edisi ke-200 - 17 Agustus 2009

1 US$: Rp. 9,950.00

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.

Nurdin Top Masih
Belum Tertangkap
WASHINGTON - Polisi akhirnya mengumumkan jenazah laki-laki yang diduga
tersangka pelaku teror di Indonesia yang
ditembak di Temanggung Jawa Tengah pekan lalu, bukan buron Noordin M Top.
Polisi mengumumkan hal ini setelah
selesai melakukan proses identifikasi
terhadap jenazah yang dibawa dari
Temanggung.
Kepala Pusat Laboratorium Forensik
Polri Brigjen Polisi Eddy Saparwoko mengatakan, identifikasi dilakukan terhadap
empat jenazah pasca ledakan bom di Hotel
Marriott dan Ritz carlton 17 Juli 2009.
Hasilnya menurut Eddy, setelah dilakukan uji DNA didapat kepastian bahwa mereka adalah:
1/ Dani Dwi Permana tersangka pelaku
bom bunuh diri hotel JW Marriott, 18 tahun,
warga Bogor.
2/ Eko Joko Sardono alias Eko Peyang, tersangka perakit bom asal Solo, Jawa Tengah.
Eko ditembak polisi satuan anti teror di
Perumahan Puri Nusa Phala Jati Asih bekasi
pada Sabtu dinihari lalu.
3/ Aher Setiawan, juga tewas di Jati Asih
dalam penggerebekan polisi Sabtu lalu.
Aher, warga Kampung Brengosan Laweyan
Solo, menurut polisi tahun 2004 pernah
ditangkap dan diperiksa terkait kasus ledakan bom Kedutaan besar Australia, namun
dilepaskan kembali.

3/ Ibrahim alias Boim, jenazah yang ditemukan tewas di Temanggung.
Eddy Saparwoko mengatakan, jenazah keempat sudah dicoba bandingkan DNA-nya
dengan s ejumlah keluarga, sebelum akhirnya diapstikan merupakan Ibrahim.
“Yang ke-4 ini jenazah yang didapat di
Temanggung, sudah dibandingkan dgn
sampel keluarga di Johor Baru, Cilacap,
dengan Klaten, tidak cocok semua.
Dibandingkan dengan keluarga di Cilmus,
ternyata cocok
Ibrahim sebelumnya dilaporkan hilang
oleh anggota keluarganya yang tinggal di
Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Ibrahim berprofesi sebagai perangkai bunga di Hotel JW
Marriott, dan diduga menjadi orang yang
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Pemasangan Iklan melalui 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.
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Pasang Iklan di

Disewakan kamar

Untuk 1 pria, tidak urus
surat, termasuk TV, laundry,
AC, nasi, tissue di 1243 Jackson, hubungi 215 694 7263(3)

Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center
city. hanya yang berpengalaman 215 543 2905(3)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (109)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (54)

DUNIA KITA

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin NUT- Gratis Konsultasi untuk
RILITE, Minuman dan Protein meningkatkan Efektifitas
Bars XS, Skin Care Kits, segala Iklan Anda.

Sedia Produk dari Amway

pembersih rumah tangga dan
GIFT CARD RIBBON. Product USA yang terjangkau dan
populer. Untuk memesan
produk2, Hub: Erika, 267-9011508 (4)

Belajar fotografi/komputer?

Pasang Iklan (Ads)

215-459-4057
267-231-7695
enche@dunia-kita.com

Ingin belajar fotografi atau
Paling Lambat (Deadline)
komputer dasar? hub 215Tiap Kamis jam 11 Siang
459-4057 - les privat. Untuk
fotografi disarankan memiliki
kamera digital SLR(4)
Penitipan Pemasangan Iklan

Jam tangan rusak

Seorang dari suku pedalaman yang paling dalam di Afrika sedang berjalan-jalan
di hutan, tiba-tiba dia menemukan sebuah
jam tangan rusak. Kemudian dia bawa ke
pasar dan diperbaiki oleh tukang service di
kotanya. Begitu dibuka ternyata ternyata
di dalamnya ada seekor lalat yang sudah
kering.
Melihat hal itu, orang suku tersebut
berkata kepada tukang service : “Pantesan
jam ini nggak menyala, supir-nya saja sudah
mati...”

Bebas Parkir

www.dunia-kita.com

Jono pergi ke sebuah supermarket untuk
membeli perlengkapan rumah tangga dengan menaiki sepeda motor. Pada saat tiba
di halaman supermarket tersebut, terlihat
olehnya tulisan besar “BEBAS PARKIR”.
“Wah enak nih” pikirnya.
Selesai membeli berbagai keperluan yang
dibutuhkan, dia langsung menaiki motornya dan menyalakannya. Pada saat dia
akan menjalankan sepeda motornya, tibatiba si tukang parkir berteriak,
“Mas, uang parkirnya mana?”. Merasa
heran Jono tersebut balik bertanya,
“Lho pak, khan di sini bebas parkir, berarti tidak perlu bayar dong?”.
Si tukang parkir balik menjawab, “Lho
memang betul mas di sini bebas parkir,

dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

sampeyan bisa parkir di sana, di sini, di
depan sana, di sebelah kanan, kiri, terserah
bebas kok. Cuma kalau pulang tetap harus
bayar”. “????!!!!”

Dua Orang Gila

Pada suatu hari di RSJ. Sulit Waras ada
dua orang gila sedang mengobrol didekat
kolam renang sambil merokok.
OrGil 1 : “Pren, kalo misalnya gw udah
kluar dari sini, pasti istri gw bikinin kolam
renang kaya gini deh..”
OrGil 2 : “Terserah deh apa kata lo, emang
lo udah gila..”“????!!!!”
Karena kesal OrGil 1 membuang rokok
ke kolam renang. Secara spontan tiba-tiba
OrGil 2 marah gara-gara OrGil 1 membuang
rokok ke kolam renang. Akhirnya kedua
orang gak waras itu berantem adu mulut.
Dokter datang memisahkan orang gila tsb.
Dokter : “Kenapa kalian pada berantem
sih??..!”
OrGil 2 : “Abiz dia buang rokok ke kolam
renang..”
OrGil 1 : “Emang kenapa..? Ini kan rokok2
gw..!”
Dokter : “Menurut kamu, kenapa kalo
buang rokok sembarangan ke kolam renang
gak baik..?”
OrGil 2 : “Iya jelas doong Dok..!! Kalo sampai terjadi kebakaran gimana..???”
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Taufik Kiemas
Didukung SBY?

tentunya mengincar
jabatan itu. Terlebih
Golkar tak bisa lagi
menduduki kursi
Ketua DPR, karena
jabatan ini otomatis
milik Demokrat sebagai pemenang Pileg
2009, dengan meraih
150 kursi.
Sumber SP menyebutkan, demi menjaga keseimbangan, Partai Demokrat kemungkinan besar akan mendukung Taufiq
menjadi Ketua MPR. Dukungan pada Taufiq
juga akan diperkuat Gerindra (18 kursi).
“SBY kelihatannya merestui TK jadi Ketua
MPR. Demokrat sedang melobi partaipartai koalisinya agar bersedia mendukung
TK,” ujarnya.
Dukungan SBY itu, lanjutnya, karena sejak awal faksi Taufiq di PDI-P cukup bersahabat dengan SBY, terutama saat lobi-lobi
membangun koalisi menjelang pilpres. [J11](Ant)

Ketua Deperpu PDI-P, Taufiq Kiemas (TK)
tak sungkan-sungkan menyatakan keinginannya menjadi Ketua MPR periode 20092014. Bahkan, dia terlihat optimistis bakal
meraih jabatan tersebut.
“Saya ingin menjadi Ketua MPR karena
ingin menjaga Pancasila dan UUD 1945,”
kata TK di Jakarta, Rabu (12/8).
Mengacu hasil Pileg 2009, di mana PDI-P
hanya meraih 95 kursi di DPR, tampaknya
tidak mudah bagi TK mewujudkan keinginannya itu. Kecuali bila suami mantan
Presiden Megawati ini mendapat dukungan
dari partai besar lainnya. Berdasarkan Pasal
14 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
yang baru disahkan 3 Agustus menyebutkan, Ketua MPR berasal dari DPR yang dipilih secara musyawarah.
TK juga masih harus bersaing dengan
calon dari Partai Golkar (107 kursi), yang

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)

Putin Lakukan
Kunjungan Mendadak
ke Abkhazia yang
Memisahkan Diri
SUKHUMI - Perdana Menteri Rusia
Vladimir Putin, Rabu (12/8) melakukan kunjungan mendadak ke Abkhazia, propinsi
dukungan Rusia yang memisahkan diri dari
Georgia. Putin menjanjikan dana setengah
juta dolar untuk meningkatkan kemampuan
pertahanan Abkhazia.
Rusia mengakui kemerdekaan Abkhazia
dan propinsi Georgia lain yang memisahkan diri, Ossetia Selatan, tahun lalu, setelah
pasukan Rusia menghalau upaya pasukan
Georgia untuk mengambil alih kembali
Ossetia Selatan dalam perang lima hari.
“Dengan model pemerintah Georgia saat
ini, anda tak dapat mengenyampingkan
apa pun,” kata Putin, merujuk pada serbuan
Georgia tahun lalu. Putin, yang tiba dengan
helikopter, mengatakan Rusia akan memberian 15-16 milyar rubel (500 juta dolar AS)

pada 2010 untuk memperkuat pertahanan
Abkhazia, termasuk mendirikan pangkalanpangkalan militer Rusia di kawasan tersebut.
“Kita akan melakukan upaya bersama untuk membangun pertahanan yang modern,”
kata Putin. “Ini adalah jaminan tambahan
untuk keamanan Abkhazia dan Ossetia
Selatan,” katanya dengan menambahkan
Rusia akan memeberikan 2,5 milyar ribel
dana ekstra tahun depan untuk membantu
anggaran Abkhazia.
Selain Rusia dan Nikaragua, seluruh
negara dunia masih melihat Abkhazia dan
Ossetia Selatan sebagai bagian dari Georgia,
walau Rusia menempatkan ribuan tentara di
kawasan itu serta membangun pangkalan
militer di dua propinsi tersebut. (Rtr/tkz)
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Sotomayor resmi hakim MA
WASHINGTON - Hakim
Agung pertama yang berasal
dari masyarakat berbahasa
Spanyol, Sonia Sotomayor,
sudah diambil sumpahnya
untuk memangku jabatan
tersebut.
Hakim Agung Sotomayor
juga anggota pertama
Mahkamah yang beranggotakan sembilan Hakim itu
yang dipilih oleh Presiden
Obama.
Penunjukkannya dikukuhkan berdasarkan voting
63 berbanding 31 suara di
Senat hari Kamis.
Kehadirannya di
Mahkamah Agung diperkirakan tidak akan mengubah
perimbangan di lembaga

tersebut, karena ia menggantikan Hakim Liberal
lain yang mundur karena
pensiun.
Hakim Sotomayor, 55 tahun, sudah duduk selaku
hakim federal selama 17
tahun, dan satu-satunya
wanita yang menjadi hakim
agung.
Ibu Sonia Sotomayor memegang Kitab Injil yang digunakan oleh putrinya untuk mengucapkan sumpah
guna menjadi salah satu
hakim di Mahkamah Agung
Amerika Serikat.
Sotomayor dengan orang
tua berasal dari Puerto Rico,
dibesarkan di rumah susun
di New York, guna menjadi

hakim agung di majelis peradilan tertinggi di Amerika
Serikat.
Pencalonannya oleh
Presiden Obama diwarnai
juga dengan kontroversi.
Selama dengar pendapat
di Senat, dia berulang ditanya megnenai pidato yang
pernah disampaikannya dimana dia mengatakan bahwa seorang wanita Latin biasanya membuat keputusan
yang lebih bijak dibandingkan hakim pria kulit putih.

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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Baasyir: Penyergapan
Noordin M Top Sandiwara
SOLO – Kesuksesan Mabes Polri

melakukan penyergapan terhadap
gembong teroris Noordin M Top di sebuah rumah di Dusun Beji, Desa Kedu,
Temanggung, Jawa Tengah, masih dipertanyakan berbagai pihak. Pengasuh
Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Abu
Bakar Baasyir menyebut penyergapan ini
sebagai sandiwara belaka.
“Penyergapan yang dilakukan polisi di
Temanggung merupakan skenario yang
disusun rapih yang sengaja ditunjukkan
oleh polisi,” kata Baasyir di kantor Pondok
Pesantren Al Mukmin Ngruki, Solo, Sabtu
(8/8/2009).
Pasalnya, lanjut Baasyir, selama ini
rekayasa yang dibuat polisi dengan menciptakan sebuah nama sebagai dalang

Jet Li buka Sekolah
Kungfu

yang melakukan pengeboman, tidak pernah tertangkap.
Sehingga skenario itu sengaja dibuat
agar terlihat kesungguhan kerja Polri, baik
di dalam negeri maupun luar negeri dalam
menuntaskan kasus teroris yang didalangi
tokoh yang mereka ciptakan sendiri, yaitu
Noordin M Top.
“Ini terlihat dari penyergapan yang
berlebihan. Masa untuk menangkap satu
orang saja, membutuhkan waktu 17 jam
lamanya,” tukas Baasyir.
“Satu orang saja kalau dipentung kan
kelenger. Masa harus mengerahkan segitu banyak untuk menangkap satu orang
saja. Kelihatan sekali lah,” lanjutnya lagi.
(Bramantyo/Trijaya/hri)

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

Atlet anggar peraih medali emas Olimpiade, Zhong Man, aktor Peter Ho, dan
belasan orang lainnya begitu antusias
menghadiri sekolah pelatihan Kung Fu yang
diresmikan bintang film laga Jet Li.
Jet Li berada di Beijing pada 11 Agustus
untuk mempromosikan sekolah pelatihan
tubuh yang diilhami dari seni bela diri
China. Juara Olimpiade Zhong Man dan
aktor Peter Ho diundang bergabung dalam
kelompok siswa pertama sekolah tersebut.
Jet Li berkata, “Beberapa orang memiliki
mental yang sehat, namun tidak demikian
dengan tubuhnya. Beberapa orang lainnya
merasa bangga memiliki tubuh yang sehat,
namun mentalnya tidak sehat. Harapan
saya adalah menciptakan program yang
membangun keharmonisan tubuh dan
pikiran dengan kebijakan yang bersumber
dari Kung Fu.”
Li dan timnya menghabiskan waktu delapan bulan untuk mengembangkan sekolah
yang diberi nama Sekolah Pelatihan Tubuh
dan Mental Kung Fu dan Tai Chi. Jet Li, yang
meraih sukses dalam Kung Fu dan film-film
laga, telah lama menjadi idola kawula muda,

yang menegaskan
kepopulerannya di
dua bidang
tersebut.
Beberapa
pihak telah
menyarankan agar dia
membuka
tempat
pelatihan
Kung Fu.
Namun
bintang film tersebut memiliki pemikiran
yang lebih luas. Jet Li berkata, “Sebuah aula
pelatihan Kung Fu memiliki kapasitas yang
terbatas. Anda hanya dapat melatih lima
puluh hingga seratus orang dalam satu
sekolah. Mengajar dalam lima kelas dapat
menguras tenaga anda.”
“Saya ingin menarik manfaat dari
teknologi modern dan media baru, seperti
internet, untuk mempromosikan sekolah
ini. Mari kita sebarkan pemikiran Kung Fu
yang sederhana, namun luar biasa ke seluruh dunia. Hal ini akan menguntungkan
lebih banyak orang dengan menggabungkan kesehatan fisik dan mental,” ujarnya.
(MED/Ezz)

Paris Hilton habiskan tiga
milyar untuk anjing
peliharaannya
Bukan Paris Hilton namanya kalau tidak
bikin sensasi. Demi memanjakan anjing
peliharaannya, ahli waris Hotel Hilton ini
rela membangun rumah hewan seharga
325.000 dolar AS atau sekitar Rp 3 miliar.
Dilansir Contactmusic, perempuan kelahiran 17 Februari 1981 ini membangun
rumah buat anjingnya di halaman belakang
rumahnya di Beverly Hills, Amerika Serikat.
Pemilik enam anjing peliharaan tersebut
memperlihatkan rumah anjingnya yang
terbilang sangat mewah dan lengkap. Selain
dilengkapi lampu-lampu, tangga besi serta
tempat lilin kristal yang digantung di ruang
kamar tidur, di rumah itu juga ada mini bar.

“Saya ingin rumah anjing saya menyenangkan, manis, nyaman dan cantik.
Teman-teman saya menyukainya dan berpikir kalau hal itu menarik dan keren,” ujar
pelantun Stars Are Blind ini.[rm/ais]
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1.000 Warga Taiwan
Ditemukan Masih
Hidup setelah Topan
Morakot Berlalu
JAKARTA -Militer Taiwan menemu-kan
hampir 1.000 orang korban yang masih
hidup di kawasan sekitar tiga desa terpencil
yang diporakporandakan Topan Morakot,
yang menerjang pulau itu akhir pekan
silam.
Sebagian besar yang selamat ditemukan
Selasa (11/8), tapi jurubicara operasi-operasi pertolongan Mayor Jenderal Hu Jui-chou
mengatakan puluhan lainnya terlihat Rabu
(12/8) di Shiao Lin, komunitas kecil yang
dihancurkan oleh lumpur longsor yang
merupakan bencana besar.
Helikopter-helikopter militer mengangkut
mereka yang selamat ke tempat yang aman
di Cishan, sebuah kota di distrik Kaohsiung,
Taiwan Selatan. Hu menjelaskan kepada

DUNIA KITA KESEHATAN 7
para wartawan 500 orang ditemukan di Min
Tzu, 200 dari Chin He, dan 270 dari Shiao
Lin. Namun demikian hujan lebat menyulitkan operasi-operasi pertolongan.
Sementara itu polisi mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti jumlah
orang yang masih terkubur dalam lumpur longsor di sebuah desa pegunungan
terpencil akibat topan tersebut. Mereka
yang selamat khawatir ratusan orang telah
menemui ajal mereka di desa Shiao Lin,
Taiwan Selatan, sementara kepala kepolisian Cishan, Lee Chin-lung, mengatakan
upaya-upaya membawa korban yang
selamat dari desa itu terus dilakukan untuk
hari keempat.
Banyak masyarakat Shiao Lin yang terkubur dibawah berton-ton lumpur Minggu
pagi (9/8) setelah hujan lebat yang dipicu
oleh Topan Morakot menyebabkan banjir
terlebat di Taiwan dalam 50 tahun terakhir.
Shiao Lin dan kawasan sekitarnya masih
terputus dari dunia luar. Hujan dari topan
itu menyapu sebuah jembatan di sekitarnya, dan sejak Minggu (9/8) satu-satunya
akses menggunakan helikopter militer.

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

Melayani:
1. Pernikahan (Resepsi, Gereja atau Potret)
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun
3. Foto Potret dan lain-lain

Hubungi: 215 459 4057
contoh hasil karya: http://www.enchetjin.com
Biaya terjangkau, per jam atau paket

TTS Hambat Hilangnya Daya Ingat
Para peneliti mengatakan bahwa mengisi
TTS membantu menjaga otak anda tetap
sehat dan tajam. Para peneliti dari Albert
Einstein College of Medicine, di New York,
menemukan bahwa melakukan olahraga
mental dua kali sehari dapat menghambat
kehilangan daya ingat yang cepat yang berhubungan dengan dimensia selama lebih
dari satu tahun.
Menjaga otak tetap aktif melalui hobi seperti TTS, puzzle, membaca, menulis, dan
bermain kartu, dapat menunda dimulainya
gejala-gejala dari kondisi tersebut. Hasil
penelitian tersebut menambahkan bukti
bahwa melatih otak bisa membantu melawan penyakit di usia tua.
Para ahli memperingatkan bahwa jumlah orang yang terkena dimensia akan bertambah ditahun-tahun yang akan datang,
sebagian disebabkan oleh populasi yang
bertambah umur.
Para peneliti memperhatikan kegiatan
meliputi puzzle TTS, bermain kartu, berbi-

cara dalam kelompok, memainkan musik,
atau hanya sekedar membaca atau menulis.
Mereka menemukan bahwa orang berusia
antara 75 dan 85 yang melakukan rata-rata
11 aktivitas cenderung mengalami masalah ingatan hampir 1 tahun dan 4 bulan
kemudian pada perkembangan penyakit
dibanding mereka yang hanya melakukan 4
seminggu.
“Pengaruh dari kegiatan ini pada usia
lanjut nampaknya adalah kebebasan pendidikan,” kata Charles Hall, yang memimpin
penelitian. “Kegiatan ini juga membantu
menjga vitalitas otak. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan apakah
partisipasi yang meningkat... dapay mencegah atau menghambat dimensia.”
Para peneliti menemukan bahwa setiap
kegiatan tambahan yang dilakukan satu
minggu oleh orang tua karakteristik kondisi
serangan kehilangan daya ingat yang cepat
ditunda dengan rata-rata hanya lebih dari
dua bulan.
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Pemulihan Ekonomi Masih Spekulatif
JAKARTA -Kalangan dunia usaha belum
melihat dampak pemulihan ekonomi dari
krisis global, seperti yang dilansir oleh
pemerintah dan juga berita-berita media
massa di luar negeri. Tanda-tanda pemulihan itu dinilai masih spekulatif dan belum memberi kesan optimis- tis bagi pengusaha.
“Ekonomi global bisa dikatakan membaik ketika negara tujuan ekspor membeli
barang dari Indonesia lebih banyak dan
dengan harga yang meningkat. Saat ini,
kami belum melihat bahwa kondisinya sudah membaik,” kata Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan
Wanandi kepada SP ketika dihubungi
Selasa (11/8) di Jakarta.
Saat ini, katanya, tanda-tanda perbaikan
itu masih spekulatif. “Bagi pengusaha, yang
penting mereka (pembeli luar negeri, Red)
membeli barang kita lebih banyak. Kita bisa
mengekspor dengan jumlah lebih besar,
dan keberadaan komoditas kita lebih baik.
Tapi, kondisi sekarang belum memberi sesuatu yang signifikan yang membuat kita
optimistis,” ungkap Sofjan.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo),
Eddy Widjanarko mengatakan hal yang
berbeda dengan Sofjan. Dikatakan, ada tiga
hal yang membantu membaiknya kondisi
pada kuartal III 2009 ini, yakni terkait dengan pilpres yang berjalan baik dan penangkapan pelaku bom. “Kedua hal itu menjadi
sinyal baik,” katanya.

Selain itu, sambungnya, pabrik yang
industrinya ada di Indonesia, khususnya
di sektor riil, dan dibantu keberadaan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu, membantu utilisasi
pabrik bisa penuh, khususnya untuk pasar
lokal. Hal lain, mulai terjadi kenaikan
ekspor.
Namun, ada dua hal yang harus digenjot
pemerintah. Pertama, segera umumkan
men- teri-menteri ekonomi agar ada kepastian siapa yang akan memegang peranan
perekonomian di kabinet mendatang.
Kedua, stimulus dan proyek pemerintah
yang telah dialokasikan agar bisa segera dijalankan.
Menurutnya, jangan menunggu pemerintah baru dilantik. “Sekarang ini, stimulus
belum berjalan dengan baik karena masih
ada penundaan. Dengan kepastian presiden terpilih, itu artinya semua bisa berjalan dengan lebih baik dan lancar,” katanya.
Lebih jauh Sofjan melihat, masih akan
terjadi naik-turun ekonomi terus-menerus.
“Belum bisa dilihat bahwa dalam waktu
singkat akan terjadi peningkatan,” katanya.
Di Amerika Serikat, terlihat membaik,
tapi lebih ke intern saja. Itu adalah dampak
dari stimulus yang diberikan pemerintahnya untuk membantu perusahaan agar
berjalan lebih baik.
“Tapi, itu bukan berarti kondisi di dunia
ikut membaik. Sifatnya lebih intern dan belum ada pengaruh ke dunia,” tutur Sofjan.

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

Menyediakan
pesanan
rantangan
setiap hari

Menerima pelayanan kirim

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

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Asia sesalkan
vonis Suu Kyi
WASHINGTON - Sekelompok negara tetangga

Burma di Asia Tenggara yang penting, mengeluarkan pernyataan mengutuk dijatuhkannya
hukuman atas pemimpin pro demokrasi, Aung
San Suu Kyi.
Suu Kyi dinyatakan bersalah Selasa lalu karena
melanggar aturan tahanan rumahnya.
Di masa lalu kelompok negara Asia Tenggara
Asean kerap dikritik karena dianggap mendiamkan
sikap Burma yang
kerap melanggar
HAM.
Sementara
pemerintah AS,
Uni Eropa, Inggris dan Perancis
termasuk jajaran
negara yang juga
mengutuk vonis tersebut, namun Cina mengatakan dunia harus menghormati hukum di
Burma.
Pernyataan Beijing tersebut membuat sejumlah
kalangan meyakini Cina tidak akan mendukung
apapun sanksi yang akan dijatuhkan PBB terhadap Burma, kata wartawan BBC yang melaporkan
dari Bangkok, Karishma Vaswani.
Sementara kuasa hukum Suu Kyi sudah menyatakan kepada BBC siara Burma bahwa mereka
berencana menyatakan banding.

PEMILU

Sejumlah kritik menduga, pemerintah militer
Burma sengaja menjatuhkan hukuman agar Suu
Kyi tidak dapat turut serta dalam pemilu yang
dijadwalkan tahun 2010.
Suu Kyi diadili karena mengizinkan seorang
warga AS, John Yettaw, masuk ke rumahnya di
pinggir danau setelah dia menyelam tanpa izin.
Yettaw sendiri dijatuhi hukuman tujuh tahun
penjara, termasuk empat tahun kerja paksa.
Adapun sedianya, masa tahanan rumah Suu Kyi
berakhir tanggal 27 Mei.
Partai Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi,
memenangkan pemilu lalu tahun 1990 namun
tidak diizinkan berkuasa.
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Bom bunuh diri
guncang Irak
SINJAR - Polisi Irak mengatakan
setidaknya 21 orang tewas akibat
dua bom bunuh diri di Irak utara.
Sekitar 30 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden
yang terjadi di sebuah kafe yang
ramai di Sinjar, 390 km di utara
Baghdad.
Kekerasan meningkat sejak pasukan Amerika Serikat mundur
dari kota-kota di Irak satu bulan silam dan menyerahkan tanggungjawab keamanan kepada aparat
Irak.
Beberapa hari lalu pengeboman
terhadap satu desa Syiah di dekat
kota Mosul di Irak utara menewaskan tak kurang dari 28 orang. Pada
hari yang sama 18 orang tewas di
Baghdad.
Polisi dan petugas rumah sakit
kepada kantor berita Associated
Press kafe di Sinjar penuh dengan
anak-anak muda.
Sejauh ini belum ada kelompok
yang mengaku bertanggungjawab.
“Serangan teroris ini dilakukan oleh Al Qaeda dan kelompokkelompok lain yang tidak ingin
melihat adanya stabilitas di daerah
ini,” ujar walikota Sinjar Dakhil
Hassoun, seperti dikutip kantor
berita Reuters.
Jam malam telah diberlakukan
di Sinjar yang terletak di dekat perbatasan dengan Suriah tersebut.
Di kota itu banyak bermukim
warga Yazidi. Ini adalah sekte keagamaan kuno dan di masa lalu
mereka beberapa kali menjadi sasaran serangan.
Pada Agustus 2007 sekitar 400
orang tewas di sekitar daerah
ketika beberapa bom meledak.
Serangan ini dengan jelas menjadikan pengikut Yazidi sebagai
sasaran.

SAMBUNGAN DARI HAL 1
berperan memasukkan rangkaian bom ke
dalam hotel sehingga tidak terdeteksi regu
pengaman hotel.
Satu jenazah lain yang ditemukan di Hotel
Ritz Carlton pada hari pemboman, belum
dipastikan identitasnya.
Menurut saksi Amir Abdillah, salah satu
tersangka anggota jaringan teror, yang ditangkap Rabu pekan lalu di Semper Jakarta
Utara, jenazah itu adalah Nana Ichwan
Maulana. Nana menurut Amir, merupakan
pelaku bom bunuh diri di Ritz Carlton.
Penggerebekan besar-besaran di
Temanggung Jumat siang hingga Sabtu, sebelumnya memunculkan dugaan kuat bahwa yang berada di rumah sasaran adalah

Hasil Pilpres 2009 Sah
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud
MD, Rabu, menetapkan bahwa Mahkamah
Konstitusi Indonesia menolak gugatan hasil
pemilu dari pemohon satu dan dua, masingmasing pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan
Megawati-Prabowo, sehingga hasil Pemilu
Presiden 2009 dinyatakan sah.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan termohon satu dan
dua, tanpa “dissenting opinion” (pendapat
berbeda), demikian Mahfud membacakan
kesimpulan putusan MK. Alasan penolakan
gugatan dua pasang capres-cawapres ini didasarkan karena bukti-bukti yang diajukan
pemohon bahwa telah terjadi kecurangan
secara masif dan terstruktur tidak terbukti.
Hal-hal lain yang terkait teknis yang dijadikan alasan mengugat juga tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran secara massif
dan sistematis.
“Mengenai keterlibatan IFES dan formulir
C1, dan pelanggraan pemilu lainnya, baik
administratif maupun pidana, tidak dapat
dinilai sebagai pelanggaran pemilu yang
terstruktur, sistematis dan masif,” papar
Mahfud.
“Selain itu, dalil-dalil yang diajukan
pemohon tentang penambahan suara pihak
terkait (SBY-Boediono) tidak terbukti secara hukum,” tambah Mahfud. Eksepsi dari
pasangan JK dan Mega juga ditolak majelis

Noordin serta kawanannya.
Kepolisian sempat menyatakan didalam
rumah diduga terdapat 3-4 orang, salah satunya diduga Noordin.
Belakangan ternyata hanya ada satu orang
didalam rumah, yang jenazahnya diidentifikasi sebagai Ibrahim. Polisi juga membantah, pernah menyebut jenazah tersebut
sebagai Noordin.
“Siapa yang pernah menyatakan itu
Noordin? Polisi juga tidak pernah menyebut
kalau itu Noordin,” tegas Inspektur Jendral
Nanan Sukarna, Kepala Divisi Humas Mabes
Polri.
Begitu Noordin dipastikan belum tewas
di Temanggung, polisi juga terus melanjutkan perburuan terhadap sisa jaringan teroris lainnya, lanjut Nanan.

hakim karena kesalahan-kesalahan yang
terjadi di lapangan semata-mata karena
kendala teknis. Bukan pelanggaran yang
terstruktur, sistematis dan masif.
“Untuk esksepsi pemohon ditolak secara
seluruhnya. Ini didasarkan pada kesaksian
ahli dan bukti-bukti dari KPU provinsi dan
kebupaten/kota. Memang terjadi pelanggaran prosedur yang terjadi oleh KPU, tetapi
bukan pelanggaran sistematis dan tidak terstruktur,” tegas Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan
segera menetapkan pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai
calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2009. Anggota KPU Andi
Nurpati, di Jakarta, Rabu, mengatakan dengan adanya putusan MK yang menolak seluruhnya permohonan pemohon, maka langkah selanjutnya yang dilaksanakan adalah
menetapkan pasangan capres-cawapres
terpilih.
Hasil pemungutan suara pilpres yang
diselenggarakan pada 5 Juli 2009 menunjukkan pasangan SBY-Boediono memperoleh
suara paling tinggi yakni 73.874.562 suara
atau 60,80 persen. Berada di posisi kedua,
yakni pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto yang memperoleh
32.548.105 suara atau 26,79 persen. Dan di
posisi ketiga yakni pasangan Jusuf KallaWiranto yang meraih 15. 081.814 suara atau
12,41 persen.(Ant/dtc)

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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Bisnis tak terguncang teror
DEPOK - Para pelaku pasar dan pengusaha Indonesia menyambut positif upaya pengejaran teroris yang akhir akhir ini
gencar dilakukan unit anti teroris kepolisian Indonesia.
Hal ini ditunjukan oleh penguatan indeks saham di bursa efek Indonesia.
Aktifitas di kawasan Bunderan Hotel
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai
kawasan bisnis Jakarta berjalan normal
seperti biasa walau dalam beberapa hari
ini pemberitaan tentang pemboman dan
penangkapan teroris memenuhi ruang media di Indonesia.
Hal ini sepertinya menunjukan kalau
para pelaku bisnis mulai kebal terhadap
isu keamanan, ditunjukan melalui penguatan indeks harga saham gabungan di
bursa efek Indonesia.
Menurut Budi Ruseno analis pasar dari
Bhakti Sekuritas pemberitaan soal penangkapan teroris dalam beberapa hari ini
justru menunjukan menunjukan jaminan
keamanan bagi investor.
Selain itu Budi menambahkan, pasar saham Indonesia masih lebih menarik karena indikator ekonomi yang menunjukan
trend positif.
Sementara itu, Kamar Dagang dan
Industri Indonesia atau KADIN juga menilai upaya penangkapan ini memberi sentimen positif bagi investasi di Indonesia.
Menurut Chris Kanter, wakil kadin bi-

dang investasi,
selain di sektor
keuangan melalui portofolio
saham, investor
asing juga masih
terus berdatangan
melalui berbagai
investasi di sektor riil.
Chris Kanter
mengatakan,
iklim investasi di
Indonesia akan
tetap menarik karena selain India dan
Cina, Indonesia memiliki pertumbuhan
ekonomi yang relatif stabil diera krisis
global.
Data Kadin menyebutkan sejak bom
kembali meledak di dua hotel mewah di
kawasan Kuningan Jakarta pada 17 Juli lalu
belum ada pembatalan komitmen investasi
yang sudah dilakukan sebelumnya.
Sementara sentimen negatif di lantai
bursa Indonesia hanya berlangsung dua
hari, setelah itu Indeks terus melonjak dan
pada hari ini ditutup diteritori positif pada
kisaran 2.399 poin.
Padahal dulu saat teror Bom mengguncang bursa efek Indonesia pada tahun 2000
dan rangkaian bom lainnya di Bali, nilai
investasi di Indonesia ambruk ke level terendah.

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

