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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.

Teroris Akan Terus
Serang Indonesia
WASHINGTON - Wakil Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat
(AS) Jim Steinberg mengingatkan, kelompok teroris akan terus
menyerang kepentingan Barat
di Indonesia. Disebutkannya,
peledakan bom di dua hotel
di Jakarta dua pekan lalu (JW
Marriott dan Ritz Carlton), tidak
akan menjadi serangan yang
terakhir.
“Kami tidak berpikir akan berakhir. Sangat jelas ada banyak
individu dan kelompok di luar
sana, yang masih akan berusaha merusak pemerintahan
demokratis Indonesia serta kepentingan
Barat di negara itu,” ucapnya kepada Sidney
Morning Herald di Washington, AS, Rabu
(29/7) waktu setempat. Tapi, dia memuji sikap Indonesia dalam menangani terorisme.
Menurut dia, Indonesia telah melakukan
proses yang baik dalam upaya kontraterorisme, dan menyebut tidak ada proses yang
dapat mencapai sukses 100 persen. Dia menyebutkan, Presiden AS Barack Obama akan
segera berkunjung ke Indonesia, di mana dia
sempat tinggal selama beberapa tahun saat
masa kecilnya.
Steinberg mengatakan, Indonesia memang melakukan kemajuan besar untuk
mengatasi teroris. “Hanya saja upaya itu tak
akan bisa 100 persen berhasil,” katanya.
Sementara itu, Mabes Polri masih mera-

gukan situs yang isinya merupakan klaim
dari gembong teroris Noordin M Top sebagai
pihak yanag bertanggung jawab atas aksi
peledakan bom di Hotel JW Marriott dan
Ritz Carlton, Jakarta.
“Kami masih membutuhkan pembuktian
ilmiah untuk meneliti keaslian situs pernyataan Norrsin di internet. Tentunya kami
akan usut siapa pelaku di balik pembuatan
surat elektronik tersebut,” kata Wakil Kepala
Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi
Sulistyo Ishak, Rabu, di Jakarta.
Sebuah tulisan dengan klaim pernyataan
dari Noordin M Top muncul di internet ketika polisi tengah melacak jaringan pentolan
teroris itu. Dalam situs http://mediaislambushro.blogspot.com itu pentolan teroris itu
mengaku sebagai pihak yang bertanggung
BERSAMBUNG KE HAL 8

Pemasangan Iklan melalui 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Tinta Printer Habis?

Pesan tinta via kami, separuh harga dari harga toko .
Tersedia laser maupun inkjet. Telp. 215 459 4057 (5)

Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner center
city. hubungi Matthew 215
543 2905(1)

Antar Jemput

dalam phila dan airport
Telpon saja Bang John
Telp. 267 505 0703 (3)

Disewakan kamar

Untuk 1 pria, tidak urus
surat, termasuk TV, laundry,
AC, nasi, tissue di 1243 Jackson, hubungi 215 694 7263(1)

DUNIA KITA

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (52)

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

Sedia Produk dari Amway

www.dunia-kita.com

Nichiren Shoshu Buddhism

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, 267-9011508 (1)

Belajar fotografi?

Ingin belajar fotografi? hub
215-459-4057 - les privat (2)

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.

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (105)

Satpam

Seorang laki-laki bertubuh lemah kerempeng melamar pekerjaan satpam. Sesudah
diamat-amati sebentar dari kepala sampai
kakinya, si juragan berkata: “Kami memerlukan calon Satpam yang bisa mengukur
jiwa orang budiman dengan hati orang yang
berjiwa kerdil.
Dia harus mempunyai rasa curiga yang
berat dan memiliki sorotan mata yang tajam. Dia harus memiliki kewaspadaan yang
tinggi dan mempunyai pendengaran yang
amat peka.
Di samping itu dia juga harus memiliki
fisik yang kuat dan mempunyai kepribadian yang tampaknya garang, pemarah dan
bengis. Siapapun mengusikya dia bisa serta
merta berubah menjadi tokoh yang miripmirip monster”.
“Kalau begitu istriku boleh Pak Juragan
mencobanya, mungkin dia lebih cocok”,
kata laki-laki itu dengan suara kecil.

Metode Orang Atheis

Metode orang atheis untuk membuktikan
bahwa Tuhan itu tidak ada adalah dengan
doa minta roti.
Suatu hari, seorang guru di sebuah negara menerapkan metode tersebut kepada
murid-muridnya.
“Anak-anak, Tuhan itu tidak ada. Mau
tahu buktinya? Coba, Agus maju ke depan
dan berdoa kepada Tuhan minta roti!”
Anak yang pintar ini maju lalu berdoa
minta roti pada Tuhan. Ternyata tidak muncul roti sepotong pun.
“Nah, Agus, mana rotimu?” tanya sang
guru.
Jawab Agus, “Tuhan memang tidak mau
memberi roti, percuma saja, karena Dia
tahu saya sudah sarapan pagi sampai kenyang sekali!”
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Aborsi di Cina 13 juta
setahun
BEIJING - Data baru menunjukkan jumlah
pengguguran kandungan di Cina mencapai
13 juta setiap tahun dan jumlah kelahiran
sebanyak 20 juta.
Hasil sebuah survei di Cina ini juga
menunjukkan banyak dari praktek pengguguran kandungan ini dilakukan di berbagai
klinik pedesaan yang tidak terdaftar.
Media pemerintah Cina menyoroti kenyataan bahwa banyak orang yang tidak
tahu mengenai masalah kontrasepsi dan
tingginya tingkat pengguguran kandungan
atau aborsi.
Angka-angka tersebut memperlihatkan
bahwa aborsi adalah sesuatu yang sudah
lumrah di Cina.
Angka kelahiran di negara itu mencapai
20 juta setiap tahun, sedangkan angka aborsi
mencapai 13 juta.

TERPAKSA

Para peneliti percaya angka yang sesungguhnya bahkan lebih tinggi lagi, karena banyak aborsi yang dilakukan di berbagai klinik
yang tidak terdaftar.
Sejumlah pakar medis Cina mengatakan
kaum remaja perlu mendapatkan lebih banyak pendidikan seks.
Angka-angka aborsti tersebut diterbitkan
dalam laporan halaman depan surat kabar
Harian Cina.
Laporan itu mengungkapkan tingginya
jumlah aborsi ini menimbulkan keprihatinan.
Tetapi peraturan Keluarga Berencana di
Cina sangat ketat sejak tahun 1970-an, dan
dalam banyak hal membatasi wanita untuk
hanya memiliki satu anak saja.
Aborsi kadang-kadang boleh dilakukan
pada saat usia kandungan pada tahap lanjut.
Dalam beberapa hal, sejumlah wanita melaporkan bahwa mereka terpaksa
melakukan pengguguran kandungan untuk
memenuhi target populasi.
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Rupiah Menguat,
Bayar Utang Makin
Ringan

utang yang per Juni 2009 sebesar Rp 35 triliun, lebih tinggi dibanding beban cicilan per
Juni 2008 yakni Rp 28,5 triliun.
Total utang Pemerintah Indonesia hingga
29 Mei 2009 mencapai Rp 1.700 triliun, yakni pinjaman luar negeri Rp 732 triliun dan
surat berharga negara (SBN) Rp 968 triliun.
Jumlah ini meningkat ketimbang 2008 yang
hanya Rp 1.636 triliun, yaitu pinjaman luar
negeri Rp 730 triliun dan SBN Rp 906 triliun.
Penguatan kurs rupiah, kata Sri Mulyani,
tidak lepas dari persepsi positif pelaku
usaha terhadap Indonesia. Persepsi itu tidak
lepas dari realisasi pertumbuhan ekonomi
sebesar 4,4 persen pada triwulan I-2009
dan diperkirakan akan mencapai 3,7 persen
pada triwulan II-2009.
”Pada triwulan I-2009, banyak indikator
yang memperlihatkan pelambatan yang
nyata sehingga beberapa kegiatan eksporimpor menunjukkan pertumbuhan negatif.
Kami mencoba mengelola agar dampak
krisis keuangan global tidak memengaruhi
ekonomi dalam negeri secara lebih parah,”
ujar Menkeu.

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini akan membuat
APBN 2009 lebih stabil karena pembayaran
utang pemerintah menjadi semakin ringan.
Hal ini akan menekan kebutuhan pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana
Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani
Indrawati mengungkapkan hal tersebut di
Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7).
Nilai tukar rupiah berada di level Rp 9.975
per dollar AS pada perdagangan Rabu, atau
melemah 30 poin dibandingkan posisi sehari sebelumnya. Akan tetapi, secara ratarata, nilai tukar rupiah menguat 9,79 persen
pada periode Maret 2009 dibanding Juli
2009.
Ini meringankan beban cicilan pokok

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)

Morning Sickness Pengaruhi IQ Anak
JAKARTA - Menurut sebuah penelitian,
perempuan yang mengalami morning
sickness selama kehamilan kemungkinan
besar akan memiliki anak dengan IQ tinggi.
Para dokter percaya, hormon yang sama
yang membuat ibu hamil merasa sakit dapat
membantu perkembangan bayi mereka.
Anak-anak kemungkinan akan
melakukan tes kecerdasan dengan lebih
baik jika ibu mereka mengalami mual dan
muntah selama masa kehamilan.
Penemuan tersebut, yang diterbitkan di
The Journal of Paediatrics dan dilaporkan
oleh majalah New Scientist, menunjukkan
bahwa keparahan penyakit merupakan
prediktor signifikan dari nilai yang lebih
tinggi.
Dr Irena Nulman, dari The Hospital
for Sick Children di Toronto, Kanada,
mengatakan: “Penemuan kami memberi
kesan adanya hubungan antara
morning sickness dan peningkatan
neurodevelopment pada keturunan.”
Ia mengatakan penelitian lebih lanjut
dibutuhkan untuk memahami seberapa
besar efek yang disebabkan oleh kondisi

umum.
Para ilmuwan yakin bahwa sakit
tersebut bisa jadi hasil sampingan dari
perubahan tingkat hormon tertentu, yang
dikenal sebagai HCG (human chronic
gonadotropin) dan thyroxine, selama masa
kehamilan.
Fluktuasi ini membantu tubuh untuk
menyakinkan bahwa plasentanya tumbuh
dengan baik, mengantarkan nutrien
penting bagi bayinya.
Penelitian tersebut diikuti oleh 121
perempuan yang sedang hamil antara
tahun 1998 dan 2003.
Tingkat IQ dari anak-anak mereka diuji
antara usia tiga dan tujuh tahun.
Faktor lainnya seperti IQ si ibu, tingkat
konsumsi alkohol dan sosioekonomi
status, yang dapat mempengaruhi IQ anak,
diikutsertakan selama penelitian.
Sementara penelitian sebelumnya
memberi kesan manfaat perlindungan awal
dari morning sickness, pengaruh jangka
panjang, termasuk kecerdasan, belum
secara langsung diteliti sebelumnya.

Lingkar Pinggang dan Resiko Stroke
Lingkar pinggang berlebih telah diketahui meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Namun dari penelitian akhir-akhir
ini juga diketahui lingkar pinggang berlebih
juga meningkatkan resiko TIA dan stroke.
Dr. Tobias dari Saxon Hospital menyarankan agar dokter mengukur lingkar
pinggang dan menggunakan rasio pinggangpinggul (yang telah dibuat oleh WHO) untuk
menilai resiko stroke.
Ditekankan juga pentingnya melakukan
penilaian profil resiko vaskuler secara menyeluruh, gunanya untuk meminimalisir atau
merubah faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap penyakit jantung koroner, stroke,
dan penyakit arteri perifer.
Tim peneliti ini mengevaluasi peranan
obesitas dan massa lemak abdominal terhadap resiko stroke/TIA pada 378 orang dewasa
dengan riwayat stroke/TIA dan 758 subjek
sebagai kontrol. Dalam analisis yang telah
disesuaikan, beberapa petanda obesitas abdominal berhubungan secara kuat dengan
resiko stroke/TIA. Contohnya: seseorang

dengan rasio pinggang-pinggul tertinggi memiliki resiko 7.69 kali lebih untuk menderita
kejadian tersebut, dibandingkan dengan
penderita yang memiliki rasio terkecil.
Jika rasio pinggang-pinggul > 0.97 pada
pria, dan > 0.85 pada wanita, maka mereka
memiliki resiko 8 kali lebih banyak terhadap
resiko stroke, jika dibandingkan dengan seseorang lain dengan rasio < 0.92 pada pria,
dan < 0.78 pada wanita.
lingkar pinggang juga berhubungan kuat
dengan stroke/TIA. Jika lingkar pinggang >
40.2 inchi untuk pria dan > 34.6 inchi untuk
wanita, maka resiko stroke meningkat 4 kali.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
rasio pinggang-tinggi (lingkar pinggang
dibagi dengan tinggi badan) juga dapat digunakan untuk menilai resiko stroke dan
TIA, yang sebanding dengan ukuran lingkar
pinggang. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan petanda
mana yang paling baik dalam meprediksi resiko serebrovaskuler spesifik atau total.
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Jamaah Dakwah Ba’asyir Tidak Capai Target
SULSEL - Undangan ceramah Uztad Abu Bakar
Ba’asyir yang ditargetkan
akan dihadiri 2000-an warga muslim di Bulukumba,
Sulawesi Selatan, ternyata
tidak sesuai dengan target.
Warga muslim yang hadir
dalam ceramah di Masjid
Agung, Bulukumba, Sulsel,
Kamis (30/7), diperkirakan
dihadiri hanya sekitar 500
jamaah yang hampir keseluruhan adalah jamaah
Forum Ummat Islam (FUI)
Bulukumba.
Uztad Abu Bakar Ba’asyir
saat ditemui sebelum ceramah mengaku tidak ya-

kin pernyataan Noordin
Mohammed Top yang
beredar di Internet yang
mengatakan dirinya bertanggung jawab atas peledakan bom yang terjadi di
hotel JW. Marriot dan Ritz
Carlton, Mega Kuningan,
Jakarta. Menurut Ba’asyir,
peledakan yang terjadi di
Indonesia selama ini merupakan otak dari Central
Intelligence Agency (CIA)
Amerikat Serikat agar
Pemerintah Indonesia lebih
menekan perjuangan umat
muslim yang terus menyoroti pergerakan mereka.
Ba’asyir juga mengaku

tidak yakin jika pelaku
pemboman di dua hotel ternama itu adalah Noordin
M. Top yang saat ini tengah
dikejar oleh aparat kepolisian. Di depan umat muslim di Bulukumba, Ba’asyir
juga membeberkan tujuan
Amerika Serikat menuduh
umat muslim sebagai
pelaku pengeboman, untuk
menekan perjuangan pemuda muslim yang selama
ini menyoroti pergerakan
mereka. Dalam pergerakan
umat Islam, Ba’asyir tidak setuju dengan adanya
peledakan bom untuk penegakan umat Islam.

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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‘Noordin Top’ akui serangan bom
JAKARTA – Sebuah situs internet yang dikutip sejumlah media hari ini menyiarkan
pernyataan orang yang mengaku sebagai
Noordin M Top, buronan tersangka teroris, bertanggung jawab atas ledakan bom
di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di
Jakarta, dua pekan lalu.
Dalam situs itu, mereka menyatakan
sasaran dari ledakan bom itu adalah para
pebisnis dari negara barat. Disebutkan
pula aksi kekerasan ini untuk menghormati Doktor Azahari, tersangka teroris yang
tewas tahun 2005.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso
Danuri menyatakan polisi masih menelusuri siapa di balik kasus ledakan bom yang
mematikan sembilan orang itu.
Dalam pemberitaan yang dikutip sejumlah situs berita hari ini, seseorang itu
menyebut dirinya secara jelas sebagai

Noor M Top.
Dalam situs berita itu disebutkan, buronan tersangka teroris itu membuat pernyataan secara khusus tentang ledakan
bom di dua hotel tersebut.
Dia mengatakan, sasaran dari serangan
bom itu adalah para pebisnis yang tengah
berkumpul di salahsatu hotel itu.
Situs itu menyebut sasarannya itu sebagai “Kadin Amerika”. Di bagian lain keterangannya, disebutkan pula bahwa bom
di Hotel JW Marriott didedikasikan untuk
Doktor Azahari, tersangka teroris yang
tewas empat tahun silam, dalam serangan
polisi di Kota Batu, Jawa Timur.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso
Danuri kepada wartawan pagi tadi, menyatakan penyelidikan masih berlangsung, dan mungkin ada indikasi keterlibatan Nordin M Top.

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

Wow, Rambut
Michael Jackson
Dirubah Menjadi
Berlian
JAKARTA - Michael Jackson memang
fenomenal, baik saat dia masih hidup maupun ketika dia sudah wafat. Setelah sebelumnya terjadi perebuatan hak wali anaknya
serta hak cipta atas video latihan Jacko yang
terakhir sebelum konser, kini “rambut cacat” Jackolah yang menjadi pemberitaan.
Sebuah perusahaan bernama LifeGem
mengumumkan akan mengubah rambut
Jacko menjadi berlian. Perusahaan asal Chicago itu mengaku mendapatkan beberapa
rambut Jacko yang terbakar saat pengambilan gambar iklan minuman Pepsi pada 1984
silam.
LifeGem memiliki hak paten untuk proses pengubahan rambut menjadi berlian ini.
Mereka mengekstraksi karbon dari rambut,
mengubahnya menjadi butiran kristal, dan
kemudian menghasilkan berlian produksi
laboratorium yang berkualitas tinggi.
Sebelumnya LifeGem pernah merubah
rambut Beethoven menjadi tiga buah berlian pada tahun 2007, dan harga yang ditaksir mencapai 200.000 dolar AS. Untuk harga
rambut Jacko sendiri belum ada kepastian
berapa harga yang akan ditawarkan.

Terry Putri: Ketemu Jodoh
Via Facebook
LOS ANGELES -- Situs jejaring sosial Facebook tidak hanya mempertemukan seseorang dengan kawan lamanya. Facebook
juga bisa menjadi tempat pertemuan dua sejoli. Hal itulah yang terjadi pada Terry Putri
dan sang pacar, Johan.
Lajang kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 1 Desember 1979 itu mengatakan, dirinya dan Johan sebenarnya
sudah saling mengenal lima tahun lalu.
Tetapi, kesibukan masing-masing memutuskan komunikasi keduanya.

“Kami baru ketemu di Facebook. Ternyata, dia masih single,” ujar Terry setelah
mengisi acara di Studio Penta, Jakarta
Barat, pekan lalu.
Awalnya, Terry mengaku tidak mengingat Johan. Tetapi, dia tersadar begitu Johan
menceritakan awal perkenalan mereka.
“Kami ketemu di lapangan basket. Dia
menjadi salah seorang peserta kompetisi
bola basket dan aku presenternya,” ujarnya.
Namun, lanjut Terry, Johan bukan atlet
basket. “Dia mengurus yayasan milik keluarganya. Mulai playgroup sampai sekolah
menengah atas,” terangnya. Menurut Terry,
sang pacar sangat dekat dengan siswa
sekolah yang dikelola oleh yayasan milik
keluarganya itu. Kedekatan Johan dengan
anak-anak itulah yang membuat Terry jatuh
hati. “Sifatnya kebapakan,” tutur Terry.
Kini, hubungannya dengan Johan berjalan lima bulan. Namun, pemilik nama lengkap Terry Naharyana Enani Putri tersebut
menuturkan belum punya rencana untuk
melangkah ke jenjang yang lebih serius alias
pernikahan. (indopos/pit/ft:ezzarileks)

Suami Cici Paramida Siap
Disidangkan
Kasus KDRT yang dialami pedangdut Cici
Paramida hampir mencapai klimak. Berkas
Suhaebi, suami Cici yang menjadi tersangka, sudah lengkap dan berada di tangan
Kejaksaan.
Hal tersebut dikatakan Humas Kejari
Cibinong, Sendjung Manulang. “Semuanya
sudah lengkap dan tidak ada kekurangan,”
katanya.
Selanjutnya proses akan memasuki tahap
kedua, lanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan.
“Itu sudah masuk tahap dua,” ujarnya.
Dalam tahap kedua ini, akan dilakukan
periksa ulang terhadap berkas, barang
bukti, dan tersangka.
Tahap ketiga, kasus tersangka kekerasan
terhadap Cici Paramida ini akan masuk ke
pengadilan. “Kita akan tahu kapan sidangnya. Yang pasti saya hanya akan beritahu
kalau berkas Suheabi sudah P21,” katanya.
[rm/ft:kck/ais]
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Microsoft-Yahoo
saingi Google
PALO ALTO - Yahoo dan Microsoft telah
mengumumkan kesepakatan mereka soal
pencarian internet yang memungkinkan
mereka menyaingi Google.
Mesin pencari Microsoft, Bing akan
memotori situs internet Yahoo dan Yahoo
kemudian menjadi tim penjualan iklan
untuk tawaran online Microsoft.
Yahoo mengalami kesulitan untuk meraup untuk dalam beberapa tahun belakangan.
Namun, tahun lalu, perusahaan itu
beberapa kali menampik tawaran pengambilalihan dari Microsoft dalam upaya untuk
tetap mandiri.
Bos Microsoft Steve Ballmer mengatakan,
kesepakatan dengan jangka 10 tahun itu
akan memberi mesin pencari Bing milik
Microsoft dengan skala yang diperlukan
untuk bersaing.

“Dengan kesepakatan dengan Yahoo
ini, kami akan menciptakan lebih banyak
inovasi dalam pencarian, nilai yang lebih
tingi bagi pemasang iklan, dan pilihan
konsumen yang nyata di pasar yang saat ini
didominasi oleh satu perusahaan,” tambah
Balmer.
Sebagai imbalan melepas kendali atas
mesin pencarinya, Yahoo akan tetap
memperoleh 88% pemasukan dari semua
penjualan iklan pencarian dalam lima
tahun pertama kesepakatan, dan berhak
untuk menjual iklan pada beberapa situs
milik Microsoft.
Sementara itu, tim mesin pencari Yahoo
akan harus bersiap-siap untuk kehilangan
pekerjaan dalam dua tahun ke depan.
Sebagian staff akan pindah ke Microsoft,
sebagian lagi bertahan di Yahoo, tapi PHK
tidak bisa dihindarkan, kata chief executive
Yahoo Carol Bartz kepada BBC.
Menurut Yahoo, kesepakatan itu akan
mendatangkan manfaat bagi pengguna dan
pemasang iklan Yahoo.

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

Vonis David dan Kepedulian Pemerintah
JAKARTA - Putusan hakim Singapura ibarat
palu godam yang menghantam keluarga
David Hartanto Widjaja, mahasiswa Nanyang Technological University (NTU), Singapura, yang tewas pada awal Maret silam.
Pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula,
rasanya sangat pas untuk menggambarkan
tragedi yang mereka alami.
Mereka begitu terpukul menerima hasil
sidang Pengadilan Koroner Singapura yang
menyatakan David bunuh diri. Upaya panjang mereka menguak penyebab kematian
putra tercinta rasanya sia-sia. Tak pelak,
mereka merasa Pemerintah Indonesia
“menutup mata” dan kurang tegas terhadap
Pemerintah Singapura, sehingga pengadilan setempat mengeluarkan putusan yang
dianggap tidak jujur dan adil.
“Dari awal kami sudah meminta bantuan
pemerintah, termasuk Kedubes RI dan

Deplu, karena dari awal persidangan hingga
pembacaan putusan Rabu (29/7) kemarin,
penuh dengan konspirasi antara polisi,
hakim hingga saksi. Kami hanya minta,
pemerintah mendesak Singapura untuk
melaksanakan persidangan yang jujur dan
adil,” kata William Hartanto Widjaja, kakak
kandung David.
Namun, tutur William, pemerintah sama
sekali tidak memberikan bantuan, baik hukum maupun finansial kepada keluarganya.
Pernyataan Deplu, melalui juru bicaranya
Teuku Faizasyah, yang meminta keluarga
David lapang dada menerima putusan pengadilan Singapura. Keluarga juga menolak
klaim bahwa Deplu dan Kedubes RI sudah
membantu semaksimal mungkin. “Deplu
dan Kedubes RI sama sekali tidak tahu tentang kebenaran atas kematian David yang
jelas-jelas dibunuh.

8 DUNIA KITA AMERIKA

Bayi yang diambil dari perut ibu
WORCESTER, NH - Polisi Amerika Serikat
mengatakan seorang bayi yang diambil
dari kandungan ibunya ditemukan dalam
keadaan hidup, dua hari setelah jenazah
perempuan itu ditemukan.
Seorang perempuan yang ditemukan
membawa bayi itu di New Hampshire, didakwa melarikan diri dari hukum.
Menurut polisi Worcester, New
Hampshire, Kerry Hazelhurst, bayi perempuan itu dalam kondisi “cukup sehat”.
Jenazah ibu bayi itu, Darlene Haynes,
ditemukan di apartemennya pada Hari
Senin dan tampaknya dibunuh beberapa
hari sebelumnya.
Polisi menyebutkan nama perempuan
yang ditangkap tersebut adalah Julie Corey,
berusia 35 tahun, dan diketahui sebagai
seorang kenalan Darlene Haynes.
Dia ditangkap di sebuah rumah singgah
di Plymouth, New Hampshire, setelah karyawan mencurigainya dan kemudian memberitahu polisi.
BAU BUSUK

Kepada staf di tempat itu, perempuan itu
mengatakan dia adalah ibu dari bayi berusia enam hari tersebut, lapor surat kabar
Union Leader.
Seorang teman pria yang bersama
perempuan itu juga diperiksa oleh polisi,
namun kemudian dibebaskan.

Jenazah Darlene Haynes ditemukan di
apartemennya di Massachusetts pada Hari
senin, setelah induk semangnya menemukan bau busuk.
Hasil otopsi yang dilakukan menunjukkan janin Haynes hilang, dan dia menderita
luka kepala, tetapi penyebab kematiannya
belum ditentukan.
Detektif kepolisian Worcester, Edward
McGinn Jr, mengatakan pihak berwenang
sedang melakukan pemeriksaan toksikologi.
Kontak terakhir dengan Darlene Haynes
yang diketahui adalah seminggu lalu ketika
dia mengirimkan sms kepada seorang teman yang bercerita dia sedang minum bersama seorang teman di apartemen.
Bukan pertama
Haynes memiliki tiga anak lainnya yang
berusia 18 bulan, 3 tahun dan 5 tahun.
Kasus ini bukanlah kasus pertama yang
melibatkan pengambilan janin di Amerika.
Dua tahun lalu, Lisa Montgomery dinyatakan bersalah membunuh Bobbi Jo
Stinnett, yang janinnya diambil. Bayi
perempuan itu bertahan hidup.
Pada tahun 1987, Darci Pierce, berusia 19
tahun, menculik dan membunuh Cindy Ray
di New Mexico dan kemudian mengambil
janinnya.
Tahun 1995, Debbie Evans bersama dua
anaknya dibunuh di Illinois.

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

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

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 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

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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Rebiya Kadeer: 1.000
Warga Etnis Uighur
Hilang dalam Satu
Malam
TOKYO - Hampir 10.000 warga etnis Uighur
yang terlibat dalam kerusuhan maut di wilayah
Xinjiang, China Baratlaut, raib dalam satu malam,
kata aktivis Uighur di pengasingan Rebiya Kadeer
hari Rabu (29/7), sambil menyeru dilakukannya
penyelidikan internasional.
Dalam aksi kekerasan etnis terburuk di Xinjiang
dalam beberapa dasawarsa, orang-orang etnis Uighur pada 5 Juli lalu menyerang warga China etnis
Han di ibukota wilayah itu, Urumqi setelah polisi
berusaha membubarkan aksi protes atas serangan maut terhadap para pekerja Uighur di sebuah
pabrik di China Selatan.
Warga China etnis Han di Urumqi melancarkan
serangan balasan akhir pekan itu.
Angka kematian resmi saat ini mencapai 197,
sebagian besar korban adalah etnis Han, yakni
etnis di antara 1,3 milyar penduduk China. Lebih
1.000 orang ditahan segera setelah kerusuhan itu,
dan 200 lagi dalam beberapa hari belakangan ini,
kata media pemerintah. Belum ada yang dituntut
secara terbuka.
Rebiya Kadeer yang kini berada di Jepang,
menyerukan protes global atas pembantaian
warganya akibat aksi kerusuhan itu. Seruannya
nii muncul saat Beijing mendesak Amerika Serikat
untuk memulangkannya.
Rebiya, 62 tahun, ketua Kongres Uighur Dunia
yang bermarkas di AS, mengatakan, dia akan
menjelaskan masalah yang dialami kaum minoritas Muslim.
RIBUAN JADI KORBAN

Dalam pertemuan tertutup dengan para anggota Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang yang
berkuasa, Rebiya menandaskan kembali klaimnya
bahwa jumlah korban tewas di seluruh wilayah
selatan China itu mencapai ribuan orang, kata
harian Nikkei dalam laporan onlinenya.
Beijing menuduh ibu 11 anak itu biang
‘kriminal’ yang mendalangi aksi kekerasan, dan
memprotes keras Jepang karena memberikan visa
kepadanya. Beijing juga mendesak AS dan negaranegara lain untuk mencekalnya.

SAMBUNGAN DARI HAL 1

‘Separuh penduduk
AS’ divaksin
Sekitar setengah jumlah penduduk Amerika Serikat harus divaksin untuk melawan virus H1N1
dengan wanita hamil dan pekerja
kesehatan yang menjadi prioritas.
Komite penasihat pemerintah
AS menyatakan, para pejabat kesehatan harus siap memvaksinasi
160 juta orang.
Kampanye vaksinasi yang akan
melibatkan dua dosis vaksin per
orang akan dimulai pertengahan
Oktober.
Jika tidak cukup vaksin tersedia,
kelompok pasien yang berisiko
tinggi akan menerimanya.
Kelompok ini antara lain orangorang yang merawat bayi, pekerja
kesehatan dan anak-anak antara
usia enam bulan sampai empat
tahun.
“Pesan utamanya adalah setengah jumlah penduduk. Dan kaum
muda dari penduduk serta pekerja
kesehatan dan para perawat,” ujar
Kathy Neuzil dari Komite Penasihat Imunisasi.
Kalangan muda berusia antara
19 sampai 24 tahun, orang dewasa
- bukan orang lanjut usia termasuk kelompok yang mendapatkan
proritas untuk vaksinasi.
Para pekerja kesehatan menyatakan orang-orang tua tampaknya memiliki kekebalan alamiah
lebih tinggi terhadap virus.

jawab dalam peledakan dua hotel di kawasan Mega Kuningan, Jakarta itu.
Saat berada di Bandung, Kepala Divisi
Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Nanan
Soekarna mengatakan, polisi terus memburu orang-orang yang dicurigai berada di
balik aksi bom bunuh di kedua hotel mewah
itu. Salah satu daerah yang menjadi fokus
pelacakan adalah Jawa Tengah. “Selama ini
banyak yang sepaham dari sana,” sebutnya.
Dari Cilacap, Jawa Tengah dilaporkan,
buronan teroris Ahmad Yani (44), warga
Desa Plajan, kecamatan Kesugihan, masih
terus diburu oleh tim Detasemen Khusus
88 Antiteror Mabes Polri. Dia diyakini sebagai pemasok bahan peledak bom kepada
Baridin, yang dari rumahnya ditemukan
rakitan bom. Ahmad Yani sering mendatangi rumah Baridin, namun kini keduanya
dikabarkan menghilang.
Sementara itu Ketua Komisi III DPR
Trimedya Panjaitan ketika kunjungan
kerja di Semarang, Jawa Tengah, kemarian,
mengatakan, komisinya perlu memanggil
Kapolri untuk meminta penjelasan sehubungan dilepasnya Achmady, orang yang
dicurigai mempunyai kedekatan dengan
Noordin M Top. “Jangan sampai (pelepasan)
itu mengkesankan Polri salah tangkap.
Makanya, kami perlu mendapat keterangan
mengenai penanganan aksi terorisme,” jelas
Trimedya.
Secara terpisah sumber di Mabes Polri
mengungkapkan, Kapolri Jenderal Polisi
Bambang Hendarso Danuri sudah menyerahkan kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sejumlah nama yang diyakini
sebagai orang-orang yang terlibat aksi teror
bom.
Ketika menemui Presiden di rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, baru-baru ini,
Kapolri juga memastikan orang-orang yang
dicurigai mempunyai kaitan dengan peledakan bom di kedua hotel itu sudah dalam target polisi. “Tinggal menunggu waktu, polisi
akan segera membekuk orang-orang yang
dicurigai itu,” ungkap sumber tersebut.
Juru bicara kepresidenan Andi
Malarangeng membenarkan adanya pertemuan antara Presiden SBY dengan Kapolri
Bambang Hendarso. Andi mengatakan,

Presiden sudah menerima laporan dari
Kapolri mengenai perkembangan penyidikan aksi teror bom di Hotel JW Marriott dan
Ritz Carlton pada 10 Juli itu. [/B-14/YRS/153/
WMO/142/G-5]
PRESIDEN MINTA GUBERNUR WASPADA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para gubernur mewaspadai daerahnya masing-masing setelah terjadi aksi teror
bom di Jakarta 17 Juli lalu.
Serangan bom di Hotel Ritz Carlton dan
JW Marriot ini menelan korban sedikitnya
sembilan orang tewas dan lebih dari 50
orang terluka.
Dalam acara temu para gubernur melalui
pertemuan jarak jauh, Yudhoyono meminta
mereka mengarahkan jajaran keamanan
mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat
bawahnya untuk membantu mengawasi di
lingkungan masing-masing.
Yudhoyono juga meminta agar para
gubernur membantu jajaran TNI, Polri
dan Badan Intelejen Negara mengejar para
pelaku aksi teror.
Menurut Yudhoyono, tindakan teror di
suatu daerah bisa jadi prosesnya dimulai
dari daerah lain yang diduga masih ada
jaringan terorisme di sana.
Ditambahkan, ledakan bom 17 Juli ini
meski terjadi di Jakarta namun ada dugaan
perencanaan disusun di daerah lain dan
bomnya dirakit di daerah lain lagi.
Polisi sendiri dikatakan, dalam lima tahun terakhir telah menyita bom dan bahan
bom dari berbagai daerah.
Menurut Yudhoyono, secara tidak langsung menjadi bukti bahwa sel-sel terorisme
sebenarnya masih beroperasi di tengah
masyarakat.
“Kita telah banyak memenangkan pertempuran terhadap terorisme. Tapi kita
belum sukses dalam perang melawan terorisme,” kata Yudhoyono.
Sebelumnya seorang pejabat Indonesia
mengatakan bahwa ada petunjuk kuat Noordin Top di belakang serangan terhadap dua
hotel di Jakarta.
Noordin Top merupakan orang yang paling dicari oleh polisi Indonesia berkenaan
dengan ledakan bom di Bali di tahun 2002
dan 2005, dan serangan-serangan di Indonesia lainnya.

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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Palin mundur dari jabatannya
ALASKA - Mantan calon wakil presiden
Sarah Palin secara resmi mundur dari jabatannya selaku Gubernur Alaska, 18 bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
Palin mengumumkan pengunduran dirinya secara mendadak pada tanggal 3 Juli,
memicu munculnya spekulasi dirinya hendak maju dalam pencalonan presiden AS
tahun 2012.
Dia menyerahkan tampuk pemerintahan
pada Letnan Gubernur Alaska Sean Parnell
dalam sebuah upacara piknik di Fairbanks,
Alaska.
Palin, yang dihinggapi berbagai kasus
penyelidikan etis dan tagihan biaya hukum,
tidak banyak memberi penjelasan tentang
masa depan karir politiknya.
‘Beruang grizzly’
Namun Palin mengulang kembali komitmennya untuk “terus membuat Alaska jadi
juara”.
“Saat saya diambil sumpah untuk melayani anda, saya berjanji... untuk secepatnya
dan semampunya menjaga kepentingan
negara bagian ini seperti seekor beruang
grizzly menjaga anaknya. Sebagaimana
seorang ibu yang secara alamiah menjaga
anaknya sendiri,” kata Palin.
“Dan saya tetap akan menepati sumpah
itu kemanapun jalan membawa saya.”
Palin juga membidik media yang dituduhnya telah memberlakukan dirinya
dan keluarganya dengan tidak adil.

“Bagaimana kalau, atas nama kehormatan terhadap para prajurit Amerika, anda
berhenti mengarang-ngarang?” katanya
pada sekumpulan awak kamera televisi dan
reporter pada kesempatan itu.
Palin juga menambahkan bahwa penggantinya, Sean Parnell, “juga memiliki
anak-anak yang manis, jadi jangan ganggu
mereka!”
Parnell, 46, telah berjanji akan meneruskan sejumlah inisiatif Palin, termasuk
proyek pemasangan pipa gas yang kontroversial.
“Kami mempunyai nilai dasar yang
sama,” katanya pada hadirin, sambil menegaskan bahwa fokus pemerintahannya
nanti adalah persoalan ekonomi.
Wartawan BBC Jane O’Brien di
Washington mengatakan Parnell jauh lebih
berpengalaman dan lebih membumi daripada Palin.
Pergantian ini akan melegakan bagi pejabat Alaska, karena mereka kini bisa memusatkan perhatian pada persoalan sesungguhnya tanpa terganggu oleh seorang superstar yang memerintah, tambah O’Brien.
Meskipun langkah Palin berikutnya belum jelas, sejumlah laporan mengatakan dia
akan mengerjakan autobiografi dan menjadi host sebuah acara televisi.
Namun juru bicara keluarga Palin sebelumnya membantah gosip itu.
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