
JAKARTA - Suasana genting, penuh 
tanda tanya, sempat menyelimuti Kantor 
Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan 
Kuningan, Jakarta, sepanjang Rabu (15/7). 
Hal ini terkait informasi yang beredar sejak 
beberapa hari terakhir bahwa sejumlah 
pimpinan komisi itu akan diproses hukum.

Suasana ”tak nyaman” itu makin terasa 
karena ada informasi Rabu kemarin, 
Kejaksaan Agung dan Polri menggelar 
koordinasi untuk membahas sejumlah kasus 
yang diduga melibatkan pejabat Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, 
pukul 15.00, sejumlah pimpinan dan pejabat 
KPK akan menjadi tersangka untuk dua 
kasus. Pertama, dalam kasus pembunuhan 
Direktur PT Putra Rajawali Banjaran 
Nasrudin Zulkarnaen, yang antara lain 
menjadikan Ketua KPK nonaktif, Antasari 
Azhar, sebagai tersangka dan ditahan Polri.

Kedua, kasus dugaan suap dalam 
pengusutan korupsi Sistem Komunikasi 
Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. 
Dalam kasus ini, pejabat KPK dikabarkan 
menerima suap dari PT Masaro yang 
merupakan rekanan dalam proyek itu.

Secara terpisah, Jaksa Agung Hendarman 
Supandji, Rabu malam di Kejagung, Jakarta, 
mengakui bahwa memang ada rencana 
pertemuan dengan jajaran Polri. Namun, 
pertemuan itu tertunda.

Rabu, Wakil Kepala Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal 
Hadiatmoko datang ke Kejagung. 
Kedatangannya itu diduga terkait berbagai 

kasus yang diduga melibatkan sejumlah 
pejabat KPK. Namun, Hendarman 
menyatakan, kedatangan Hadiatmoko 
dalam rangka koordinasi biasa terkait kasus 
di Batam, Kepulauan Riau.

PENGGIAT BERDATANGAN
Suasana di Kantor KPK, Rabu siang, 

bertambah hangat ketika sejumlah penggiat 
gerakan antikorupsi datang ke KPK. Mereka 
antara lain praktisi hukum Todung Mulya 
Lubis, Patra M Zen, dari Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Teten 
Masduki (Transparansi Internasional 
Indonesia), Bivitri Susanti (Pusat Studi 
Hukum dan Kebijakan), serta Emerson 
Yuntho dan Febri Diansyah dari Indonesia 
Corruption Watch (ICW).

Teten menyatakan, tiga wakil ketua KPK 
yang ditemuinya, yaitu Bibit Samad Rianto, 
Chandra M Hamzah, dan M Jasin, dengan 
tegas mengatakan tidak menerima suap dari 

1 US$: Rp. 10,200.00

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

Kegentingan Selimuti 
Kantor KPK

BERSAMBUNG KE HAL 8

JOB AVAILABLE 
(Dicari Tenaga Kerja)

 
For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)

General Labor, Machine Operator, Quality Control, 
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control, 
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman

Requirements (Persyaratan)

Must have proper paperwork to work in U.S 
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen

All applicants must fill out employment application 
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum 
diterima kerja.

Please call 215-833-9686 for 
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.
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Tinta Printer Habis?
Pesan tinta via kami, 
separuh harga dari harga 
toko . Tersedia laser maupun 
inkjet. Telp. 215 459 4057 (3)

Dibutuhkan tenaga kerja
pekerja Deli merangkap 
kasir. berbahasa Inggris 
hub Miss Yang 215 923 4397(2)

Antar Jemput
dalam phila dan airport
Telpon saja Bang John 
Telp. 267 505 0703 (2)

Liburan Ke Orlando/Florida
Bisa membantu sewa mobil 
untuk jalan-jalan dan 
pembelian tiket  masuk ke 
taman-taman Disney. Telp. 
215 459 4057(3)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (103)

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

Pembuatan kartu undangan
Menerima desain kartu 
undangan untuk berbagai 
acara, tidak mencetak. telp. 
267-516-8870 (55)

Dicari Pria 
yang bisa set up mesin folder 
(MBO Heidelberg) dan bisa 
Inggris, telp: 267 861 6363. (2)

Disewakan Kamar
Untuk 1 pria yang tidak urus 
surat. Include TV, laundry, AC, 
nasi, tissue) di 1243 Jackson 
Hub: 215 694 7263. (2)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (51)

Pasang Iklan di 

DUNIA KITA
Terjangkau & Efektif 
di desain secara khusus 
oleh Desainer Pengalaman, 
Gratis Konsultasi untuk 
meningkatkan Efektifitas 
Iklan Anda.

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)
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.
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Kanker Hati
Setelah cek in semalaman, Nita kembali 

mengaktifkan HP nya.Lalu dia bergegas 
pergi untuk menjumpai seorang dokter. 
Sesampai di tempat dokter tersebut, dokter 
itu mengatakan: 

D: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan 
lab yang kita lakukan tempo hari, saya 
memiliki bad news dan very bad news 
untuk anda.....

N: Saya siap dokter, katakan bad news 
nya...

D: Anda memiliki Kanker Hati yang sudah 
terminal. Anda hanya mempunyai waktu 24 
jam untuk hidup....

N: Apa??? 24 jam??? itu sudah very bad 
news untuk saya dok, berita apa yang lebih 
buruk lagi selain itu???

D: Saya sudah mencoba memberitahukan 
hal ini sejak kemarin...sayangnya HP anda 
tidak aktif.

N: Apaaa???!!!!

Kenapa Prabowo pilih Megawati?
Gosipnya Alasan Prabowo lebih memilih 

koalisi dengan Megawati daripada dengan 
Susilo Bambang Yudoyono hanya karena 
sebuah motor ? Heh Kok bisa???

Pikir Prabowo, kalo dia bergabung 
dengan SBY maka nama promonya ialah 
SUPRA alias Susilo BY dan Prabowo. 
Sedangkan dengan Megawati, nama 
promonya ialah Megapro. Kalo dilirik 
ke motor Honda, jelas Supra kalah keren 
dibanding Megapro. Harganya lebih mahal 
pula. Bergengsi gitu loh... Maka dari itu 
akhirnya prabowo memilih koalisi dengan 
Megawati...

House for Rent
Bancroft 17xx good condition, 
new wood floor, washer, 
dryer, no asylum, call 267 973 
5796 (2)
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Minyak Ikan Kurangi 
Hilangnya Ingatan

JAKARTA - Para peneliti telah menemukan 
bahwa meminum supplement omega 3 
selama enam bulan memberi pengaruh yang 
bermanfaat bagi orang yang mengalami 
kelupaan terkait dengan usia dan kehilangan 
kemampuan untuk belajar.

Mereka menguji pengaruh dari 
docosahexaenoic acid (DHA), yang paling 
umum ditemukan pada minyak ikan, pada 
485 orang sehat dan menemukan bahwa 
ingatan dan fungsi otak meningkat secara 
signifikan.

Penelitian tersebut, didasarkan pada 
relawan dengan usia rata-rata usia 70 tahun, 
menunjukkan bahwa meminum 900mg 
kapsul setiap hari sama dengan memutar 
kembali waktu tiga tahun.

Sekarang diharapkan penelitian lebih 
lanjut dapat menunjukkan bahwa asam 
lemak dapat membantu mencegah penyakit 
Alzheimer jika tekhnik terbaru dapat 
ditemukan untuk mendiagnosisnya sebelum 
penyakit itu menyerang.

Dr Karin Yurko-Mauro, dari Martek, 
perusahaan bio ilmiah Amerika yang 
melakukan penelitian dan menghasilkan 
DHA dari ganggang, mengatakan mereka 
yang meminum supplement mengalami 
“hampir dua kali penurunan dalam 
kesalahan pada tes yang mengukur daya 
guna pembelajaran dan ingatan.”

“Manfaat tersebut secara kasar sama 
dengan mengembalikan kemampuan belajar 
dan ingatan seseorang tiga tahun lebih 
muda,” ia mengatakan.

Penelitian tersebut merupakan satu dari 
dua pengaruh DHA yang dihadirkan pada 
pertemuan Asosiasi Alzheimer internasional 
di Vienna, Austria.

Penemuan pertama yaitu DHA tidak 
memberi pengaruh apapun dalam 
memperlambat penurunan ingatan 
pada orang yang menderita penyakit 
Alzheimer ringan sampai sedang, namun 
penemuan kedua pada orang sehat 
yang memiliki sedikit keluhan ingatan 
memang menjanjikan. Kelompok kedua 
juga menunjukkan adanya “penurunan 
signifikan” dalam angka penyakit jantung.

Secara bersamaan, penemuan tersebut 
bersama dengan penelitian lainnya 
menyarankan bahwa perawatan Alzheimer 
harus dimulai diawal proses penyakit itu, 
sebelum “tanda peringatan dan kekacauan” 
mulai menyumbat otak.

William Thies, PhD, kepala petugas 
Medis dan Ilmiah pada Asosiasi Alzheimer 
mengatakan masih “terlalu dini” untuk 
membuat rekomendasi mengenai 
penggunaan supplement DHA untuk 
mencegah kehilangan fungsi mental.

“Dalam dosis tinggi, DHA memiliki efek 
samping, sehingga anda ingin melihat 
manfaatnya untuk membenarkan resiko 
yang anda ambil,” ia mengatakan. 

Ia mengatakan hal itu terjadi, deteksi 
dan diagnosis dini dari Alzheimer perlu 
ditingkatkan, untuk menguji terapi 
pada tingkat awal dari penyakit dan 
memungkinkan intervensi lebih awal.”

DHA secara alamiah terdapat dalam 
tubuh dalam jumlah kecil, asam lemak 
omega-3 paling banyak ada di otak.

Kontrol Gula Darah
Sebuah penelitian terbaru menekankan 

pentingnya kontrol jangka lama yang baik 
dari gula darah bagi orang yang mengalami 
diabetes.

Penelitian tersebut menemukan bahwa 
kontrol gula darah jangka panjang 
yang buruk dalam penderita diabetes 
dihubungkan dengan peningkatan yang 
besar resiko menderita penyakit jantung 
ischemik--tipe penyakit jantung yang 
ditandai dengan alirang darah yang 
tersumbat dari jantung ke arteri.

Akan tetapi, dengan kontrol gula darah 
atau “glikemik” yang baik, resiko kematian 
akan penyakit jantung ischemik sebanding 
dengan yang terlihat pada mereka yang 
tidak memiliki diabetes, para peneliti 
menemukan.

Dalam 20 tahun penelitian lanjutan, 
Dale dan rekan-rekannya membandingkan 
angka kematian dari penyakit jantung 
ischemik pada 205 pasien yang baru 
didiagnosis diabetes dengan 205 
orang yang cocok tanpa diabetes pada 
permulaan.

Para peneliti melaporkan dalam 
Jurnal Jantung Eropa bahwa pasien yang 
menderita diabetes hampir memiliki dua 
kali lipat resiko yang lebih besar menderita 
dibandingkan dengan pasien yang tidak 
memiliki diabetes.

Resiko kematian dari penyakit jantung 
ischemik empat kali lebih tinggi pada 
orang yang menderita diabetes dengan 
kontrol gula darah jangka panjang yang 
buruk dibandingkan dengan kelompok 
yang terkontrol.
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Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu: 
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Kecelakaan Lalu Lintas
- Credit Repair
- Change Visa Status
- Business License
- Traffic Court, Criminal Defense

Shirley
(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Attorney At Law

Kesempatan Imigrasi ke Kanada
Untuk yang memiliki keahlian, 
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau 
Berpengalaman dibidang keahlian
selama 10 tahun. Kalau bisa 
Sebelum Appeal ke-2
- Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis 
- Personal Injury

Insiden lagi di Papua, 
Tiga orang pekerja 
Freeport tewas
Kondisi sekitar lokasi tambang Freeport 
Tembagapura Papua dilaporkan tenang, 
setelah rangkaian lima serangan berturut-
turut sejak Sabtu lalu, menewaskan 
sedikitnya 3 pekerja Freeport dan polisi 
serta melukai belasan orang lainnya. 

Insiden serangan terakhir terjadi 
kemarin siang waktu setempat, saat 
serombongan aparat polisi yang berpatroli 
menjelang lewatnya tim Sekretaris Menteri 
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan 
menuju Timika, tiba-tiba ditembaki di Mil 
54 Mimika. 

Akibatnya menurut Markas Besar 
Kepolisian, dua polisi luka. 

Sejumlah media mengutip wakil divisi 
Humas Mabes Polri Brigadir Jendral polisi 

Sulistyo Ishak, menyatakan kepolisian 
mengirim aparat polisi khusus untuk 
mengamankan lokasi. 

Namun kepada BBC, Sulistyo mengatakan 
polisi “mengoptimalkan penjagaan aparat 
yang sudah ada disana.”

Terkait gelombang serangan yang sudah 
lima kali terjadi sejak Sabtu dan antara 
lain menewaskan seorang warga Australia, 
Sulisto mengatakan sejak semalam kondisi 
Mimika relatif tenang. 

“Situasi relatif kondusif. Tidak ada kontak 
senjata,” jelas Sulistyo.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, 
seperti dilaporkan kantor berita Associated 
Press, dalam sebuah pertemuan dengan 
editor media asing di Jakarta hari Rabu, 
meminta agar media tidak mengambil 
kesimpulan berdasarkan spekulasi. 

“Saya sendiri curiga, ada kelompok 
kriminal di dalam dan luar Papua 
yang melihat situasi ini sebagai bisnis 
menggiurkan dan mungkin terjadi 
perebutan akses,’’ kata Juwono. 

VIVAnews - Nurfarah alias 
Farah,tersangka kasus pencemaran nama 
baik lewat Facebook mengaku kesal dengan 
Felly Fandini Juliastini.  Kekesalannya itu, 
dia tumpahkan dengan menulis kata-kata di 
wall Facebook Felly melalui akun Facebook 
kekasihnya Ujang Romansyah.

Farah mengaku tersinggung Felly Fandini 
Juliastini. ”Masak di dalam Facebook, saya 
disuruh putus sama pacar saya,” kata Farah 
kepada VIVAnews, Kamis, 16 Juli 2009.

Selain menjadi tersangka, kini Farah 
pun diusir dari rumahnya. Namun 
Farah mengaku biasa-biasa saja dalam 
menghadapi semua masalah itu.

Tersangka kasus pencemaran nama baik 
terhadap, tidak menanggapi secara serius 
terhadap hukuman pidana yang akan 
diterimanya.

“Sekarang perasaan saya biasa-biasa saja 
kok mas dan saya tidak mau memberikan 
komentar,” ungkap Farah kepada 
VIVAnews, Kamis 17 Juli 2009.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres 
Bogor Ajun Komisaris Besar Irwansyah 
mengatakan, pihaknya belum melakukan 
penahanan karena menunggu berkas 
keterangan dari ketiga saksi ahli, yang 
terdiri dari Depkominfo, BSA dan ahli 
bahasa dari Universitas Indonesia (UI).

Sebelumnya Ujang Romansyah, terlapor 
kasus pencemaran nama baik lewat 
Facebook menilai kasus yang menimpa 
dirinya muncul hanya karena rasa 
cemburu.

Ujang menyebut Felly Fandini Juliastini 
yang diduga menjadi korban pencemaran 
nama baik cemburu kepada pacarnya 
Farah, 18, warga Taman Cimanggu, Tanah 
Sareal, Kota Bogor.

“Yang menyebabkan Felly dan ibunya 
lapor ke Polresta Bogor, karena Felly 
cemburu kepada Farah,” kata Ujang, kepada 
VIVAnews.

Ujang juga menyebutkan, tulisan yang 
diduga menghina Felly Fandini Juliastini 
bukan tulisannya. Ujang menyebut Farah, 
pacarnya yang menulis di Facebook melalui 
handphone miliknya.

Kepada VIVAnews, Rabu, 1 Juli 2009, 
Ujang menjelaskan, dia berteman dengan 
Felly semenjak duduk SMP di Kota Bogor. 
Tapi, Ujang melanjutkan di SMA Kosgoro 
Kota Bogor. Sedangkan, Felly melanjutkan 
di SMA YPHB Kota Bogor.

“Semenjak di SMA  saya jarang ketemu 
dengan Felly, kami komunikasi via telepon 
dan Facebook,”tuturnya.

Saat  Felly mengirim pesan kepada 
dirinya melalui Facebook, pacarnya Farah 
melihat. Sebab handphone Ujang tengah 
dipegang Farah. “HP saya dipegang Farah 
dan dia membalasnya. Tapi, balasan yang 
disampaikan Felly menyinggung perasaan 
Farah,” kata Ujang.

“Atas balasan itu, Farah membalasnya 
dengan kata-kata yang diduga menyinggung 
perasaan Felly dan ibunya,” tegasnya.

Kisah bermula 23 Juni 2009. Ujang 
menulis pesan melalui Facebook kepada 
temannya Felly Fandini Juliastini. Pada hari 
yang sama Felly membalas pesan itu.

Pesan balasan Felly ternyata memicu 
emosi pacar Ujang yang turut membacanya. 
Pacar Ujang kemudian membalas surat 
Felly melalui akun pribadi Ujang dengan 
kata-kata kasar. “Hai a***ng lo nggak usah 
ikut campur, dirimu hanya b**i sok gaya,” 
demikian petikan surat dari akun Ujang 
untuk Felly.

Felly tak terima dengan isi surat balasan 
dari Ujang. Ditemani ibunya, warga 
Kampung Sumur Wangi RT 01 RW 05 
Kecamatan Tanah Sereal itu melaporkan 
Ujang ke Kepolisian Resor Kota Bogor.

Laporan: Ayatullah Humaeni | Bogor

Nurfarah alias Farah, tersangka kasus 
pencemaran nama baik lewat Facebook 
mengaku kesal. 
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10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar, 
diantara Radioshack dan Foot Locker.

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

Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792  |  Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis, 
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm  Minggu: 12 pm - 5:00 pm

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

SAN FRANSICO - 
Facebook, jaringan sosial 
terbesar di dunia, Rabu, 
mengumumkan memiliki 
250 juta pengguna aktif, 
naik 50 juta dalam waktu 
sekitar tiga bulan.

“Sebanyak 250 juta 
dari Anda berada pada 
Facebook hari ini adalah 
apa yang memberi 
Facebook kehidupan dan 
membuat laman ini berarti 
bagi setiap orang untuk 
menggunakannya,” tulis 
Mark Zuckerberg, pendiri 
bersama dan kepala pejabat 
pelaksana Facebook, di 
dalam satu blog.

 Awal April, Zuckerberg 

mengatakan, Facebook 
mencapai 200 juta 
pengguna aktif di seluruh 
dunia. Jaringan itu hanya 
memiliki 150 juta pengguna 
pada Januari.

“Langkah cepat 
pertumbuhan kami 
sederhana dan 
menggairahkan bagi kami, 
dan itu menegaskan bahwa 
orang di mana-mana 
menyadari kekuatan untuk 
tetap terhubung dengan 
apa saja yang menarik 
bagi mereka di Facebook,” 
kata Zuckerberg dalam 
pernyataan di “kaplingnya”.

“Bagi kami, 
perkembangan jadi 250 juta 

pengguna bukan hanya 
jumlah yang mengesankan, 
itu adalah tanda mengenai 
berapa banyak hubungan 
pribadi yang dapat Anda 
semua buat, dan seberapa 
jauh kami di Facebook 
harus bergerak untuk 
memperluas kekuatan 
hubungan dengan miliaran 
orang di seluruh dunia,” 
katanya.

250 Juta Orang Gunakan Facebook
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Buka Setiap hari
pukul 8 pagi - 
8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia, 
PA 19145
Corner 17th & Mifflin

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan, 
kue-kue, kebutuhan harian, dll. 

Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto, 
Free karaoke, internet dan wifi
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Menerima pelayanan kirim 

JAKARTA – Menjadi partai oposisi 
membutuhkan “ongkos” politik tinggi. 
Selain itu, oposisi belum mendapatkan 
tempat terhormat di Indonesia. 
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi 
mengatakan, hal ini bisa jadi membuat 
partai oposisi satu-satunya, PDI 
Perjuangan, mengubah sikap dan arah 
politiknya. 

Burhan mengaku mendapatkan 
informasi dari internal PDI Perjuangan 
yang mengatakan bahwa segelintir kader 
partai pimpinan Megawati itu ada yang 
menghendaki mendekat ke Demokrat.

“Beberapa alasan, di antaranya oposisi 
di Indonesia tidak memberikan insentif 
sama sekali. Mungkin juga lelah sebagai 
oposisi karena ongkos oposisi itu cukup 
tinggi dan di Indonesia belum dihargai 

secara terhormat,” 
kata Burhan kepada 
wartawan, di Kantor 
LSI, Jakarta, Kamis 
(16/7).

Menurut Burhan, 
pencapaian perolehan 
suara PDI Perjuangan 

pada Pemilu 2009 yang tak signifikan 
juga menunjukkan secara elektoral posisi 
oposisi tidak memberikan imbal balik 
positif.

“Tapi selama Mega masih nomor 1 di 
PDI-P, masih kecil peluangnya untuk 
mendekat ke SBY. Tapi ada juga Taufik 
Kiemas yang rasional sekaligus pragmatis. 
TK ini akan menjadi acuan bagi politisi 
muda yang punya visi ke depan pasca-
Mega,” kata Burhan.

“Ongkos” Oposisi Mahal, 
Mungkinkah PDI-P Ubah Haluan?  

Mengaku Zina dengan 
Bella Saphira, Ferry 
Irawan Terancam Dibui

JAKARTA - Kasus perceraian Ferry Irawan-
Noviyana Sintawati menjadi melebar. 
Novi akan mempidanakan Ferry karena 
pernah mengaku berzina dengan artis Bella 
Saphira.

“Ferry telepon waktu Novi di Medan. 
Ferry bilang, Novi tidak usah pulang ke 
Jakarta. Surat cerai nanti dikirimkan. Ferry 
mengaku sudah berzina dengan Bella 
Saphira. Novi pingsan lah mendengarnya,” 
jelas kuasa hukum Novi, Zul Hendri Hasan, 
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 
(15/7/2009).

Bukan hanya menyeret Bella Saphira, 
menurut ibunda Novi, Bangso Siregar, 
Ferry pernah menelepon dirinya dan 
mengaku berzina dengan perempuan 
lain. Perzinahan terjadi kala Novi tengah 
berada di Medan selama dua minggu untuk 
menjeguk anaknya yang sakit.

“Dalam azas Islam, di kita kan 
monogami. Kalau poligami harus ada izin 
dari istri dan pengadilan. Kalau tidak, 
berarti bigami (menikah tanpa izin istri 
dan pengadilan). Itu sebuah tidak pidana,” 
beber Zul.

Soal pengakuan Ferry kepada Novi telah 
berzina dengan Bella, kata Zul, merupakan 
bentuk kekerasan psikis. Apalagi saat 
mendengar itu, Novi kaget hingga pingsan.

“Ini berarti Ferry telah melakukan 
kekerasan secara psikis dan melanggar 
pasal 279 KUHP, yakni pernikahan yang 
menghalangi pernikahan sah sebelumnya,” 
tegas Zul.

Atas dasar itulah Novi berniat 
melaporkan Ferry ke Polda Metro Jaya.

“Ancaman hukuman untuk Ferry lima 
tahun. Itu yang akan kita konstruksikan,” 
tandasnya. (ang)

“Segera setelah kami selesai melakukan 
tes racun, kami akan kembalikan otak 
Michael. Yang terakhir aku dengar, keluarga 
belum menguburkan jenazah Michael,” 
ungkap asisten pemimpin pemeriksa 
jenazah, Ed Winter.

Ketiga Anak Michael 
Jackson Benar Anaknya 

Tito Jackson, kakak kandung Michael 
Jackson, menjawab spekulasi bahwa ketiga 
anak Michael bukan darah dagingnya. 
Ketiga remaja itu, Paris, Prince, dan Blanket, 
benar anak Michael.

Tito menjelaskan, ketiga anak Michael, 
terutama Blanket, memiliki kesamaan fisik 
dengan Michael.

Tito juga membantah anggapan yang 
menyatakan bahwa ketiga anak itu tak 
mirip dengan rata-rata anatomi keluarga 
besar Jackson.

“Hanya karena mereka terlihat putih, 
bukan berarti mereka bukan anak Michael. 
Prince mirip neneknya,” tegas Tito sambil 
menambahkan tidak ada alasan mereka 
bukan anak Michael.

“Mereka 100 persen anak Michael. Mereka 
mengingatkan kepada Michael. Kami 
tumbuh besar,” tegasnya.

Meski demikian, Tito mengaku belum 
mengetahui siapa ibu dari Blanket (Prince 
Michael II). Dia menyebut misteri itu 
dengan ‘pertanyaan sejuta dolar’.

“Blanket lahir dari ibu yang misterius. 
Kami tidak pernah mengetahuinya,” kilah 
dia. (ang)

KABAR
Gembira!!!

Indonesia Restaurant 
sekarang melayani 
delivery untuk teman-
teman yang bekerja 
di center city. Hours 
untuk order: Tues-Friday 
between 12pm-1pm. Hub: 
215-829-1400. Minimal 
$25/order. (2)
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat 
Barack Obama pada Selasa mengucapkan 
selamat atas terpilihnya kembali Susilo 
Bambang Yudhoyono sebagai Presiden 
Indonesia pekan lalu dan menyatakan 
keinginan agar hubungan kedua negara 
bertambah kuat.

“Rakyat Indonesia mengadakan 
pemilihan yang berlangsung bebas dan 
jujur pada 8 Juli dan Presiden Yudhoyono 
telah menang dengan mengesankan,” 
kata Obama dalama satu pernyataan yang 
disiarkan Gedung Putih.

“Saya sampaikan ucapan selamat secara 
pribadi kepada Presiden Yudhoyono dan 
menjelaskan keinginan Amerika untuk 
bekerja sama dengannya pada tahun-tahun 
mendatang, membangun hubungan lebih 
kuat antara kedua negara,” kata Obama 
yang menghabiskan masa kecilnya di 

Indonesia.
Obama pada hari Selasa memuji 

pelaksanaan pemilihan presiden itu.
Menurut Obama, hasil pemilihan 

presiden, kampanye oleh seluruh partai dan 
liputan media, dan kegairahan berbagai 
organisasi merupakan bukti kekuatan dan 
dinamisnya demokrasi Indonesia yang 
masih baru.

“Indonesia telah memainkan peran besar 
di forum internasional dalam beberapa 
tahun terakhir dan kami menyambut peran 
ini. Indonesia telah memberi sumbangsih 
penting di Asia dan dunia dalam 
pemeliharaan perdamaian, perlindungan 
dan pelestarian lingkungan hidup, 
pengembangan organisasi-organisasi 
multilateral di kawasan Asia Pasifik dan 
promosi demokrasi dan masyarakat 
madani.” (Ant/AFP) 

Pesawat Iran Jatuh, 
168 Tewas 

IRAN - Sebuah pesawat Iran yang sedang 
dalam perjalanan menuju Armenia 
terbakar di udara dan jatuh di sebuah 
ladang pertanian, Rabu (15/7), menewaskan 
168 orang yang ada di kabin pesawat. Ini 
merupakan kecelakaan udara terburuk di 
Iran beberapa tahun terakhir.

Sejumlah saksi mata dan media milik 
pemerintah mengatakan, pesawat Caspian 
Airlines terbakar sebelum terhempas ke 
tanah dan meledak dekat sebuah desa di 
sebelah timur laut Teheran, sesaat setelah 
lepas landas dari bandara internasional 
ibukota.

Seorang pekerja kemanusiaan di lokasi 
kejadian yang menolak disebutkan 
namanya menuturkan, semua yang 
ditemukannya adalah potongan daging dan 
tulang.

“Keseluruhan orang yang ada di kabin 
pesawat yang mengalami kecelakaan tewas. 

Pesawat mengangkut 153 penumpang 
dan 15 awak kabin,” ungkap Mohammad 
Reza Montazer Khorasan, Kepala Pusat 
Manajemen Bencana di Kementerian 
Kesehatan Iran.

PENDARATAN DARURAT
Di Yerevan, Wakil Kepala Organisasi 

Penerbangan Sipil Armenia Arsen Pogossian 
mengatakan, dari 153 penumpang yang 
ada di kabin pesawat, sebanyak 147 orang 
adalah warga negara Iran, yang 31 di 
antaranya keturunan Armenia.

Sedangkan, empat orang lainnya adalah 
warga negara Armenia dan dua Georgia. 
Sejumlah pejabat Iran mengatakan, sepuluh 
anggota tim judo junior nasional Iran juga 
termasuk di antara mereka yang tewas.

Sejumlah saksi mata juga menuturkan, 
mereka melihat pesawat terbakar di udara 
sebelum akhirnya jatuh ke bumi.

Banyak kerabat korban kecelakaan 
pesawat menumpahkan kemarahan 
mereka kepada Caspian Airlines. Mereka 
mengatakan, maskapai penerbangan 
tersebut tidak bisa dipercaya.

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

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)  
Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari 
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1754 Hicks Street Philadelphia 
Buka 6 Hari,  Rabu-Senin 11.00 - 8 malam

Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:
Senin : Tutup

Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

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

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim 

Menerima pelayanan kirim 

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

SURABAYA - Roy Aditya, siswa baru SMA 
Negeri 16 Surabaya, Jawa Timur, meninggal 
dunia saat mengikuti kegiatan Masa 
Orientasi Siswa (MOS) di sekolahnya, Rabu 
(15/7).

Hingga kini, belum diketahui pasti 
penyebab tewasnya anak muda berusia 16 
tahun tersebut. Menurut keterangan Wakil 
Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Surabaya, 
Edi, tidak ada kegiatan fisik dalam program 
MOS yang diselenggarakan di sekolahnya 
itu.

“Sebelum meninggal dia hanya 
menonton teman-temannya yang sedang 
mempersiapkan acara penutupan MOS, 
tiba-tiba dia pingsan,” katanya.

Dalam kondisi pingsan, korban sempat 
diberi pertolongan di ruang Usaha 
Kesehatan Sekolah (UKS). Kemudian, 
korban dilarikan ke Rumah Sakit Islam 
(RSI) Jemursari, Surabaya.

Di rumah sakit itu, korban sempat 
ditangani dengan alat bantu pernapasan. 
Namun, korban tidak bereaksi sedikit 
pun, sehingga dokter di rumah sakit itu 
menyatakan, Roy meninggal dunia.

Pihak RSI Jemursari menyarankan agar 
jasad Roy dibawa ke RSUD dr. Soetomo 
untuk diautopsi. Hingga kini autopsi 
terhadap jasad korban masih berlangsung.

Sementara itu, Nani, ibunda korban, 
menyatakan, putranya tidak memiliki 

riwayat penyakit apapun. “Hanya 
sebelumnya, anak saya itu mengaku 
ketakutan saat disuruh membawa kayu 
bakar oleh para seniornya. Kalau tidak 
membawa, anak saya takut dipukul,” tutur 
Nani.

Singkat kisah, Roy pun berangkat ke 
sekolah tanpa membawa kayu bakar seperti 
perintah rekan seniornya itu. “Saya kaget, 
mendengar informasi dari pihak rumah 
sakit, bahwa anak saya meninggal dunia 
saat MOS,” kata Nani.

Sebagai orang tua, pihaknya 
mengikhlaskan anaknya meninggal dunia. 
“Saya ikhlaskan anak saya meninggal 
dunia. Tapi saya minta hukum harus 
ditegakkan,” katanya seraya meminta 
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya 
dan aparat penegak hukum mengusut 
peristiwa yang merenggut nyawa anaknya 
itu.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota 
Surabaya, Sahudi, tidak bersedia 
memberikan pernyataan terkait peristiwa 
tragis yang terjadi di SMA Negeri 16 
tersebut.

“Mohon maaf Mas, saya sedang repot,” 
kata Sahudi seraya menutup pesawat 
telepon selulernya ketika hendak 
dikonfirmasi mengenai peristiwa maut di 
sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Prapen 
Surabaya itu.

Astaga, Roy Meninggal Saat 
Ikuti Orientasi Murid Baru!



Cina Hargai Sikap 
Indonesia soal Muslim 
Uighur  

URUMQI - China menyatakan sangat 
menghargai sikap pemerintah Indonesia untuk 
tidak campur tangan terkait kerusuhan yang 
terjadi di Xinjiang,

sekalipun mayoritas penduduk Indonesia 
dengan Xinjiang sama-sama beragama Islam, 
kata Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat 
Nasional (NPC) China Ismail Tiliwaldi, Rabu 
(15/7).

“Kami sangat menghargai sikap sejumlah 
negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, termasuk Indonesia, untuk tidak 
mencampuri masalah XInjiang. Masalah yang 
terjadi di wilayah itu adalah urusan dalam negeri 
China,” kata Ismail Tiliwaldi di Beijing.

Hal tersebut dikemukakan dalam keterangan 
pers khusus kepada enam wartawan asing yang 
berasal dari negara berpenduduk mayoritas Islam, 
seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, 
Maroko serta Al Jazzera.

Ditegaskan, masalah yang terjadi di Xinjiang 
adalah murni urusan dalam negeri China dan 
tidak ada kaitannya dengan kerusuhan antar 
agama maupun antar suku.

Tiliwaldi mengatakan pemerintah China 
tidak pernah menganggap masyarakat Uighur, 
penduduk asli Xinjiang yang beragama Islam, 
sebagai musuh sehingga tidak benar ada 
anggapan yang menyatakan China ingin 
memerangi umat Islam di negaranya sendiri.

“China sangat menghormati keberadaan 
masyarakat Uighur dan menghormati agama 
Islam yang mereka anut. Tidak ada keinginan bagi 
pemerintah pusat untuk memerangi mereka,” 
katanya.

Yang terjadi di Xinjiang, katanya, adalah 
masalah keinginan beberapa kelompok 
masyarakat setempat untuk memisahkan diri 
dari negara kesatuan China, yakni dengan cara 
kekerasan sehingga menimbulkan korban tewas 
dan meninggal dari suku Uighur dan suku Han.

Dia mengatakan pula tidak ada sebutan dalam 
kerusuhan itu dengan apa yang dinamakan 
pembantaian massal suku Uighur, sehingga 
menimbulkan situasi di wilayah itu menjadi 
tegang.
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Cina tumbuh 
lebih cepat

Produksi kotor nasional (GDP) 
Cina mencatat pertumbuhan 
sebesar 7,9% pada kuartal kedua 
2009, dari 6,1% pada kuartal 
pertama lalu.

Biro Statistik Nasional (NBS) 
mengumumkan angka ini 
namun memperingatkan bahwa 
pemulihan ekonomi belum dapat 
dipastikan. 

Pakar ekonomi sebelumnya 
meramalkan pertumbuhan pada 
kuartal kedua ini akan mencapai 
7,5%. 

Pemerintah mengklaim 
akan mencapai pertumbuhan 
8% sepanjang tahun ini, jauh 
memimpin perekonomian dunia. 

Angka pertumbuhan Cina, yang 
memuncak pada 10,6% kuartal 
kedua tahun 2008, disorot dunia 
secara luas untuk melihat apakah 
muncul indikasi pemulihan 
perdagangan dunia. 

Namun pejabat resmi 
mengatakan angka ini tidak dapat 
menutupi persoalan yang masih 
berlanjut. 

“Kesulitan dan tantangan pada 
upaya pembangunan ekonomi 
saat ini masih sangat banyak,” 
kata juru bicara Li Xiaochao pada 
sebuah acara jumpa pers. 

“Dasar dari pembalikan 
keadaan dalam perekonomian saat 
ini belum lah stabil,” demikian 
katanya. 

“Dasar pemulihan masih lemah. 
Momentum pertumbuhan belum 
stabil. pola pemulihan belum 
seimbang dan karena itu masih 
belum jelas dan banyak faktor 
bergejolak dalam proses perbaikan 
ekonomi,” kata NBS dalam sebuah 
pernyataan yang disebarkan pada 
konferensi pers tersebut. 
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JAKARTA -Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla 
mendorong tokoh muda seperti Yuddy 
Chrisnandi, untuk maju sebagai Ketua 
Umum, guna regenerasi di tubuh Partai 
Golkar.

“Ya harus (ada tokoh muda --Red), harus 
mix, supaya ada regenerasi dan kelanjutan, 
tidak boleh dimonopoli,” kata Kalla, di 
Jakarta, Kamis (16/7).

Pernyataan Kalla tersebut disampaikan 
ketika ditanya soal pencalonan Yuddy 
sebagai kandidat penggantinya untuk posisi 
Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Menurut Kalla, semua kader partai 
yang memenuhi syarat berhak. Namun 
tambah Kalla supaya ada regenerasi maka 
tidak boleh ada monopoli dari kalangan 
senior partai ini. “Pengurus itu supaya ada 
kelanjutan,” kata Kalla.

Sebelumnya, dalam rapat pleno 
DPP Partai Golkar, Rabu (15/7), Yuddy 
mengajukan diri sebagai kandidat Ketua 
Umum DPP Partai Golkat pada musyawarah 
nasional mendatang.

Dua nama lain yang disebut-sebut 
berminat, Surya Paloh dan Aburizal Bakrie, 
masih belum mengajukan diri. [TMA, Ant]

PT Masaro seperti yang diisukan selama ini.
”Kami juga melihat tudingan yang 

selama ini ditujukan kepada pimpinan 
KPK tak memiliki bukti kuat. Jika mereka 
tetap diproses hukum, masyarakat dapat 
melihatnya sebagai upaya balas dendam 
karena KPK mencium adanya kasus korupsi 
yang diduga melibatkan petinggi Polri. 
Teten juga melihat proses hukum terhadap 
pimpinan KPK sebagai upaya pelemahan 
dan pendelegitimasian komisi itu.

Todung menuturkan, KPK hanya dapat 
dibubarkan jika indeks persepsi korupsi 
di Indonesia sudah mencapai 5, seperti 
Malaysia. Saat ini indeks persepsi korupsi 
Indonesia baru 2,6.

Hingga Rabu pukul 15.00 belum ada 
pengumuman dari Kejagung. Ada juga 
informasi rapat koordinasi itu tak jadi 
diselenggarakan. Sejumlah penggiat 
gerakan antikorupsi dan wartawan pun 
mulai meninggalkan gedung KPK.

Namun, sekitar pukul 18.00, puluhan 
wartawan datang kembali ke KPK karena 
ada informasi, pukul 19.00 akan digelar 
jumpa pers di Kejagung tentang sejumlah 
kasus yang diduga melibatkan pejabat KPK. 
Informasi ini makin diyakini kebenarannya 
karena pimpinan KPK juga masih berada di 
kantornya. Mereka semua sulit dihubungi.

Namun, ketegangan itu lambat laun mulai 
berkurang ketika pada pukul 21.00 beredar 
informasi rakor di Kejagung dibatalkan.  

KHIANATI REFORMASI
Todung dan politisi Budiman Sudjatmiko 

secara terpisah, Rabu, menilai KPK adalah 
lembaga yang menjadi buah reformasi. Bila 
KPK dimandulkan atau dibubarkan, hal itu 
sama dengan mengkhianati reformasi. KPK 
harus mendapat advokasi dari masyarakat 
agar kepentingan politik dan ekonomi tidak 
memberangus komisi itu.

Todung mengakui, ia melihat suasana 
mendung di KPK. Saat ini KPK sedang 
dihantam kiri dan kanan dengan berbagai 
kepentingan yang bermain dan ditambah 
dengan rivalitas antarinstitusi penegak 
hukum.

”KPK merupakan anak kandung 
reformasi. Roh reformasi adalah 
pemberantasan korupsi. Sekarang kalau 
KPK dikerdilkan, reformasi berarti 
dikhianati. Saya prihatin dan cemas, KPK 
yang merupakan institusi yang punya 
kewenangan, tetapi sekarang semakin 
dipereteli.” papar Todung.

Budiman mengatakan, KPK adalah 
lembaga yang harus mendapat advokasi dari 
masyarakat. Ia juga meminta Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono jangan menjadikan 
KPK sebagai alat politik yang ketika sudah 
tidak dibutuhkan kini dipojokkan.

”KPK adalah satu dari sedikit lembaga 
negara yang masih dipercaya masyarakat, 
kini ingin dilumpuhkan. Saya kira 
masyarakat harus melakukan advokasi 
kepada KPK saat ini,” katanya.

Kalla Dorong Yuddy Regenerasi Golkar

SAMBUNGAN DARI HAL 1
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Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:  
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
Tersedia:
Rokok Gudang Garam

MYANMAR - Burma tengah bersiap 
melepas sejumlah tahanan politiknya agar 
mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu 
di negeri itu tahun depan.

Langkah ini dilakukan setelah muncul 
permintaan dari Sekjen PBB Ban Ki-moon, 
yang mengunjungi Burma pekan lalu.

Keputusan ini diumumkan Dewan 
Keamanan oleh utusan khusus Burma 
untuk PBB Than Swe. Dia tidak mengatakan 
berapa banyak tanahan politik yang 
diperkirakan mencapai 2.100 jiwa, yang 
akan dibebaskan.

Sekjen Ban melukiskan langkah ini 
sebagai keputusan menggembirakan, 
namun mengatakan masih harus mengikuti 
terus kelanjutan langkah ini serta isu-isu 
lain.

Dengan menggunakan bahasa birokratis 
yang hati-hati, Than Swe mengatakan 

bahwa pemerintah Burma tengah 
memproses pemberian pengampunan 
terhadap tahanan politik agar mereka dapat 
ambil bagian dalam pemilu 2010.

Duta Besar Than Swe tidak mengungkap 
apakah tahanan paling terkenal, pemimpin 
oposisi Aung San Suu Kyi, termasuk yang 
akan dilepaskan.

Nampaknya memang tidak. Duta 
Besar menyatakan hanya mereka yang 
memperoleh rekomendasi layak dari Sekjen 
Ban yang akan dibebaskan.

Pejabat PBB akan sangat lega jika benar 
ada perkembangan setelah lawatan Ban 
tersebut.

Ban menghadapi kritik karena kembali 
dari Burma dengan tangan kosong, 
akibat para jendral di Burma menolak 
permintaannya untuk bertemu Aung San 
Suu Kyi.

Burma akan bebaskan tahanan 

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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

Pemerintah Malaysia mengkonfirmas 
sebanyak 32 kasus baru H1N1 atau 
influensa A sehingga secara keseluruhan 
ada 804 orang terinfeksi penyakit itu.

Menteri Kesehatan Malaysia Liow Tiong 
Lai mengatakan 32 kasus baru itu, 20 
merupakan kasus impor sedangkan 12 
kasus lain adalah akibat penularan lokal, 
demikian media massa Malaysia, Rabu 
(15/7).

Dari 804 kasus H1N1, sebanyak 555 
kasus import sedangkan 249 kasus lagi 
merupakan penularan lokal, dan hingga 
kini belum ada laporan pasien meninggal.

Hingga kini, jumlah pasien flu babi H1N1 
yang sembuh mencapai 696 orang,31 orang 
lagi masih dirawat di rumah sakit dan 77 
orang rawat jalan atau di rumah, kata Liow 
Tiong Lai.(Ant)

Malaysia Konfirmasi 32 Kasus H1N1 


