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1 US$: Rp. 10,200.00

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.

SBY “Lanjutkan” Pimpin
Indonesia 2009-2014
JAKARTA - Hasil sementara pemilihan
presiden yang diumumkan Komisi
Pemilihan Umum menunjukkan pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
meraih 61,66 % dari hampir 19 juta suara
yang dihitung secara cepat.
Sedangkan pasangan Megawati
Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
mengantungi 28,57 %.
Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sejauh
ini mengumpulkan 9,77 persen.
Angka sementara dari hitung cepat KPU
ini masih akan terus berubah.
Namun angka-angka tersebut tidak jauh
dari hitung cepat yang dilakukan lembaga
survey.
HASIL HITUNG CEPAT

Lingkaran Survei Indonesia
mengeluarkan angka-angka yang tidak jauh
berbeda dimana SBY-Boediono masih yang
terunggul.
Lembaga ini menyebutkan dari 2000
sampel TPS setelah 97,80 data yang masuk,
SBY-Boediono meraih 60,17 %, MegawatiPrabowo 27,27 % dan 12,55 %.
Lembaga Survey Indonesia juga
mendapatkan informasi dari 2.105 TPS
dengan 99,48 data yang masuk diperoleh
urutan sebagai berikut, SBY-Boediono
60,82 %, Megawati-Prabowo 26,57 % dan JKWiranto sebesar 12,61 %.
Sementara LP3ES (Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan
Sosial) menempatkan SBY-Boediono dengan

angka 60,28 % disusul dengan MegawatiPrabowo 27,40 % dan JK-Wiranto 12,32 %.
Pengamat politik dari CSIS Sunny
Tanuwijaya menyebutkan, hitung cepat atau
quic count yang dilakukan oleh lembaga
survey itu menunjukkan kemenangan
metode ilmiah.
“Kita boleh mengkritisi hasil hitung cepat
tetapi kita tidak bisa mengabaikan metode
penghitungan cepat ini,” katanya dalam
diskusi dengan BBC.
Sedangkan Siti Zuhro dalam diskusi
bersama BBC ini menambahkan, cara
hitung cepat ini sudah dilakukan di banyak
BERSAMBUNG KE HAL 8

Pemasangan Iklan melalui 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Tinta Printer Habis?

Disewakan Kamar

Dibutuhkan tenaga kerja

Pembuatan kartu undangan

Pesan tinta via kami,
separuh harga dari harga
toko . Tersedia laser maupun
inkjet. Telp. 215 459 4057 (2)

pekerja Deli merangkap
kasir. berbahasa Inggris
hub Miss Yang 215 923 4397(1)

Antar Jemput

dalam phila dan airport
Telpon saja Bang John
Telp. 267 505 0703 (1)

Liburan Ke Orlando/Florida

Bisa membantu sewa mobil
untuk jalan-jalan dan
pembelian tiket masuk ke
taman-taman Disney. Telp.
215 459 4057(2)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (102)

medium untuk 1 atau 2 orang.
Harga $300 include. Dekat
Wallgreen. Tidak merokok.
Hub: 215-400-1683. (1)

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (54)

Dicari Pria

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

yang bisa set up mesin folder
(MBO Heidelberg) dan bisa
Inggris, telp: 267 861 6363. (1)

enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang

Disewakan Kamar

Penitipan Pemasangan Iklan

Nichiren Shoshu Buddhism

House for Rent

Untuk 1 pria yang tidak urus
dapat melalui toko berikut:
surat. Include TV, laundry, AC, *Djing Kuo 1506 Morris St.
nasi, tissue) di 1243 Jackson
Hub: 215 694 7263. (1)

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (50)

Bancroft 17xx good condition,
new wood floor, washer,
dryer, no asylum, call 267 973
5796 (1)

Terima Translate - Inggris-

Status Perkawinan

Status Perkawinan dalam KTP tengah
digodok di DPR.
Pengisian kolom status perkawinan
dalam KTP masih terus dipertanyakan.
Pada pelaksanaannya saat ini digunakan
istilah “KAWIN” bagi yang telah menikah
dan “TIDAK KAWIN” bagi yang belum.
Tentu saja “TIDAK KAWIN” berkonotasi
orang tersebut tidak akan KAWIN atau
tidak ada keinginan untuk melaksanakan
kegiatan tersebut.
Penggunaan istilah inilah yang terus
menjadi masalah dan diperdebatkan mulai
dari Bidang Kajian dan Pembinaan Bahasa
Indonesia di Departemen Pengajaran
Nasional hingga tingkat DPR Pusat.
Adapun rencananya, rumusan ini akan
segera diajukan ke DPR untuk digodok
kembali sehingga dapat menjadi peraturan
resmi atau bahkan Undang-undang yang
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia, Indonesia Inggris. Hub: 267 231 7695
(21)

Berikut ini adalah draft tabel
rancangannya:
USIA STATUS SINGLE /STATUS MENIKAH
17-20 Belum KAWIN/Keburu KAWIN
21-25 Kepingin KAWIN/Terlanjur KAWIN
26-30 Kapan KAWIN/Kenapa KAWIN
31-35 Kebelet KAWIN/Telat KAWIN
36-40 Nggak Laku KAWIN/Menyesal KAWIN
41-45 Nggak KAWIN-KAWIN/Bbrp Kali
KAWIN
46-50 Nggak Kepingin KAWIN/Lupa Sudah
KAWIN
51-60 Mungkin Nggak KAWIN/Apanya yang
KAWIN
60 ke atas Tidak Bakal KAWIN/Boro-boro
KAWIN
Hehehe.....Serius sekali bacanya......
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Uang Kertas Pecahan
Rp2.000 Diluncurkan
JAKARTA - Bank Indonesia secara resmi
meluncurkan uang kertas baru pecahan
Rp2.000 tahun emisi 2009 sebagai alat
pembayaran yang sah. Peluncuran
dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, hari ini, Kamis (9/7/2009).
“Penerbitan uang kertas emisi baru
tersebut merupakan implementasi kebijakan
Bank Indonesia di bidang pengedaran
uang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
uang rupiah di masyarakat dalam jumlah
nominal yang cukup, jenis pecahan yang
sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang
layak edar,” demikian ungkap Pjs Gubernur
Bank Indonesia Miranda S Goeltom, dalam
keterangan resminya, Kamis (9/7/2009).
Uang pecahan baru tersebut bergambar
Pangeran Antasari (pahlawan nasional
asal Banjarmasin) dengan gambar
bagian belakang tarian adat Suku Dayak.
Uang tersebut akan berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah mulai 10 Juli 2009.

Pemilihan gambar pada uang tersebut
mengacu kepada desain uang kertas
sebelumnya yang bertemakan pahlawan
nasional. Hal ini sebagai bentuk apresiasi
kepada para pahlawan dan untuk turut serta
melestarikan budaya bangsa.

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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Bara: Pemilih SBY
Lebih Banyak dari
Obama

Ketua WHO Kenali
Keparahan Flu

Calon presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memecahkan rekor sebagai
salah satu presiden yang dipilih
langsung paling banyak oleh rakyat di
dunia, yakni sekitar 70 juta pemilih.
Setidaknya itu yang dikatakan Wakil
Ketua Dewan Pakar Tim SBY-Boediono
Bara Hasibuan kepada para wartawan,
di Jakarta Kamis (9/7). “Padahal, SBY
melawan dua pasang kontender lainnya,
JK-Win dan Mega-Pro. Sementara, Obama
hanya melawan John McCain,” tambah
Bara.
Bahkan, Presiden AS Barack Hussein
Obama, pada Pemilu Presiden AS 2008,
dipilih 69 juta warga AS, atau lebih sedikit
satu juta dibandingkan SBY. Jumlah
pemilih sah di AS mencapai 231 juta,
sementara warga yang menggunakan hak

pilih sekitar 134 juta. Di Indonesia, pemilih
sah berjumlah 176 juta pemilih, dan 119 juta
di antaranya menggunakan hak pilih.
Tanpa memberi argumen, Bara
membantah jika SBY hanya mengandalkan
pencitraannya. Bara hanya mengatakan,
“Tetap ada capaian dari pemerintahan SBY.
Jika mengatakan hanya mengandalkan
pencitraan, berarti memandang remeh
penilaian masyarakat.” Terkait isu-isu
santer lainnya seputar pilpres, Bara enggan
memberikan tanggapan.

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)

Ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
mengatakan, H1N1 influenza
menyebabkan gejala ringan yang hilang
tanpa pengobatan pada kebanyakan pasien,
namun para perawat harus siaga akan
adanya tanda peringatan dari kasus yang
parah.
“Mayoritas pasien mengalami gejala
ringan dan sembuh total dalam waktu
seminggu, seringkali tanpa adanya
perawatan medis, General Direktur
WHO Margaret Chan mengatakan dalam
konferensi di Cancun, Meksiko.
“Tapi ada beberapa pengecualian yang
harus menjadi fokus dari kekhawatiran
tertentu,” ia mengatakan pada pertemuan
tersebut, menurut naskah pidato yang
diberikan oleh WHO di Jenewa.
Perempuan yang sedang hamil dan
orang dengan masalah kesehatan yang
mendasar memiliki resiko lebih tinggi
terkena komplikasi dari virus itu dan harus
dimonitor jika mereka jatuh sakit, kata Chan.
Mereka yang terkena gejala mirip flu yang
normal tidak harus mencari pertolongan ke

Sperma Bisa Dicipta
Tim ilmuwan di Newcastle, Inggris,
mengklaim telah berhasil mencipta sperma
manusia dalam laboratorium. Sperma
buatan pertama di dunia itu diyakini
bisa membantu para pria yang memiliki
problem impotensi.
Melaporkannya dalam jurnal Stem
Cells and Development, tim ilmuwan itu
menyatakan butuh lima tahun lagi untuk
membuat teknik penciptaan sperma itu
paripurna. Meski begitu, saat ini, sperma
sudah bisa bergerak dan berkembang
penuh.
Mereka memulai tekniknya berbekal
jaringan sel tunas (stem cell) yang diambil
dari embrio manusia hasil donasi pasien
terapi bayi tabung (in vitro fertility). Sel-sel
itu lalu disimpan dalam tangki nitrogen
cair yang memiliki kisaran suhu tubuh dan
diberi campuran kimia untuk mendukung
pertumbuhannya.
Mereka semua “ditandai” dengan gen
yang memungkinkan para ilmuwannya
mengidentifikasi dan memisahkan apa
yang disebut sel tunas “kuman” dari sel

rumah sakit kecuali mereka memiliki “tanda
peringatan”
tertentu akan adanya infeksi parah,
mantan direktur kesehatan Hong Kong
menekankan.
Orang dewasa yang mengalami demam
tinggi selama lebih dari tiga hari harus
mencari pertolongan, dan anak-anak yang
mengalami kesulitan bangun tidur, lesu dan
tidak lagi sigap juga butuh perawatan ekstra,
kata Chan.
“Untuk pandemi dari keparahan yang
sedang, ini merupakan tantangan
terbesar kami: membantu orang untuk
memahami kapan mereka tidak perlu
khawatir, dan kapan mereka harus mencari
perawatan darurat,” iamengatakan pada saat
konferensi, yang juga dihadiri oleh Menteri
Kesehatan Meksiko Jose Angel Cordova.
Bulan lalu agen PBB menaikkan tingkat
siaga pandemi flu menjadi fase 6
dalam skala 6 poin, mendeklarasikan
bahwa virus H1N1, yang secara umum
dikenal dengan flu babi, menyebabkan
pandemi influenza pertama sejak 1968.
Di seluruh dunia, lebih dari 79.000 kasus
flu H1N1 telah dikonfirmasikan, dan 337
orang telah meninggal -- kebanyakan
mereka memiliki masalah kesehatan yang
mendasar --sejak penyakit tersebut pertama
kali dideteksi pada bulan April.
tunas yang berkembang menjadi sel telur
dan sperma. Stem sel untuk kromosom
pejantan, XY, mengalami proses krusial
“meiosis” dengan mengurangi setengah
jumlah kromosomnya. Proses itu butuh
empat sampai enam pekan.
Ketua tim penelitinya, Professor Karim
Nayernia dari Newcastle University dan
NorthEast England Stem Cell Institute,
mengatakan bahwa kini para peneliti bisa
mempelajari lebih detail bagaimana sperma
terbentuk dan memahami lebih baik
kenapa dan apa yang menyebabkan pria
impoten.
“Pengetahuan itu bisa kita kembangkan
untuk membantu para pasangan yang
memiliki problem dengan kesuburan
sehingga mereka bisa memiliki anak yang
secara genetik adalah anak mereka sendiri,”
Nayemia menjelaskan.
Josephine Quintavalle mengangkat
isu etika. Menurut aktivis dari Comment
on Reproductive Ethics (Corethics) ini,
pekerjaan Nayemia adalah contoh kegilaan
yang tidak bermoral. Ia menjelaskan,
embrio manusia telah dibunuh hanya untuk
menciptakan sperma yang masih diragukan
kesehatan dan efektivitasnya.
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Puluhan tewas akibat bom Irak
BAGHDAD - Setidaknya
34 orang tewas dalam dua
serangan bombunuh diri di
bagian Irak utara.
Polisi dan paramedis
Irak mengatakan 60 orang
luka ketika dua orang
meledakkan diri di kota
Talafar, dekat Mosul.
Serangan ini adalah
yang terburuk sejak tentara
tempur Amerika Serikat
ditarik dari kota Irak
minggu lalu.
Di Baghdad, setidaknya
tujuh orang tewas dan
hampir 20 orang luka-luka
akibat dua ledakan bom di
Sadr City.

Serangan di Talafar, yang
mayoritas penduduknya
adalah warta Turkmenistan
yang minoritas, terjadi
pagi hari dalam waktu
berdekatan.
Pertama, seorang
pembom bunuh diri
meledakkan jaket bom,
ledakan kedua terjadi saat
warga berkumpul di lokasi
ledakan pertama itu.
Wartawan BBC di
Baghdad mengatakan
sasaran serangan itu
tampaknya rumah seorang
hakim setempat.
Wilayah Irak Utara
dengan cepat berubah

menjadi wilayah yang
berbahaya.
Pada hari Rabu (8/07),
dua ledakan di dekat mesjid
Shiah di Mosul menewaskan
sembilan orang dan melukai
banyak orang lain.
Di kota Sadr, Baghdad
yang merupakan wilayah
warga Shiah, dua bom
pinggir jalan meledak di
pasar dan menewaskan
setidaknya tujuh orang.
Presiden Barack Obama
memperingatkan para
pemimpin negara itu akan
menghadapi “pilihan sulit”
di bidang keamanan dan
politik.

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-
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Jusuf Kalla akan segera digusur
JAKARTA – Kalangan internal Golkar

menggagas pelaksanaan musyawarah
nasional (munas) dipercepat untuk
menggusur Jusuf Kalla (JK) dari kursi
ketua umum partai tersebut.
Gagasan itu muncul menyusul
hasil penghitungan suara sementara
yang dikeluarkan KPU dan hitung
cepat sejumlah lembaga survei yang
menempatkan pasangan JK-Wiranto di
posisi terakhir, di bawah Mega-Prabowo
dan SBY-Boediono.
Fungsionaris Partai Golkar, Zainal
Bintang menyatakan kekalahan dalam
pilpres membuktikan kepemimpinan JK
tidak berakar di Golkar. Kepemimpinan
yang tidak mengakar itu membuka
peluang JK didongkel dari pucuk
pimpinan partai.
“Pasca kekalahan ini, JK tidak memiliki
taring lagi di Golkar dan kemungkinan
besar Golkar kembali dilabuhkan ke
koalisi Demokrat. Sudah pasti langkah

3A (Agung, Akbar, Aburizal) untuk
merapatkan kembali Golkar ke Demokrat
berjalan mulus. 3A bisa kembali
bermain di dalam birokrasi dan menjaga
kepentingan bisnis Aburizal,” katanya
kepada SP di Jakarta, Kamis (9/7).
Meski demikian, lanjutnya, 3A masih
harus berhadapan dengan kubu Surya
Paloh yang berupaya mempertahankan
idealisme partai dengan menjaga jarak
dengan pemerintahan SBY. “Surya
akan mencoba membuat Golkar lebih
berwibawa. Namun, apakah SBY akan
membiarkan Golkar berada jauh dari
koalisi Demokrat dan Surya Paloh tetap
eksis di Golkar?” tanyanya.
Zainal meminta kader Golkar memilih
pemimpin alternatif di luar 3A dan Surya
Paloh. “Kalau perlu pilihlah pemimpin
muda yang mempunyai visi pembaruan
dan perubahan serta tidak tinggal
dalam cangkang pragmatisme tertentu,”
tegasnya.

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

Michael Jackson
Diperingati dengan
Sederhana tapi Khidmat
Meski gencar diliput upacara media
massa, peringatan raja pop Michael Jackson
di Staples Center, Los Angeles, California,
Selasa sore atau Rabu (8/7) dini hari WIB
berlangsung sederhana tapi dihadiri banyak
selebritis dan figur terkemuka lainnya.
Ketiga anaknya--Paris, Prince Michael
Jackson I, dan Prince Michael Jackson II
(juga dikenal sebagai Blanket)--hadir tanpa
kain selubung yang menutupi wajah mereka
seperti sebelumnya.
Salah satu puteri Michael, Paris Michael
Katherine Jackson, bahkan muncul tanpa
menutupi perasaan terhadap ayahnya.
Usai beberapa anggota keluarga Michael
menyampaikan kata-kata terakhir dari
panggung Staples Center bagi saudara
mereka yang akan segera dimakamkan, Paris
menyatakan dirinya ingin menyampaikan
sesuatu.
Tampak sedikit rikuh dan ragu, Paris
mencoba berbicara di depan corong
pengeras suara. Karena suaranya yang
keluar dari mulutnya tak begitu jelas, sang
bibi, Janet Jackson, membisikinya untuk
berbicara lebih keras.
Akhirnya kata-kata Paris keluar lebih
lantang di sela-sela isak tangis yang
berusaha ditahannya. “Sejak saya lahir,
‘daddy’ telah menjadi ayah terbaik yang
pernah terbayangkan,” tutur Paris sambil
mulai menangis.
“Saya hanya ingin mengatakan... Saya
sangat sayang padamu,” kata Paris, yang
langsung dipeluk oleh Janet.
Pada kesempatan tersebut, hanya dua
saudara laki-laki Michael yang tergabung
dalam kelompok musik keluarga the Jackson
Five, yaitu Jermaine dan Marlon Jackson,
yang berbicara di panggung.
Michael meninggal 25 Juni dalam usia 50
tahun. Sebelumnya, spekulasi bergulir soal
di mana Michael akan dimakamkan.
Media-media di AS mengutip
sumber mereka mengatakan, keluarga
menginginkan Michael dikebumikan di
Neverland--namun belum mengantongi ijin
dari pihak berwenang setempat.
Jermaine juga tampil menyanyikan lagu
syahdu “Smile”.
Lagu tersebut dituturkan Brooke
Shields sebagai lagu favorit Michael dari

film Charlie Chaplin yang, kata Brooke
Shields, “Salah satu kalimatnya mengatakan
‘Tersenyumlah, walaupun hatimu sakit’”.
Acara penghormatan terakhir bagi
Michael Jackson juga diisi penampilan
sejumlah bintang seperti Lionel Richie dan
Stevie Wonder serta penyanyi tenar yang
pada kesempatan itu membawakan lagulagu Michael Jackson, yaitu Mariah Carey
(“I’ll Be There”), Jennifer Hudson (“Will You
Be There”), Usher (“Gone Too Soon”) dan
John Mayer (“Human Nature”).
Stadion Staples Center saat upacara
penghormatan terakhir bagi Michael, Selasa,
dipenuhi sekitar 20.000 orang, termasuk
17.500 penggemar yang beruntung mendapat
tiket ke acara itu melalui mekanisme lotere.
(Ant)
BELUM DIMAKAMKAN

Otak Michael Jackson diangkat dari batok
kepalanya untuk dilakukan tes racun. Mayat
Jacko belum dikubur menunggu otaknya
dikembalikan.
Saat prosesi penghormatan di Staples
Center, 7 Juli 2009, jenazah Jacko
dibaringkan tanpa otak. Demikian dilansir
The Sun, Kamis (9/7/2009).
Otak King of Pop diambil untuk dilakukan
tes racun demi menguak penyebab pasti
kematiannya. Jacko meninggal pada 25
Juni 2009 akibat gagal jantung. Diduga
dia meninggal akibat penggunaan obat
penghilang sakit.

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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Presiden Optimistis
Pertumbuhan Ekonomi
Capai 4,5 Persen

Sarah Palin Mundur
Sebagai Gubernur
Alaska
ALASKA - Gubernur Alaska yang pernah

mencalonkan diri sebagai wakil presiden
dari Partai Republik, Sarah Palin, Jumat
(3/7) waktu setempat, mengumumkan akan
mengundurkan diri sebagai gubernur akhir
bulan ini.
Dalam pernyataan kepada media,
Palin, 45 tahun, mengisyaratkan untuk
mengembangkan pengaruhnya di dunia
politik Amerika Serikat. Beberapa analis
menafsirkan itu sebagai ancang-ancang
bagi Palin untuk mencalonkan diri menjadi
presiden padan 2012.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan
maju dalam arah yang berbeda,” ujar Palin.
“Kami tahu kami mampu menciptakan
perubahan positif dari luar pemerintahan
saat ini.”
Didampingi staf pemerintahannya,
Palin mengatakan keputusan tersebut

diambil setelah banyak “berdoa dan banyak
pertimbangan”. Ia mengatakan posisi
gubernur Alaska akan diserahkan kepada
Sean Pamell pada 26 Juli mendatang.
Palin sendiri sebenarnya memiliki masa
jabatan sampai akhir 2010.
Palin dan stafnya masih merahasiakan
rencana masa depannya setelah pensiun.
Masih belum diketahui apakah Palin akan
kembali ke kehidupan normal atau akan
menggalang kekuatan untuk mencalonkan
diri sebagai presiden pada 2012.
Juru bicara Palin, David Murrow,
mengatakan Palin tidak mengatakan apa
pun mengenai apakah ini akan menjadi
kegiatan politik terakhirnya. “Ia (Palin)
ingin melayani masyarakat, meski tidak
duduk di kursi gubernur,” ujar Murrow.

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

JAKARTA - KOMPAS.com - Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono optimistis
pertumbuhan ekonomi pada tahun ini bisa
mencapai 4,5 persen dengan terus stabilnya
kondisi makro ekonomi dan politik di
Tanah Air.
“Kalau politik stabil begini, dan kalau
ada masalah-masalah menyusul pilpres
bisa kita carikan solusinya secara damai.
Lalu tidak ada apa-apa, lantas makro
ekonomi terkelola seperti ini saya optimis
bahwa investasi akan bergerak lebih cepat
dan meskipun sasaran kita pertumbuhan
4,5 persen selalu ada kemungkinan untuk
mencapai lebih dari itu,” kata Presiden usai
sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden
Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut dia, kewajiban pemerintah
hingga akhir masa kerjanya Oktober
mendatang adalah memastikan iklim bisnis
dan layanan publik semakin membaik.
“Dengan kondisi makro seperti ini, politik,
ekonomi, sosial maupun keamanan, tentu
sangat mungkin untuk lebih cepat lagi,
peningkatan investasi di negeri kita baik
dari dalam negeri maupun luar negeri.
Presiden menyatakan hal itu usai rapat
kabinet terbatas.
Di sisi makro ekonomi, Presiden
memperkirakan laju inflasi tahun ini hanya
sebesar empat persen sehingga suku bunga
acuan (BI rate) bisa mencapai 6 persen
pada akhir tahun ini, begitu pula nilai
tukar rupiah yang diperkirakan terus stabil
dengan masuknya investasi asing.
“Banyak kondisi yang kondusif untuk
investasi, inflasi terjaga mudah-mudahan
bisa capai empat persen, suku bunga enam
persen dan dengan nilai tukar rupiah yang
relatif stabil. Tiga hal ini memungkinkan
investasi tumbuh kembali,” katanya.
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negara seperti Taiwan.
“Cara hitung cepat ini mungkin bisa
menjadi dasar dalam penghitungan hasil
pemilu di masa datang seperti dilakukan di
beberapa negara,” katanya.
KPU akan mengumumkan hasil resmi

pemilihan presiden paling lambat 25 Juli
mendatang.
Sekitar 176 juta pemillih terdaftar untuk
mengikuti pemilihan presiden.
KPU menyediakan sektiar 450 ribu tempat
pemungutan suara di seluruh Indonesia.

Persoalan bangsa masih
masalah ekonomi
JAKARTA - Hasil exit poll yang dilakukan
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
menunjukkan, persoalan bangsa Indonesia
masih berkutat pada persoalan ekonomi.
Tiga agenda paling mendesak untuk
dikerjakan pemerintah baru yang dirasakan
masyarakat adalah soal harga bahan-bahan
pokok yang masih tinggi (40,4 persen),
penyediaan lapangan kerja (20,5 persen),
dan layanan pendidikan (12,9 persen).
“Masyarakat lebih memikirkan
bagaimana bisa makan, dapat pekerjaan,
dan menyekolahkan anak daripada soal
korupsi,” kata peneliti LP3ES, Kurniawan
Zen, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis
(9/7).
Untuk itu, pada pemerintahan baru
nanti, ketiga persoalan tersebut harus
segera ditindaklanjuti. “Siapa pun yang
akan resmi menjadi presiden, agendanya ya

ini. Ini adalah common sense publik yang
kami angkat,” kata wawan.
Jika akhirnya SBY yang kembali
memimpin negeri ini, ia juga harus
melaksanakan agenda tersebut. Kalau
tidak, slogan kampanye SBY “lanjutkan”
bisa-bisa diplesetkan menjadi “lanjutkan
penderitaan”.
Menurut Wawan, tiga persoalan tersebut
sangat memberatkan masyarakat saat ini.
“Ketiganya terkait. Ketika mereka masih
kesulitan untuk makan dan tidak mendapat
pekerjaan, mustahil (mereka) bisa
memikirkan pendidikan anak,” ucapnya.
Exit poll adalah wawancara tatap muka
di luar TPS pada hari pemungutan suara 8
Juli 2009 kemarin. Responden yang dipilih
berjumlah 7.423 orang di 33 provinsi.
Margin of errornya 1,2 persen dengan
tingkat kepercayaan 95 persen.

New Business hours:

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

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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

Menerima pelayanan kirim

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

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli

Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll
Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam,
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lainlain.
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Tentara Cina masuk
ke Urumqi
URUMQI - Ribuan pasukan keamanan

dikerahkan ke kota Urumqi di propinsi Xijiang
untuk mengakhiri bentrokan antar etnis.
Presiden Cina Hu Jintao mempersingkat
kunjungan ke Italia untuk menghadiri pertemuan
puncak G8, dalam upaya mengatasi krisis tersebut.
Bentrokan antara warga Uighur Muslim dan
suku Han Cina dimulai hari Minggu dan telah
menewaskan 156 orang.
Ketua partai Komunis Urumqi mengatakan
akan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka
yang melakukan pembunuhan.
Sementara itu lebih dari 1.400 orang ditangkap
dalam kekerasan tersebut.
Wartawan BBC di Urumqi mengatakan ribuan
polisi paramiliter dikerahkan ke Cina sementara
situasinya bisa disebut dalam keadaan darurat
militer.
Dia melaporkan bahwa situasi masih tegang,
dan kabar burung mengenai serangan antar etnis
tersebar luas.
Ketua partai Komunis di Urumqi, Li Zhi,
mengatakan pemerintah akan mengeksekusi
mati mereka yang terbukti bersalah melakukan
pembunuhan saat kerusuhan terjadi.
Kantor berita AFP mengutip walikota Urumqi,
Jerla Isamudin, yang mengatakan situasi di kota ini
sekarang “terkendali”.
Namun, ada laporan mengenai bentrokan abru
saat polisi mencoba menangkap para pengunjuk
rasa.
Kantor berita Reuters mengatakan massa
suku Han tampak rentan dan terus bertambah,
sebagian dari mereka marah karena polisi
menangkap pemuda dari suku itu.
Wartawan AFP mengatakan melihat kekerasan
terjadi hari Rabu (08/07), antara lain serangan
suku Han terhadap seorang pria Uighur.
Mereka melaporkan pria itu dipukuli dan
ditendang oleh sekitar enam orang sementara
puluhan warga Han mendorong mereka terus
melakukannya, aksi itu berhenti setelah polisi
turun tangan.
Wartawan BBC mengatakan pihak berwenang
Xinjiang diperintahkan untuk menyelesaikan
masalah itu secepatnya karena rasa malu setelah
presiden harus membatalkan kehadirannya di
pertemuan G8.
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G8 batasi
pemanasan global
Para pemimpin G8 dari negaranegara Industri menyepakati
upaya untuk membatasi
pemanasan global sampai 2
derajat celcius pada tahun 2050.
KTT di L’Aquila, Italia juga
menetapkan target baru untuk
emisi karbon yang dianggap perlu
untuk mencapai tujuan itu.
Negara-negara maju akan
mengurangi emisi karbon sampai
80 % pada tahun 2050 untuk
mengurangi 50 % dari global emisi
pada tahun yang sama.
Para pengamat mengatakan
tidak memberi indikasi bagaimana
target-target baru atau biayanya
akan dicapai.
Mereka memutuskan untuk
mendunda pembicaraan mengenai
cara-cara mendanai sebuah
traktat PBB baru untuk memerangi
perubahan iklim sampai bulan
November.
Wartawan mengatakan, negaranegara maju dikiritik karena
menghindari target sementara.
Selain itu perundingan sulit
masih akan dihadapai sementara
para juru runding berusaha
mengukuhkan target-target
ambisius.
Pengurangan emisi karbon
itu hanyalah sebuah target dan
akan memerlukan kerja sama dari
negara-negara lain seperti Cina
dan India.
Perdana Menteri Inggris Gordon
Brown mengatakan, negaranegara G8 yakin akan mendukung
komitmen ketika perubahan iklim
dibahas hari Kamis.
Dikatakan, kedua negara merasa
memiliki suatu kepentingan yang
sama dalam upaya menegakkan
hukum sehingga diharapkan akan
mampu menciptakan suatu bentuk
kerja sama yang baik.

SBY Menang, Respons Pasar Positif
JAKARTA -Hasil penghitungan cepat (quick
count) yang menempatkan pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono
sebagai pemenang Pilpres 2009 dengan
satu putaran, tidak direspons pasar secara
istimewa. Sebab, kemenangan itu sudah
lama diprediksi pelaku pasar, sehingga
lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) justru terjadi sehari sebelum pilpres,
atau pada Selasa (7/7) lalu.
“Hari ini, justru pasar melakukan aksi
profit taking (ambil untung) setelah Selasa
lalu IHSG menguat 2 persen,” ujar ekonom
Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, di
Jakarta, Kamis (9/7).
Dia menjelaskan, reaksi pasar tersebut
juga dipengaruhi sentimen global dan
regional yang melemah. “Walaupun hasil
pilpres sesuai prediksi dan sesuai harapan
pelaku pasar, tidak cukup mendongkrak

IHSG karena terimbas sentimen negatif dari
eksternal,” jelasnya.
Hal itu tercermin dari pergerakan IHSG di
Bursa Efek Indonesia yang fluktuatif. IHSG
dibuka menguat 18 poin, namun tiba-tiba
melemah hingga lebih 25 poin dari posisi
penutupan Selasa lalu di 2.083,25. Pada
pukul 11.30 WIB, untuk sementara IHSG
menguat 1,32 poin ke posisi 2.084,56.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS menguat tipis dari Rp 10.240
menjadi Rp 10.236 per dolar AS pada Kamis
siang.
Fauzi menambahkan, dalam jangka
panjang, pemerintahan baru hasil pilpres
akan memberi sentimen positif terhadap
IHSG dan rupiah.
Dia memprediksi IHSG akan menguat ke
level 2.400 dan kurs ke Rp 9.500 per dolar AS
pada akhir tahun.

Tim JK-Wiranto Temukan
Banyak Kecurangan
Pilpres

“Dalam beberapa hari ke depan kita
akan kumpulkan bukti-bukti kecurangan
itu. Jadi kami tidak mau asal menuduh.
Semua itu butuh pembuktian. Kita akan
melihat apakah kecurangan itu dilakukan
secara sistematis atau hanya kesalahan
administrasi,” katanya.
Tahap awal, kata dia, pihaknya akan
membentuk task force yang terdiri dari Tim
Garuda, Tim Advokasi Hukum, dan Tim
Humas dan Pencitraan.
“Kami juga akan membuat pos aduan di
beberapa tempat seperti di Gedung Ina Pasar
Minggu, kantor DPP Hanura, Kantor DPP
Golkar Slipi, dan Posko Mangunsarkoro.
Kami juga akan mencantumkan nomor
telepon yang bisa dihubungi dan nomor yang
bisa dihubungi unuk melaporkan aduan,”
jelasnya.

JAKARTA —Tim sukses pasangan Jusuf
Kalla-Wiranto menggelar rapat evaluasi
seputar pemilu presiden. Dalam rapat itu
ditemukan berbagai persoalan berupa
kecurangan yang dilakukan tim kampanye
pasangan capres-cawapres tertentu di
sejumlah daerah.
Juru bicara tim kampanye JK-Wiranto,
Yuddy Chrisnandi memisalkan adanya
temuan form C1 yang sudah ditandatangani
dan dibuat berita acaranya sebelum
pencontrengan dimulai. Ada pula sejumlah
surat suara di beberapa daerah yang sudah
tercontreng.
“Kami menduga adanya keterlibtan aparat
dan adanya money politic yang mendorong
pemilih untuk mencontreng calon tertentu.
Ini baru temuan awal dan tentunya
temuan ini akan ditindaklanjuti dan dicari
bukti-buktinya,” jelas Yuddy di Posko Ki
Mangunsarkoro, Jakarta, Kamis (9/7/2009).
Tim juga, lanjutnya, meminta kepada
relawan JK-Wiranto, ormas, serta masyarakat
umum agar segera melaporkan kecurangan
apabila menemukan bukti-bukti kuat.

RENCANA TULIS BUKU

Usai Pemilu Presiden 2009, Jusuf Kalla
akan menulis sebuah buku yang berisi
peristiwa-peristiwa yang dialaminya selama
mengikuti Pilpres 2009.
“Beliau berencana menulis buku seputar
pemilu presiden,” ujar Juru Bicara Tim
Kampanye Nasional JK-Wiranto, Yuddy
Chrisnandi di Posko Mangun Sarkoro,
Menteng, Jakarta, Kamis (9/7/2009).

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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Soros: China Bakal Bantu Pemulihan
Resesi Global
WASHINGTON - Miliarder
George Soros menyebut China
sebagai “pendobrak positif” yang
akan membantu pertumbuhan
dunia dari krisis ekonomi yang
berlangsung saat ini.
“Bagi China, krisis ini
merupakan sesuatu yang
mempengaruhi mereka dari luar,”
kata Soros yang kini tidak lagi
terlibat dalam operasional Soros
Fund Management LLC senilai
24 miliar dollar AS di New York,
dalam wawancara Bloomberg
Radio.
Menurutnya, China bisa
merangsang perekonomian
mereka sendiri. Mereka memiliki cadangan
devisa, surplus perdagangan dan akan
menjadi satu dari penggerak perekonomian
dunia.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah
menegaskan bahwa lonjakan perekonomian
global akan lebih kuat dari yang
diprediksikan di bulan April lalu seiring
dengan stabilnya sistem finansial. IMF juga
menghitung, perekonomian dunia akan
membiak sebesar 2,5 persen di tahun 2010;
dibandingkan dengan prediksi April lalu
yang hanya 1,9 persen.

Pertumbuhan China diprediksikan akan
menggelinding 8,5 persen tahun depan; 1
persen lebih tinggi ketimbang prediksi IMF
bulan April lalu yang hanya 7,5 persen.
Namun, Soros memperngatkan bahwa
krisis ekonomi yang terjadi saat ini tidak
bisa diatasi hanya dengan menyurung
kepercayaan konsumen dan bisnis semata.
Perbankan AS masih memegang begitu
banyak aset-aset bermasalah yang masih
akan membebani perekonomian. “Hal itu
adalah bagian dari kenyataan yang tak
bisa dimanipulasi,” tegasnya. (Femi Adi
Soempeno/Kontan)

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

