saja
yang mencalonkan diri untuk memimpin
bangsa ini.
“UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika saja
mensyaratkan seperti itu, kok ada orang
yang ngomong ngelantur di depan massa
kampanye bahwa belum saatnya orang
Sulsel menjadi presiden,” ungkapnya.

Penduduk miskin
‘berkurang’

Kriteria miskin dalam penghitungan
terakhir yang dipakai BPS tahun ini adalah
warga yang jumlah konsumsi perbulannya
berada di bawah angka Rp 200 ribu.
Meskipun sebagian besar warga miskin
di Indonesia tinggal di pedesaan, kriteria ini
dikritik terlalu rendah dan tidak layak.
Sebagai perbandingan lembaga seperti
PBB menggunakan kriteria konsumsi 2 dollar
AS per hari sebagai batasan warga miskin.

JAKARTA —Badan Pusat Statistik (BPS)
mengumumkan jumlah penduduk miskin di
Indonesia tahun ini turun menjadi 32,5 juta
jiwa.
“Hingga Maret 2009 jumlah penduduk
miskin menjadi 32,5 juta jiwa atau
mengalami penurunan sebesar 2,4 juta
orang,” kata Deputi Ketua BPS bidang
statistik sosial Arizal Ahnaf.
Ia menjelaskan di pedesaan penduduk
miskin menurun sebesar 1,5 juta orang
sementara di perkotaan turun sekitar
800.000 orang.
Menurut BPS penurunan angka
kemiskinan ini ditunjang oleh berbagai hal
termasuk naiknya pendapatan petani di desa
dan buruh bangunan di perkotaan.
Wartawan BBC di Jakarta Dewi Safitri
melaporkan tahun lalu jumlah penduduk
miskin berjumlah hampir 35 juta jiwa.
Arizal Ahnaf mengatakan tahun ini
jumlah penduduk miskin turun karena
beberapa sebab seperti harga beras yang
relatif stabil dalam setahun terakhir.
Beras adalah produk yang menjadi
konsumsi terbesar masyarakat miskin di
Indonesia.
Aspek lain yang menurunkan angka
kemiskinan menurut Arizal, adalah naiknya
pendapatan warga miskin yang ditandai oleh
naiknya upah buruh tani di desa dan upah
buruh bangunan di kota.

Program pemerintah ‘gagal’
Dibanding kriteria PBB tersebut kriteria
warga miskin pemerintah Indonesia baru
mencapai sekitar sepertiganya saja.
Karena itu menurut peneliti persoalan
kemiskinan LP3ES Ersan Maryono, kriteria
yang dipakai pemerintah menunjukkan
adanya kesan terlalu dipaksakan sekadar
untuk mendapatkan angka kemiskinan
yang nampak turun dibanding tahun
sebelumnya.
Kesan ini makin kuat, menurut Ersan di
tengah situasi politik menjelang pemilihan
presiden.
Berdasarkan berbagai penelitiannya
Ersan mengatakan sebagian besar program
pengentasan kemiskinan yang dibuat
pemerintah gagal.
Ini terjadi karena program-program
itu diberikan kepada masyarakat miskin
langsung, yang umumnya tidak punya
kemampuan mengubah dana segar menjadi
modal usaha yang produktif.
Akibatnya dana tersebut habis untuk
konsumsi masyarakat bersangkutan.

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

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
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Flu babi tak terkendali
WASHINGTON - Terus meningkatnya kasus
flu babi membuat usaha membatasi virus
sudah tidak dapat dilakukan lagi, kata
pemerintah Inggris.
Para menteri mengatakan reaksi darurat
sekarang menjadi tahap baru “pengobatan”
di seluruh Inggris karena dalam waktu
dekat jumlah kasusnya akan menjadi 100
ribu setiap hari.
Ini berarti obat anti flu tidak akan lagi
diberikan kepada orang orang di sekitar
korban terinfeksi.
Uji coba laboratorium juga tidak akan
dilakukan lagi untuk memastikan kasus.
Tindakan ini dilakukan untuk
mengurangi beban layanan kesehatan.
Pengumuman yang sudah diperkirakan
sebelumnya ini langsung berlaku.
Ini bukan berarti pandemi virus menjadi
lebih mematikan, tetapi hanya hal ini tidak
dapat dikendalikan.
Jika seseorang menunjukkan sejumlah
gejala, mereka harus menghubungi
layanan kesehatan NHS lewat telpon, kata
pemerintah.
Jika dokter memandang seseorang
menderita flu babi mereka akan diminta
tetap di rumah dan diberikan kupon
agar rekan atau anggota keluarga dapat
mengambil obat di apotik misalnya.
Para dokter umum diminta tidak
memberikan obat anti flu.

Sejumlah pengamat memandang obat
seharusnya diberikan kepada kelompok
yang paling rapuh karena virus cukup
lemah dan penggunaan yang berlebihan
dapat menyebabkan penolakan.
Para menteri menolak pilihan ini, tetapi
para dokter bermaksud mengurangi
pemakaian pada keadaan tertentu,
misalnya saat pasien menunjukkan gejala
tidak parah.
Uji coba laboratorium sudah dicabut di
beberapa tempat rawan, seperti London dan
Glasgow.
Tetapi di daerah daerah lain Inggris
menerapkan strategi pembatasan, yang
berarti kasus flu babi harus dipastikan,
dan obat juga diberikan kepada orang
orang sekitar penderita untuk mencegah
penyebaran flu.

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

