
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengatakan bangsa Indonesia 
tidak perlu terus-menerus mengeluh ten-
tang globalisasi yang melanda dunia, lebih 
baik mempersiapkan diri menghadapi dan 
memenangkannya.

“Kita harus menjadi bangsa pemenang 
di era globalisasi ini dan bukannya bangsa 
yang kalah,” kata Presiden Yudhoyono 
saat menyampaikan pidato tentang 
Pembangunan Nasional Dalam Perspektif 
Daerah di depan Sidang Paripurna Khusus 
DPD RI di Jakarta, Rabu. 

Menurut Presiden, pembangunan nasi-
onal yang sedang dijalankan ini tidaklah 
berjalan di ruang vakum dan bahkan sejak 
zaman kolonial ekonomi Indonesia telah 
berkaitan dengan ekonomi dunia.

Bedanya, pada saat itu konteksnya adalah 
eksploitasi ekonomi dan sumber daya 
Indonesia untuk kepentingan ekonomi ko-
lonial.

Sekarang, sebagai bangsa merdeka, keter-
kaitan Indonesia dengan ekonomi dunia di-
dasarkan pada kepentingan nasional untuk 
memanfaatkannya demi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat Indonesia.

“Kita harus menangkap peluang yang 
muncul dalam era globalisasi, sembari 
menghindari efek negatifnya,” kata Presiden 
Yudhoyono.

Untuk kasus itu, Presiden memberikan 
penghargaan kepada masyarakat Bali yang 
telah memberi contoh bagaimana berinte-
grasi dalam masyarakat dunia dengan men-
gambil manfaat sebesar-besarnya, tanpa 
kehilangan jati dirinya.

Masyarakat Bali semakin maju dan se-

jahtera dengan mengembangkan pariwisata 
bernuansa alam dan budaya, dengan tata 
nilai “Tri hita karana”, yang tetap merupak-
an dasar kehidupan masyarakat Bali.

“Tentu saya mempertahankan hal ini 
tidaklah mudah dan penuh tantangan, 
tapi masyarakat Bali bisa melakukannya 
dan masyarakat daerah lain harus bisa. 
Semuanya tetap dalam kerangka NKRI,” 
kata Presiden Yudhoyono.

Presiden menegaskan pula satu kunci ke-
berhasilan “Pembangunan untuk Semua” 
adalah pengembangan ekonomi lokal di 
setiap daerah, guna membangun ekonomi 
domestik yang kuat secara nasional.

Ekonomi domestik yang kuat, kata 
Presiden, merupakan modal utama suatu 
bangsa untuk berjaya di tengah arus global-
isasi.

“Pelajaran yang bisa kita petik dari kri-
sis ekonomi global yang melanda dunia 
saat ini adalah, negara bisa bertahan dari 
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Pemasangan Iklan melalui 215-459-4057 / 267-231-7695  Kunjungi : www.dunia-kita.

Presiden: Seluruh Provinsi 
Mampu Turunkan Kemiskinan 

BERSAMBUNG KE HAL 9

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.

edisi ke-201 - 22 Agustus 2009



Disewakan kamar
Untuk 1 pria, tidak urus 
surat, termasuk TV, laundry, 
AC, nasi, tissue di 1243 Jack-
son, hubungi 215 694 7263(3)

Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner, center 
city. hanya yang berpe-
ngalaman counter lady. Telp.
215 543 2905 (1)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (110)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (55)

Sedia Produk dari Amway 
Global, seperti: QUIXTAR, 
ARTISTRY, Multivitamin NUT-
RILITE, Minuman dan Protein 
Bars XS, Skin Care Kits, segala 
pembersih rumah tangga dan 
GIFT CARD RIBBON. Prod-
uct USA yang terjangkau dan 
populer. Untuk memesan 
produk2, Hub: Erika, 267-901-
1508 (5)

Belajar fotografi/komputer?
Ingin belajar fotografi atau 
komputer dasar? hub 215-
459-4057 - les privat. Untuk 
fotografi disarankan memiliki 
kamera digital SLR(5)

Antar jemput
 dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John
 267-505-0703 (1)

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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Istri cakep dan jelek
Kalau istri cantik ga sempet masak buat 

suami atau masakannya ga enak
suami bilang: “nggak papa sayang… Kita 

makan di restoran aja yuk… “
Kalau istri jelek ga sempet masak buat 

suami atau masakannya ga enak
suami bilang: “masakan kok sama tam-

pang sama… Sama2 ga enak”

kalau istri cantik kebelet minta dibeliin 
mobil baru

suami bilang: “sabar ya sayang, nabung 
dulu… Apa sih yang nggak aku beri buat 
kamu”

Kalau istri jelek kebelet minta dibeliin 
mobil baru

suami bilang: “kamu tuh… Ga tau apa 
cari duit susah, minta aneh2 lagi”

 kalau istri cantik lagi hamil tua lewat 
depan suami

suami bilang: “sayang… Wanita itu kalu 
sedang hamil justru sexy lho”

kalau istri jelek lagi hamil tua lewat depan 
suami

suami bilang: “weleh… Gentong jalan, 
ngapain sih mondar mandir aje”

 
kalau istri cantik ga mau nyuci pakaian
suami bilang: “ahhh kan ada pembantu 

dan mesin cuci, lagian ntar tangan kamu 
jadi kasar lho… “

Kalau istri jelek ga mau nyuci pakaian
suami bilang: “dasar sok… Nyuci pakaian 

aja ga mau… (sambil geleng2 kepala)

 kalau istri cantik lagi ngambek dan 
cemberut”

suami bilang: “kamu biar cemberut gitu 
tetep keliatan manis kok yang… “

Kalau istri jelek lagi ngambek dan cem-
berut

suami bilang: “muka dari tadi dilipet ga 
dilipet juga sama aja… “

 Kalau istri cantik lupa bangunin suami 
untuk kerja

suami bilang: “kamu tidurnya nyenyak 
banget ya semalam, gapapa kok sekali2 aku 
telat kekantor… “

Kalau istri jelek lupa bangunin suami 
untuk kerja

suami bilang: “tidur apa pingsan… Aku 
bakal kena marah boss nih gara2 kamu… “
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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

Kenapa Indonesia 
Digandrungi Teroris? 

Dibanding Malaysia, Indonesia adalah 
negara yang lebih diminati oleh teroris 
dalam menjalankan aksi terornya. Kenapa 
Indonesia seperti surga bagi para teroris?

Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan 
Teror Menko Polhukam Arsyad Mbai me-
nilai, kurang tegasnya hukum di Indonesia 
merupakan salah satu faktor yang membuat 
Indonesia digandrungi oleh para teroris. 

“Makanya jangan marah sama Malaysia, 
karena hukum kita yang masih bisa diobok-
obok, karenanya Noordin M Top menilai 
tidak ada negara seindah Indonesia (untuk 
dijadikan sasaran teror),” katanya dalam 
diskusi ilmiah pada peluncuran buku 
Deradikalisasi Terorisme di Gedung F FISIP 
Universitas Indonesia, Depok, Kamis (20/8). 

Turut hadir sebagai pembicara yaitu 
Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Sarlito 

Wirawan Sarwono PhD dan analis pada 
International Crisis Group Sydney Jones.

Salah satu contoh cara agar terorisme 
tidak berkembang biak dan para pelaku 
teror berpikir dua kali untuk melakukan 
aksinya di Indonesia, menurutnya, adalah 
dengan cara mempertegas hukuman bagi 
teroris. Misalnya, memperpanjang masa pe-
nahanan bagi mereka yang terlibat. “Kalau 
sekarang kan masa penahanannya masih 
sama dengan maling ayam,” katanya. 

Sementara itu, Sidney Jones menilai, 
Indonesia saat ini memerlukan kebijakan 
kecil untuk membatasi hak para tahanan 
teroris. Misalnya, di bidang publikasi 
media, para tahanan terorisme hendaknya 
tidak diizinkan memberikan pernyataan 
kepada media, karena akan dapat menim-
bulkan simpati yang berujung menciptakan 
para teroris baru. 

“Saya kira tidak ada hak apa pun bagi 
para narapidana untuk bisa akses ke 
wartawan karenanya perlu ada mini policy 
(kebijakan kecil),” ujarnya. 

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

Kami mengunakan peralatan fotografi 
(kamera, lensa dan lampu kilat) profesional.

Setiap foto diedit untuk mendapatkan hasil 
maksimal. Juga tersedia desain foto album khusus

contoh hasil karya: 

http://www.enchetjin.com

Hubungi: 215 459 4057
 

Biaya terjangkau, per jam atau per hari
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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-

KABUL - Sebagian besar 
tempat pemungutan suara 
di Afghanistan telah ditutup 
dalam pemilihan presiden 
yang diadakan menyusul 
upaya besar guna mencip-
takan kondisi stabil.

Jutaan orang telah mem-
berikan suara dalam pemil-
ihan presiden yang kedua 
sejak kejatuhan era Taliban.

Sejauh ini terjadi be-
berapa serangan Taliban, 
tetapi seorang juru bicara 
PBB mengatakan, sebagian 
besar TPS tetap buka.

Milisi sebelumnya men-
gancam akan mengganggu 
pemungutan suara, disaat 
Presiden Hamid Karzai ten-
gah berupaya untuk kem-

bali berkuasa untuk kedua 
kali.

Kekerasan di negara ini 
terus meningkat dalam 
beberapa hari dan setida-
knya 5 orang petugas pe-
mungutan suara terbunuh 
Rabu kemarin. Ada kekha-
watiran sejumlah warga 
Afghanistan takut mem-
berikan suara akibat peris-
tiwa itu.

Tapi larangan pemerin-
tah agar media tidak mem-
beritakan peristiwa tersebut 
agar tidak mempengaruhi 
para pemilih justru dikritik 
sejumlah pihak.

Sebanyak 300.000 tentara 
Afghanistan dan pasukan 
pembantu keamanan inter-

nasional atau Isaf pimpinan 
NATO dikerahkan untuk 
mengamankan proses 
Pemilu yang diikuti oleh 17 
juta pemilih terdaftar.

Tempat pemungutan 
suara dibuka pukul 07.00 
waktu setempat dan ditutup 
pukul 16.00.

‘’Ini adalah kedua ka-
linya saya memilih dan saya 
datang lebih pagi sebelum 
berangkat kerja’’, demikian 
pernyataan Nooramin 
seorang pemilih di Kabul 
kepada kantor berita AFP. ‘’ 
Ini adalah satu-satunya cara 
kami membawa perubahan 
di negara kami’’, katanya.

TPS Afghanistan telah ditutup 

Bau Mulut Saat 
Berpuasa

Bau mulut atau halitosis bisa menjadi 
masalah tersendiri dan membuat seseorang 
merasa kurang percaya diri. Bagaimana 
tidak, mulut kita merupakan gerbang ma-
suknya makanan menuju tubuh dan juga 
menjadi gerbang keluarnya udara dari 
dalam tubuh serta memiliki fungsi yang 
sangat aktif dalam bersosialisasi sehari-
hari. Setiap hari kita tersenyum, 

tertawa, dan berbicara dengan melibat-
kan organ ini dan di saat berpuasa, keterli-
batannya pun tidak kalah penting.

Bau mulut saat puasa merupakan ke-
luhan yang normal dijumpai. Drg. Aditya 
Pribadi, SpOrtho menjelaskan, “Bila dikait-
kan dengan puasa, penyebab utama bau 
mulut karena lambung yang kosong untuk 
waktu yang lama dapat merangsang timbul-
nya aroma yang kurang sedap yang 

kemudian keluarkan melalui rongga 
mulut. Selain itu, berkurangnya produksi 
air liur (saliva) karena berkurangnya rang-
sangan makanan yang masuk. Saat saliva 
berkurang, bakteri dalam mulut pun jadi 
lebih banyak sehingga muncul bau mulut.”

Walaupun demikian, bukan berarti bau 
mulut saat puasa tidak bisa kita hindari. Ada 
beberapa tips sederhana yang bisa diikuti 
untuk menjaga agar mulut kita tetap bersih 
dan nafas terasa segar selama berpuasa. 
”Selama bulan puasa sebaiknya kita mem-
berikan perhatian ekstra dengan menyikat 
gigi secara rutin dua kali sehari di waktu 

yang tepat, 
yakni setelah 
makan sahur 
dan malam 
sebelum tidur. 
Hindari tidur 
setelah makan 
sahur dengan 
kondisi gigi 
dan mulut yang 

masih penuh dengan sisa makanan, tidak 
mengkonsumsi makanan dan minuman 
yang beraroma tajam, dan mengkonsumsi 
air putih setidaknya empat gelas ketika sa-
hur dan empat gelas ketika berbuka. Selain 
itu, ada baiknya juga untuk memeriksakan 
kondisi kesehatan gigi dan mulut ke dok-
ter gigi sebelum memasuki bulan suci 
Ramadhan,” saran drg. Aditya.

Pada dasarnya bau mulut biasanya dise-
babkan oleh tiga faktor utama. Faktor per-
tama yaitu dari dalam mulut seperti gigi 
berlubang, plak atau karang gigi dan gigi 
rusak/busuk. Faktor kedua datang dari luar 
mulut, seperti saluran pernapasan dan 
pencernaan. Faktor ketiga adalah konsumsi 
makanan dan minuman yang bisa mening-
galkan bau. Penelitian 

menunjukkan 85-90 persen penyebab 
bau mulut disebabkan oleh adanya kelainan 
rongga mulut, baik karies gigi maupun in-
feksi jaringan penyangga gigi. Selain itu, 
sisa makanan yang tertinggal di mulut 
dapat menyebabkan bau mulut. Ada ratusan 
spesies bakteri tinggal di mulut kita, dan se-
bagian besar dari mereka mencerna protein 
sehingga menghasilkan senyawa yang men-
gandung belerang yang mudah menguap 
dan menimbulkan bau mulut.

Sabtu, Awal Puasa
Pemerintah resmi menetapkan tang-

gal 1 Ramadhan jatuh pada hari Sabtu, 22 
Agustus 2009. Hal ini diputuskan dalam 
surat keputusan Menteri Agama nomor 0 
tahun 2009 tentang penetapan Ramadhan 
1430 H yang dibacakan dalam sidang isbat 
yang digelar di Departemen Agama, Kamis 
(20/8) malam.

“Izinkan saya untuk menetapkan 1 

Ramadhan jatuh pada hari Sabtu 22 
Agustus 2009,” kata Menteri Agama Maftuh 
Basyuni di sela-sela sidang isbat, di gedung 
Depag, Jakarta, Kamis.

Keputusan ini disetujui semua per-
wakilan ormas Islam yang hadir, seperti 
Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, 
Persis, Al Wasliyah, Al Irsyad, Tarbiyah, 
Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan 
Dakwah Islam (DDI), dan Dewan Masjid 
Indonesia (DMI).
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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 

Niat Hutomo Mandala Putra alias 
Tommy Soeharto bertarung merebut kursi 
Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-
2014 menimbulkan gonjang-ganjing di in-
ternal Golkar. “Tommy berasal dari keluar-
ga Cendana yang tentunya identik dengan 
keluarga yang membesarkan Golkar. 

Dia merupakan darah segar karena me-
miliki dana yang tak terbatas. Dan, untuk 
kelompok-kelompok pragmatis dalam 
Golkar yang lebih mementingkan trans-
aksi dan uang, tentunya hal ini akan men-
jadi isu yang sangat menarik,” ujar politisi 
senior Golkar kepada SP di Jakarta, Rabu 
(19/8).

Namun, lanjutnya, Tommy juga memi-
liki beberapa kelemahan yang tidak sesuai 
dengan konstitusi partai. Beberapa per-
syaratan internal mengenai pengaderan, 
pengalaman di kepengurusan pusat, dae-
rah, dan ormas pendukung serta bebas 
dari ancaman hukuman maksimal 5 tahun 

akan mengganjal pencalonan Tommy.
“Jika kita memilih konsisten dengan 

konstitusi tentunya kader dan simpatisan 
Golkar harus melawan habis kecender-
ungan pragmatis yang hanya fokus pada 
uang dan transaksi-transaksi,” tegasnya.

Salah seorang Ketua DPP Golkar me-
nambahkan, kalau Tommy mau bergabung 
dengan menjadi anggota atau salah satu 
pengurus pusat Golkar, tentunya akan dia-
presiasi dengan baik. “Namun, kalau dia 
nekat menjadi ketua umum, tentunya me-
kanisme internal Golkar akan mengganjal-
nya,” katanya. 

Dua kandidat kuat lainnya, Aburizal 
Bakrie dan Surya Paloh dikabarkan sempat 
ketar-ketir dengan kemunculan Tommy. 
Tapi, keduanya menjadi nyaman setelah 
mendapat masukan bahwa mekanisme 
internal bisa digunakan untuk mengganjal 
langkah sang Pangeran Cendana menuju 
puncak beringin. [EMS/W-8]

Pangeran Cendana Diganjal Dhani Menikah 
dengan Janda?

Pengakuan Ahmad Dhani bahwa dia 
telah memiliki istri baru bukan sekadar 
bualan. Sebuah tabloid hiburan memajang 
foto seorang wanita yang disebut-sebut 
sebagai istri siri bos Dewa 19 ini.

Wanita itu diketahui bernama Yuni, man-
tan istri wartawan sebuah mingguan olah-
raga. Sigit Nugroho, mantan suami Yuni, 
seperti dikutip Bintang Grup, mengatakan, 
Yuni sebenarnya wanita biasa yang hidup 
sangat sederhana selama menjadi istrinya. 

”Dia mulai berubah sejak berpisah den-
gan saya,” ujar Sigit. Dia menambahkan, 
proses cerainya belum selesai karena masih 
menunggu putusan kasasi dari Mahkamah 
Agung.

Sementara itu, kerabat Yuni mengatakan 
bahwa Dhani-Yuni sudah menikah siri pada 
akhir 2008. ”Pilihan Dhani jatuh pada janda 
yang seksi. Kecantikannya sangat alamiah. 
Yuni sudah bercerai dari suaminya, dan ka-
tanya ingin membina rumah tangga dengan 
Dhani yang dianggap cukup bertanggung 
jawab dan bisa menjadi imam,” kata sumber 
itu seperti dilansir laman tabloidnova.com. 

Sikap 
dan tang-
gung jawab 
Dhani, 
kata Yuni, 
tak hanya 
terlihat dari 
bagaimana 
Dhani 
mem-

perlakukan dia, tetapi juga perhatiannya 
kepada dua anak dia dari perkawinannya 
terdahulu. Kedua anak itu adalah Ola (5) 
dan Ole (7). 

”Memang anak-anak itu diasuh oleh 
ayahnya. Tapi jika kangen, Yuni boleh ber-
temu mereka,” kata kerabat Yuni tersebut.

Bentuk perhatian lain, Dhani telah 
memberi Yuni rumah di sebuah kompleks 
perumahan di Kampung Melayu, Jakarta 
Timur. Juga sebuah mobil Honda Jazz. 

Sumber yang lain mengatakan, Yuni tidak 
tinggal di rumah Dhani di Pinangmas, Pon-
dok Indah, Jakarta Selatan. ”Tapi dia sering 
bolak-balik mengunjungi Dhani. Yuni juga 
sudah akrab dengan Al, El, dan Dul. Mereka 
biasa menyapa Yuni dengan panggilan 
Bunda. Yuni hanya sesekali menginap dan 
kadang diajak serta Dhani pergi konser ke 
luar kota,” ujarnya.

Cici Paramida Tuntut 
Lima Milyar

Pedangdut Cici Paramida menuntut uang 
Rp5 milyar dari suaminya, Suhaebi, dalam 
gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta 
Utara. Kuasa hukum Cici beranggapan, 
uang Rp 5 milyar kecil bagi Ebi.

“Soal Rp 5 miliar itu menyangkut harga 
diri yang nggak bisa dinilai dengan uang, 
tapi ada juga masalah materil. Jumlah yang 
ditentukan sebenarnya lebih besar. Justru 
jumlah itu sangat kecil dengan yang seha-
rusnya disampaikan,” tegas kuasa hukum 
Cici, Riri Purbasari, kepada wartawan di PA 
Jakarta Utara, Kamis (20/8).

Riri, usai sidang perceraian yang be-
ragendakan replik tersebut, juga menam-
bahkan bahwa angka lima miliar tersebut 
telah mendapatkan lampu hijau dari pihak 

keluarga Cici. Bagi Cici, lanjut Riri, untuk 
urusan harga diri maupun kekerasan dalam 
rumahtangga (KDRT) yang dilalui kliennya 
selama menjadi istri Ebi, jumlah tersebut 
bisa diterima dan sangat beralasan.

Selain itu Riri beralasan, angka terse-
but muncul dilandasi ketidakjelasan dan 
tidak adanya transparansi dari Ebi terha-
dap istrinya. Oleh karenanya, pihak kelu-
arga menilai hak istri harus dipenuhi Ebi. 
“Karena pada dasarnya, harta bersama itu 
memang ada,” ujarnya. “Beliau yang men-
gaku sebagai pengusaha besar tidak mung-
kin tidak punya uang,” tambah Riri.

“Yang kami minta ini nggak sebanding 
dengan perlakuan Ebi.”

Guna melengkapi tuntutan miliaran 
tersebut, Rabu (26/8), tim kuasa hukum Cici 
bakal memboyong beberapa saksi pelapor 
ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) 
Cibinong, tempat kejadian perkara hingga 
kasus dugaan KDRT tersebut.
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TKW Indonesia 
Dipenjara Gara-gara 
Pacaran 

JAKARTA -Duta Besar RI Abu Dhabi M 
Wahid Supriyadi mengunjungi sejumlah 
TKW yang mendekam di dalam penjara Al 
Wathba atas tuduhan melanggar norma 
kesusilaan, mulai dari kepergok pacaran di 
taman sampai membawa teman pria masuk 
rumah.     

“Pacaran kan manusiawi, Pak,” ujar salah 
seorang dari 22 TKW dengan lugunya saat 
ditanya Dubes Wahid dalam pertemuan di 
Lembaga Pemasyarakatan Al Wathba seki-
tar 60 km dari kota Abu Dhabi, demikian 
siaran pers KBRI Abu Dhabi, Kamis (20/8).

  Kunjungan Dubes Wahid Supriyadi ke Al 
Wathba yang disertai staf KBRI dan Dharma 
Wanita Persatuan KBRI Abu Dhabi adalah 
berkaitan dengan peringatan HUT Ke-64 RI. 

     Seorang TKW lainnya mengaku pa-
caran dengan seorang warga negara India 

karena penampilannya seperti yang dia 
lihat di film-film India.

     Dalam dialog yang berlangsung sekitar 
40 menit tersebut tidak tampak ada rasa 
stres dan tertekan di kalangan para TKW 
itu. Sebaliknya, mereka kadang-kadang 
tertawa kecil dengan malu setelah menye-
but alasan masuk penjara. Di antara 22 
TKW tersebut, hanya dua orang dikenakan 
tuduhan pelanggaran keimigrasian dan 
satu terlibat pencurian. 

     Hampir semua TKW sudah dijatuhkan 
putusan hukuman, rata-rata antara tiga 
bulan dan satu tahun penjara, kecuali dua 
orang lainnya yang masih dalam proses 
persidangan. 

     Dari hasil dialog dengan Dubes Wahid, 
umumnya mereka mengaku tidak tahu 
bahwa berduaan di taman dan memasuk-
kan teman laki-laki ke rumah adalah suatu 
pelanggaran hukum.   

Secara umum kondisi fisik dan mental 
para WNI di penjara dalam keadaan sehat, 
dan mendapat perlakuan yang baik dari 
pihak penjara Al Wathba dan tidak ada yang 
masuk dalam pelanggaran berat. 

BANDUNG - Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur 
Wahid mengatakan, siapa pun jangan me-
nyederhanakan masalah terorisme sekadar 
dengan formalitas simbol agama tertentu. 
“Saya khawatir bila kemudian muncul stig-
matisasi negatif terhadap pesantren, ter-
hadap jilbab, terhadap janggut, terhadap 
aktivis masjid. Saya khawatir misi teroris itu 
berhasil,” kata Hidayat di Bandung, Kamis 
(20/8).

Hidayat mengatakan stigmatisasi dikha-
watirkan bisa menghadirkan masalah baru. 
Di antaranya menjadikan saling curiga 
antara warga dan aparat. Kondisi ini bisa 
memicu warga menjadi takut beraktivitas di 
masjid karena cap teroris itu.

Dia mengharapakan isu terorisme ini 
menjadi isu untuk mempersatukan selu-
ruh warga negara. “Kalau kita saling curiga 
dan menuduh, malah terorisme menjadi 
menang karena mereka berniat memecah 
belah kita,” kata Hidayat.

Hidayat juga meminta agar aliran dana 

dari negara-negara Timur Tengah tidak 
langsung dicurigai negatif. “Jangan sekali-
kali distigmatisasi bahwa aliran dana dari 
Timur Tengah itu pasti terorisme, kalau dari 
Amerika itu pasti untuk pemberantasan 
teroris. Boleh jadi faktanya tidak demikian,” 
kata dia.

Dia mengatakan banyak lembaga dan 
negara yang menerima aliran dana yang 
bersumber dari negara-negara Timur 
Tengah, termasuk PBB. Semua ormas-
ormas Islam, lanjut Hidayat, juga pernah 
mendapat aliran dana dari negara-negara 
Timur Tengah. Termasuk pemerintah 
Indonesia sendiri yang pernah memanfaat-
kan dana itu untuk pembangunan jalan tol.

Dia meminta pengusutan aliran dana ini 
dilakukan profesional agar tidak berbalik 
merugikan Indonesia. “Permasalahanya ali-
ran dana itu untuk apa. Jangan seta merta 
kalau aliran dana dari Timur Tengah itu 
konotasinya pasti dengan terorisme. Belum 
tentu!” kata Hidayat.

Tolak Stigmatisasi Jenggot dengan Teroris

Begini Contoh Tukang 
Selingkuh yang Baik

LONDON -Semasa hidupnya Robert 
Charlton, miliader Inggris yang mening-
gal 1974, dikenal gemar berselingkuh. Tapi 
ia tukang selingkuh yang baik. Setidaknya, 
setiap kali ketahuan, ia selalu membelikan 
perhiasan yang ditotal nilainya sekarang 
mencapai sekitar 300 ribu poundsterling 
(Rp 5 miliar).

Kebiasaan membelikan perhiasan mahal 
setiap kali berselingkuh itu terungkap 
setelah anaknya melelang emas dan per-
mata mahal  yang didapat ibunya setiap kali 
si ayah berselingkuh--terdiri 43 buah--dile-
lang bulan lalu.

Charlton menikah dengan Elizabeth 
selama 26 tahun dan memang diketahui 
publik ia gemar menjalin hubungan asmara 
dengan perempuan lain.

Perhiasan yang dibeli Charlton untuk 
istrinya itu seperti giwang, gelang, cincin, 
dan kalung. Salah satu yang termahal, 

sebuah kalung 
riviere yang 
bertabur 46 
permata, laku 
terjual 50 ribu 
poundsterling 
(Rp 835,5 juta). 
Charlton mem-
beli kalung ini 
pada 1960-an.

“Ia mem-
belikan ibu 
banyak barang 
untuk mem-

buatnya tetap bahagia dan menghilangkan 
kepedihan karena afair-afairnya,” kata juru 
bicara rumah lelang Woolley & Wallis. “Saya 
pikir semua orang tahu karena ini dipan-
dang rahasia umum.”

Para ahli waris Charlton, yang sekarang 
dibelit masalah utang, menolak merawat 
40 perhiasan tanda perselingkuhan itu 
sehingga dilelang. Sedang perhiasan lain-
-Charlton juga sering membeli perhiasan 
saat istrinya ulang tahun atau Natal--tetap 
di tangan keluarga.
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JAKARTA -Pemerintah Indonesia 
merevisi aturan soal penanganan lum-
pur lapindo, yang sebelumnya menjadi 
tanggungjawab PT Lapindo Brantas. 

Revisi itu dilakukan karena Lapindo 
dianggap tak mampu menangani ma-
salah penanggulangan luapan dan sem-
buran lumpur. 

Keputusan itu merupakan inti dari re-
visi Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 
2007 tentang Badan Penanggulangan 
Lumpur Sidoarjo, BPLS. 

Konsekuensi dari perubahan terse-
but, pembiayaan untuk menanggu-
langi lumpur Lapindo juga menjadi 
tanggung jawab pemerintah, kata Kepala 
Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur 
Sidoarjo Sunarso. 

“Revisinya itu bunyinya, yang semula di-
tangani oleh Lapindo, nanti kalau direvisi, 
ditangani oleh pemerintah,” kata Sunarso.

Sunarso menambahkan dampak sosial 
dari luapan lumpur Lapindo ini merupakan 
tanggungjawab PT Lapindo, antara lain 
penggantian ongkos sosial, pembelian ta-
nah, dan ganti rugi untuk masyarakat yang 
terkena luapan lumpur tersebut. 

Terlambat
Revisi ini akan menambah peran Badan 

Penangulan Lumpur Sidoarjo dari semata-
mata pengawas dalam penanggulangan 
menjadi sekaligus pelaksana yang dananya 
diambil dari pemerintah. 

Perubahan ini dianggap oleh pegiat ling-
kungan harusnya dilakukan lebih awal 

namun pendanaannya semestinya tidak di-
ambil dana anggaran pemerintah. 

Wahana Lingkungan Hidup, WALHI Jawa 
Timur juga menilai pemerintah terlambat 
mengambil alih penanganan semburan 
lumpur Lapindo.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Bambang 
Catur Nusantara, mengatakan jika sejak 
dulu ditangani pemerintah, maka dampak 
semburan tidak seluas ini. 

Tetapi dia menegaskan dana untuk men-
gatasi semburan lumpur itu, seharusnya 
masih menjadi tanggung jawab Lapindo, 
bukan pemerintah. 

Semburan lumpur di wilayah pengebo-
ran milik PT Lapindo Brantas terjadi pada 
akhir Mei 2006, dan hingga kini lumpur 
masih terus menyembur serta meneng-
gelamkan lebih dari 800 hektar lahan dan 
10 ribu rumah penduduk. 

Pemerintah revisi aturan Lapindo



dampak negatif resesi dunia adalah negara 
dengan ekonomi domestik yang kuat,” Kata 
Presiden.

Presiden patut bersyukur bahwa 
Indonesia berhasil mengambil pelajaran 
berharga pada krisis ekonomi sepuluh tahun 
lalu, ketika kekuatan ekonomi nasional san-
gat rentan, bahkan rapuh, terhadap terpaan 
krisis regional.

Jika pada krisis sepuluh tahun lalu 
Indonesia menjadi salah satu negara yang 
terpuruk secara ekonomi, saat ini Indonesia 
adalah salah satu negara yang paling mam-
pu bertahan, dalam menghadapi krisis eko-
nomi yang melanda dunia.

Ke depan, tegas Presiden, dinamika dan 
sinergi ekonomi masyarakat di 33 provinsi 
dan 491 kabupaten/kota merupakan tulang 
punggung ekonomi nasional. (Ant)

Flu Babi tewaskan 
121 orang di Australia 

BRISBANE- Analisa, Penyebaran virus Flu 
H1N1 atau lebih dikenal dengan sebutan flu babi 
di Australia masih terus berlangsung dan belum 
menunjukkan tanda-tanda akan mereda.  Data 
Departemen Kesehatan Australia, Rabu (19/8), 
menunjukkan jumlah penderita flu babi di 
negara itu sudah mencapai 32.224 orang dan 121 
orang di antaranya meninggal dunia.

Dibandingkan kondisi 7 Agustus lalu, jumlah 
penderita naik sebesar 7.275 orang atau kenaikan 
per hari mencapai sedikitnya 606 orang sedan-
gkan angka kematian naik sebanyak 36 orang.  
Pada 7 Agustus lalu, jumlah penderita Flu H1N1 
di delapan negara bagian di Australia tercatat 
24.949 orang dan 85 orang di antaranya mening-
gal dunia.

Negara bagian dengan jumlah korban mening-
gal tertinggi masih dipegang New South Wales 
(33), disusul Queensland (26), Victoria (22), Aus-
tralia Barat (15), Australia Selatan (12), Northern 
Territory (5), Tasmania (6), dan ACT (2).

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mengumumkan adanya ancaman pandemi flu 
babi di dunia 24 April lalu, sudah 3.802 orang 
penderita Flu A H1N1 di Australia yang dirawat di 
rumah sakit. Namun jumlah mereka yang masih 
dirawat kini tercatat 460 orang.

Dari 460 orang pasien flu babi itu, sebanyak 
100 orang di antaranya dirawat di unit gawat 
darurat di berbagai rumah sakit di negara bagian 
NSW, ACT, Queensland, Northern Territory, Aus-
tralia Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia 
Barat.

Otoritas kesehatan Australia telah mem-
perkuat langkah penanganan pandemi Flu A 
H1N1 ini ditandai dengan menggelar uji coba 
pemakaian vaksin Flu A H1N1 sejak 22 Juli lalu. 
Seperti pernah disampaikan Menteri Kesehatan 
Australia, Nicola Roxon, pemerintah menyiapkan 
dana 44 juta dolar Australia selama empat tahun 
guna mendukung program vaksin gratis untuk 
melindungi rakyat dari ancaman flu musiman.

Warga Australia berusia tua merupakan salah 
satu sasaran program vaksin gratis yang akan 
mulai berlaku 1 Januari 2010, katanya. Namun 
Departemen Kesehatan Australia mengingatkan 
warganya agar tidak membeli Tamiflu secara 
“online” (yang ditawarkan lewat Internet-red.) 
dengan alasan “tidak aman”.
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Laba Qantas 
turun 88%  

Qantas Airways mengumumkan 
anjloknya laba tahunan, ditengah 
upayanya berjuang mengatasi krisis 
ekonomi.

Perusahaan penerbangan 
Australia ini menyatakan pendapa-
tan bersih hingga akhir Juni lalu 
jatuh 88% menjadi 117 juta dollar 
Australia ($96,5 juta dollar AS). 

Qantas juga mengumumkan 
pemotongan anggaran lanjutan se-
nilai $1,5 milyar dollar Australia, di-
tanggapi pasar dengan harga saham 
naik 5%. 

“Belum pernah ada situasi yang 
lebih bergejolak dan lebih sulit yang 
pernah dialami oleh industri pen-
erbangan,” kata Direktur Utama 
Qantas Alan Joyce. 

Qantas, seperti juga perusahaan 
serupa di seluruh dunia, berjuang 
keras menghadapi anjloknya per-
mintaan akibat merosotnya ekono-
mi, juga dampak atas menyebarnya 
virus flu babi akhir-akhir ini. 

“Saat kebanyakan perusahaan 
penerbangan melaporkan kerugian, 
Grup Qantas masih melaporkan laba 
setahun ini,” kata Joyce. 

Qantas menyatakan tidak akan 
memberikan dividen, juga tidak 
akan menyebutkan berapa taksiran 
keuntungan tahun depan “karena 
tingginya faktor ketidakpastian”. 

Pengamat penerbangan Saj 
Ahmad dari Gerson Lehrman men-
gatakan industri penerbangan 
“masih punya banyak tugas” untuk 
membalikkan keberuntungannya. 

“Seperti juga perusahaan pener-
bangan lain di wilayah ini, Qantas 
terpukul akibat turunnya perminta-
an dari konsumen kelas utama dan 
ini berarti Qantas juga tidak punya 
banyak pilihan kecuali merevaluasi 
model bisnisnya jika masih berniat 
untuk tetap kompetitif dan mengun-
tungkan,” tambahnya. 
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SAMBUNGAN DARI HAL 1

Seluruh Provinsi 
Mampu Turunkan 
Kemiskinan  

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan, seluruh provinsi 
yang terdapat di Republik Indonesia telah 
mampu untuk menurunkan tingkat ke-
miskinan di wilayahnya masing-masing.

“Kita juga bersyukur, dalam lima tahun 
terakhir, seluruh provinsi telah mampu 
menurunkan tingkat kemiskinannya,” kata 
Presiden dalam Pidato di depan Sidang 
Paripurna Khusus DPD RI, di Jakarta, Rabu. 

Provinsi dengan persentase penduduk 
miskin di bawah 10 persen adalah Sumatera 
Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, 
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Bali, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan 
Sulawesi Utara. 

Kemudian provinsi dengan penurunan 
persentase tingkat kemiskinan di atas 4,0 
persen adalah Aceh, Nusa Tenggara Timur, 
Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi 
Barat dan Papua Barat.

“Dalam periode yang sama, kita juga 
mampu menurunkan tingkat pengang-
guran secara merata di hampir semua 
provinsi,” katanya. Provinsi dengan penu-
runan tingkat pengangguran di atas 3 pers-
en adalah Sumatera Barat, Riau, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
Papua dan Papua Barat. 

Selain itu, ujar Presiden, dalam lima 
tahun terakhir terdapat tujuh provinsi 
yang secara konsisten berhasil mencapai 
pertumbuhan ekonomi di atas pertum-
buhan ekonomi nasional, yaitu Papua 
Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi 
Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara 
dan DKI Jakarta. 

Presiden menyampaikan rasa terima 

kasih dan penghargaan yang tinggi kepada 
para Kepala Daerah yang mampu mening-
katkan pertumbuhan ekonomi, menurunk-
an tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Presiden juga menyatakan, penyempur-
naan pola penyaluran transfer anggaran ke 
daerah telah menghasilkan dampak positif 
dalam pengelolaan keuangan daerah. 

“Hal ini tercermin dalam bentuk percepa-
tan penyelesaian Peraturan Daerah tentang 
APBD. Pada tahun 2007 hanya terdapat 25 
daerah yang menyelesaikan Perda APBD-
nya secara tepat waktu. Pada tahun 2009 
jumlah daerah yang berhasil menyelesaikan 
Perda APBD tepat waktu meningkat tajam, 
yaitu 118 daerah,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan 
penghargaan kepada 12 daerah yang tiga ta-
hun berturut-turut mampu menyelesaikan 
Perda APBD-nya sebelum 31 Desember. 
Keduabelas daerah tersebut adalah Provinsi 
Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, 
Kabupaten Kepulauan Sula, Purbalingga, 
Cilacap, Minahasa, Sidenreng Rappang, 
Sintang, dan Luwu, serta Kota Binjai, Palu, 
dan Palopo. 

“Tentunya saya berharap dalam waktu 
yang tidak lama lagi, seluruh daerah harus 
mampu menyelesaikan Perda APBD secara 
tepat waktu. Untuk mencapai itu, diperlu-
kan sinergi yang baik antara eksekutif dan 
legislatif dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah,” katanya. (Ant)
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JAKARTA - Presiden terpilih periode 
2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono ber-
janji akan mengisi kabinetnya untuk masa 
pemerintahan lima tahun mendatang 
dengan orang-orang yang terbaik. “Saya 
akan mempersiapkan sebuah kabinet 
dengan tenaga-tenaga yang kompeten, 
bersih, jujur dan penuh dedikasi,” kata 
Yudhoyono saat menyampaikan pidato 
penerimaan atas kemenanganya dalam 
pemilihan presiden di Arena Pekan Raya 
Jakarta, Kamis (20/08).

Menurut dia, kabinetnya nanti akan 
diikat dengan pakta integritas dan kontrak 
kinerja yang jelas.

Yudhoyono juga menyampaikan tidak 
akan membeda-bedakan antara orang 
politik dan non politik dalam kabinetnya. 
“Saya akan memlih yang terbaik, profe-
sional, dari partai dan non partai,” kata 
dia.

Presiden incumbent itu juga akan 
memastikan bahwa kabinet baru nanti 
siap bekerja sejak hari pertama mereka 
dilantik.

Yudhoyono menambahkan pemerin-
tahannya saat ini bersama Wakil Presiden 
Jusuf Kalla akan mengemban tugas dan 
menyelesaikan tugas yang terssisa hingga 
20 Oktober mendatang. Kabinet saat ini 
akan tetap bekerja sampai terbentuknya 
pemerintahan yang baru.

Dalam dua bulan ini, Yudhoyono me-
nyatakan akan mempersiapkan rencana 
aksi untuk periode 2009-2014. Ia juga akan 
menyiapkan program kerja 100 hari per-
tama. Agenda lima tahun ke depan yang 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
visi dan misi pada masa kampanye juga 
tengah disiapkan.

“Pada hakikatnya program ini mengand-
ung kesinambungan dan perubahan, yang 
sudah baik dipertajam, yang belum baik 
disempurnakan,” kata dia.

Acara berlangsung meriah, sekitar 4.000 
orang menghadiri acara yang disetting 
sangat mirip dengan pidato penerimaan 
Presiden Amerika Serikat Barack Obama. 
Petinggi Partai Demokrat dan partai ko-
alisi tampak hadir di lokasi acara.

Sejumlah anggota kabinet juga tampak 
hadir di lokasi acara. Tamu undangan dan 
duta besar dari negara sabahat juga ada di 
antara massa yang meriah dengan poster, 
bendera, dan balon tangan.

Di akhir pidatonya Yudhoyono memang-
gil pasangannya, Boediono, untuk naik ke 
atas panggung. Kemudian, istrinya, Ani 
Yudhoyono, dan istri Boediono, Herawati, 
ikut naik. Yudhoyono juga sempat me-
nyampaikan pidato yang khusus dis-
ampaikannya untuk media asing dalam 
bahasa Inggris.

SBY Janji Kabinet Diisi Orang Terbaik

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


