
JAKARTA - Teror bom yang didalangi gem-
bong teroris asal Malaysia, Noordin M Top, 
dinilai menguntungkan Malaysia. Dampak 
dari maraknya teror bom tersebut seketika 
mencoreng citra Indonesia, dan kondisi ini 
dimanfaatkan negeri jiran itu untuk men-
gambil keuntungan politik dan ekonomi.

Pandangan tersebut diperkuat dengan 
langkah Malaysia akhir-akhir ini, seperti 
klaim terhadap sejumlah komoditas budaya 
asli Indonesia, dan dijadikan ikon promosi 
wisata negeri tetangga tersebut. Untuk 
itu Pemerintah Indonesia diminta bertin-
dak tegas dalam relasi diplomatik dengan 
Malaysia, jika memang ada grand design 
menjatuhkan Indonesia.

Demikian pandangan pengamat politik 
dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof 
Chaniago, pengamat politik Ikrar Nusa 
Bakti, serta dua anggota DPR, Happy Bone 
Zulkarnain dan Yusron Ihza Mahendra, se-
cara terpisah, di Jakarta, Kamis (27/8).

Andrinof menilai, Pemerintah Malaysia 
cenderung setengah hati dan tidak serius 
dalam kerja sama regional dan internasional 
guna memberantas terorisme. “Mereka cen-
derung mengambil keuntungan dari aksi-
aksi teror. Karena kemunduran dalam pari-
wisata dan perekonomian akibat aksi-aksi 
teror di Indonesia, memberi pencitraan yang 
baik bagi Malaysia,” katanya.

Selain setengah hati, Malaysia juga ti-
dak memiliki komitmen penuh terhadap 
penanggulangan terorisme. “Ikatan-ikatan 
serumpun dan juga persinggungan sebagai 
kelompok negara ASEAN tidak bisa memberi 
tekanan bagi Malaysia,” sambungnya.

Salah satu solusi yang harus dikedepank-
an Indonesia dalam menengarai persoalan 
ini adalah meningkatkan kemampuan di-
plomasi dan terlibat langsung dalam per-
ang opini. “Ini harus menjadi tugas penting 
Deplu) untuk meyakinkan dunia interna-
sional agar bisa memberi tekanan kepada 
Malaysia,” katanya.

Dia menambahkan, jika hal ini tidak cepat 
diselesaikan, akan muncul ancaman yang 
serius bagi sektor pariwisata dan beberapa 
dimensi kehidupan bangsa Indonesia lain-
nya. Stigma bahwa Indonesia tidak mampu 
menyelesaikan persoalan terorisme juga 
akan memberi pengaruh pada dunia inter-
nasional.

Terkait polemik ini, Andrinof menilai bah-
wa Malaysia lebih banyak memanfaatkan 
situasi yang terjadi di Indonesia ketimbang 
mendesain sebuah rancangan sistematis 
untuk Indonesia.Contoh konkret keuntun-
gan yang diperoleh Malaysia dari aksi teror 
di Indonesia, adalah dibatalkannya laga 
persahabatan klub sepakbola Manchester 
United di Jakarta, Juli lalu. Pada akhirnya, 

1 US$: Rp. 10,060.68

Pemasangan Iklan 215-459-4057 / 267-231-7695  Kunjungi : www.dunia-kita.com 

Aksi Terorisme di Indonesia 
Untungkan Malaysia

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-202 - 29 Agustus 2009



Dibutuhkan tenaga kerja
di toko dry cleaner, center 
city. hanya yang berpe-
ngalaman counter lady. 
Telp. 215 543 2905 (2)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (111)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (56)

Belajar fotografi/komputer?
Ingin belajar fotografi atau 
komputer dasar? hub 215-
459-4057 - les privat. Untuk 
fotografi disarankan memiliki 
kamera digital SLR(6)

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 (6)

Antar jemput
 dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John
 267-505-0703 (2)

Jasa Foto
 Melayani berbagai je-
nis layanan fotografi dari 
acara pernikahan, ultah, 
potret dan lain-lain 
215-459-4057 (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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Rahasia Kaya dan Rahasia Sukses
Joko bertanya kepada temannya, Anton 

yang kaya dan sukses.

Joko: “Bang, apakah rahasia sukses 
kamu?”

Anton: “Empat kata”
Joko: “Apa itu?”
Anton: “Membuat keputusan yang benar.”
Joko: “Bagaimana cara mengambil kepu-

tusan yang benar?”
Anton: “Dua kata, Berdasarkan pengala-

man”
Joko: “Bagaimana memperoleh pengala-

man?”
Anton: “Empat kata...”
Joko: “Apakah itu?”
Anton: “Membuat keputusan yang 

salah...”

Logika Pria
Seorang Suami dan Istrinya tengah 

menghadiri sidang perceraiannya.
Dalam sidang akan memutuskan siapa 

yang mendapat hak asuh anak.
 Sambil berteriak histeris dan melompat - 

lompat si istri berkata :
“ Yang Mulia, Saya yang mengandung, 

melahirkan bayi itu ke dunia dengan
kesakitan dan kesabaran saya !! “

“ Anak itu harus menjadi hak asuh Saya !! 
“  Hakim lalu berkata kepada pihak suami:

“ Apa pembelaan anda terhadap tuntutan 
istri Anda”

 Si Suami diam sebentar, dengan nada 
datar ia berkata :

“ Yang mulia ... Jika saya memasukkan 
KOIN ke mesin minuman Coca-Cola,

mesinnya BERGOYANG SEBENTAR, dan 
minumannya keluar,

Menurut Pak Hakim ....... Minumannya 
milik Saya atau Mesinnya ? “

Malam Pertama
Aku dan suamiku menginap di sebuah 

hotel di Jakarta ketika menghadiri sebuah 
konvensi. Karena kami tak terbiasa tinggal 
di kota besar, kami sangat khawatir dengan 
masalah keamanan.

Malam pertama kami menginap, kami 
menaruh kursi, koper, dan tong sampah di 
pintu. Jika ada seseorang yang mencoba 
masuk dengan paksa, kami yakin kami pasti 
mengetahuinya.

Sekitar pukul 01.00 pagi, ada yang 
mengetuk pintu. “Siapa di situ?” suamiku 
bertanya dengan gugup. “Hei,” kata orang 
yang ada di luar pintu, “kunci kamarmu 
tertinggal di luar.”
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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

80 Persen Kader 
Condong ke Ical 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Golkar, Muladi, mengatakan, sekitar 80 
persen kader partai politik berlambang po-
hon beringin kemungkinan lebih memilih 
Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum 
partai tersebut untuk periode mendatang.

“Saat ini dukungan sebesar 80 persen 
tersebut berasal dari kader-kader yang 
berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPP) 
tingkat provinsi hingga DPD tingkat kabu-
paten dan kota,” katanya di Solo, Kamis.

Peluang Ical, katanya, lebih besar 
ketimbang para kandidat lain seperti Surya 
Paloh dan Hutomo Mandala Putra atau 
Tommy Soeharto. “Keunggulan Ical sebagai 
kandidat kuat pemilihan Ketua Umum Par-
tai Golkar disebabkan adanya figur ‘check 
and balance’ pada dirinya,” katanya.

Ical, katanya, mampu membawa kema-

juan bagi Partai Golkar pada masa men-
datang yang kemungkinan besar tidak 
menjadi partai oposisi pemerintahan 
2009-2014. “Kedekatan Ical dengan Susilo 
Bambang Yudhoyono menjadi hal yang 
membuat posisi Ical kuat sebagai kandidat 
ketua umum,” katanya.

Ia mendaku berbagai pertimbangan lain-
nya telah membuat sebagian besar kader 
partai bergambar pohon beringin itu akan 
condong memilih Ical dalam pemilihan 
ketua umum mendatang.

“Akan tetapi, dinamika politik yang dapat 
berubah-ubah setiap waktu, dapat men-
gakibatkan kondisi tersebut berubah. Kon-
sistensi setiap kandidat akan menentukan 
hasil pemilihan tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itu Muladi juga menilai 
bahwa figur Tommy belum layak menjabat 
sebagai ketua umum partai tersebut. “Un-
tuk menjadi ketua umum, setiap kandidat 
harus menjadi pengurus partai minimal 
selama lima tahun dan sepuluh tahun aktif 
di organisasi partai,” katanya.
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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-manaje-
men. Kami melayani pasien segala usia 
dan mengatasi masalahnya masing-
masing dari sederhana ke rumit.

WASHINGTON - Hampir 
delapan tahun setelah se-
rangan 11 September 2001 
yang menewaskan sekitar 
3.000 orang, Al-Qaeda kini 
“masih sangat mampu me-
nyerang Amerika Serikat, 
demikian dikatakan perwi-
ra penting militer AS, Senin 
(24/8). 

Kepala Staf Gabungan 
AB AS Mike Mullen dalam 
acara NBC’s Meet the Press, 
mengatakan, “Mereka juga 
dapat melakukan pelatihan, 
mengumpulkan dukungan 
dan dana, hingga kemam-
puan terus bertahan,” kat-
anya.

Mullen menambahkan 
bahwa militer AS “sangat 

memperhatikan agar hal 
itu tidak terjadi,” mengacu 
pada kemungkinan seran-
gan serupa di bumi Amerika 
Serikat.

Al Qaeda memperoleh 
dukungan dari para pejuang 
Taliban di Afghanistan dan 
Pakistan, sehingga tingkat 
urgensi perang terhadap 
ekstremisme di Afghanistan 
semakin tinggi, kata Mullen.

“Saya kira situasi di 
Afghanistan serius dan se-
makin buruk dan saya men-
gatakan bahwa dalam dua 
tahun belakangan ini, geri-
lyawan Taliban memperoleh 
senjata yang lebih baik dan 
lebih mutakhir.”

Dukungan AS bagi per-

ang itu di Afghanistan tam-
paknya tidak serius. Satu 
survai oleh surat kabar 
Washington Post dan ABC 
News pertengahan Agustus 
menyatakan 51 persen yakin 
perang itu tidak berman-
faat, sementara 47 persen 
mendukungnya.

Presiden Barak Obama 
yang menjadikan konflik 
itu prioritas utama dalam 
pemerintahnya dan me-
nyatakan perang di sana 
adalah satu “keperluan,” 
memerintahkan pengiri-
man 21.000 tentara tamba-
han yang akan menambah 
jumlah tentara AS menjadi 
68.000 personil pada akhir 
tahun ini.

Al Qaeda Mampu Lancarkan Serangan 

WANTED 
• PERPANJANGAN ID / GANTI ALAMAT ID
• DRIVER PERMIT, CAR RENTAL FOR TEST &  APPOINTMENT
• REGISTRASI MOBIL / PERPANJANGAN, GANTI ALAMAT REGISTRASI MOBIL
• 3 ATAU 10 TAHUN DRIVING RECORD DAN CRIMINAL RECORD
• INFO PASS UNTUK MASUK KANTOR IMIGRASI, GREEN CARD & CITIZEN
• TRANSPORTASI KE PENJARA YORK & AIR PORT
• TOUR KE NEW YORK,SIX FLAGS (TAMAN SAFARI), DORNEY PARK,WASHINGTON
 DC, DLL
• PERPANJANGAN PASSPORT, LAPOR DIRI, PHOTO, MONEY ORDER
• INCORPORATE YOUR BUSINESS, TAX ID, CITY OF PHILADELPHIA LICENSE & 
 SALES TAX
• SEWA KAMAR & RUMAH DI STREET BESAR
• FREE PHONE, UNLIMITED TALK & SMS NATIONWIDE 
 

    COME TO MY OFFICE : 
1654 S.CHADWICK ST PHILADELPHIA – PA 19145   
FAX      : 215- 271-8381 
EMAIL : terminalben@yahoo.com
OPEN HOURS : SENIN-SABTU 11 AM - 06 PM 

          APPOINTMENT PLEASE

          CALL : 215-500-3699   BEN

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. dan lain-lain

http://www.enchetjin.com
Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari
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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 

LONDON -Pemerintah Indoesia akan 
melakukan upaya hukum lain setelah 
kembali dinyatakan kalah oleh pengadilan 
Kerajaan Inggris dalam kasus pencairan 
dana milik Tommy Soeharto.

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung 
akan mengajukan peninjauan kembali 
dan permintaan bantuan mutual legal 
assistance atau reksa bantuan hukum 
pidana agar tetap bisa memblokir rekening 
Tommy di BNP Paribas.

Dalam sidang di Guernsey Inggris 10 
Juni lalu banding Garnet Investment, pe-
rusahaan milik Tommy Soeharto dikabul-
kan hakim.

Dalam kasus ini pemerintah Indonesia 
berupaya menyita uang Tommy Soeharto 
senilai Rp 514 miliar di BNP Paribas 
Guernsey.

Sebelumnya Tommy juga berhasil men-
galahkan kejaksaan dalam pengadilan 

tingkat banding di Guernsey.
Meski kalah pemerintah Indonesia me-

lalui kejaksaan masih terus melakukan 
upaya hukum lain.  

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI
Menurut Jaksa Agung Muda bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin 
Pamimpin Situmorang, celah peninjauan 
kembali bisa dilakukan karena tidak diatur 
secara tegas dalam hukum acara Inggris.

Dalam praktiknya upaya itu bisa saja 
dilakukan dan diterima di pengadilan.

Selain itu Kejaksaan juga akan meminta 
reksa bantuan hukum pidana kepada 
lembaga pemantau transaksi keuangan 
Inggris agar tetap bisa memblokir rekening 
Tommy Soeharto di BNP Paribas.

Upaya ini ditempuh Pemerintah Indone-
sia karena kejaksaan masih menyelidiki 
dugaan korupsi Tommy di Indonesia.

RI upayakan uang Tommy dibekukan Jacko Korban 
Pembunuhan 

Hasil penyelidikan Los Angeles Police 
Department (LAPD), yang dilansir, Senin 
(24/8), menyebutkan bahwa “Raja Pop”, 
Michael Jackson meninggal akibat pem-
bunuhan, yang dilakukan melalui pembe-
rian obat-obatan berdosis tinggi. Hasil pe-
nyelidikan itu sekaligus mengantar dokter 
pribadi Jacko, dr Conrad Murray, sebagai 
tersangka utama.

Dari tes forensik ditemukan, Jacko 
meninggal akibat obat penenang berdosis 
tinggi, jenis propofol, yang bekerja aktif 
bersama dengan kurang lebih dua jenis obat 
penenang lainnya. Menurut dokumen, Mur-
ray mengaku merawat Jacko, yang saat itu 
telah mengalami insomnia, selama enam 
minggu. Dia memberi propofol sebanyak 50 
miligram (mg) setiap malam, yang disun-
tikkan ke dalam pembuluh darah Jacko. 

Namun, karena khawatir jika Jacko justru 
mengalami kebergantungan obat penenang 
yang sebenarnya hanya boleh digunakan 
pada situasi mendesak, Murray mengurangi 
dosisnya menjadi 25 mg, ditambah obat 
penenang jenis lorazepam dan midazolam. 
Kombinasi tiga jenis obat itu memang 
membuat Jacko sembuh dari insomnia yang 
dideritanya, dan terlelap hingga dua hari la-
manya, hingga kemudian meninggal dunia 
pada Kamis, 25 Juni lalu.

Di hadapan penyidik, Murray juga men-
gaku memberi valium tablet 10 mg pada Ka-
mis dini hari. Kemudian, dia juga memberi 
beberapa kali suntikan propofol agar Jacko 
tetap tertidur. Saat menyuntik, dia menam-
bahkan 2 mg lorazepam pada pukul 02.00, 
serta 2 mg midazolam satu jam berikutnya. 
Penyuntikan ini diulang lagi pada pukul 
05.00 dan 07.00. 

Karena tidak dapat bekerja maksimal, 
pada pukul 10.40 Murray kembali menyun-
tikkan 25 mg propofol, hingga kemudian 
membuat Jacko tertidur pulas. Dia kembali 
memberikan cairan berwarna putih terse-
but 10 menit kemudian. 

Sesudah itu, dia pergi ke kamar kecil. 
Tidak lebih dari dua menit, kembali ke ka-
mar Jacko dan mendapatinya sudah dalam 

keadaan tidak bernapas. 
“Kombinasi obat-obatan tersebut saling 

bersinergi. Maka, tidak mengherankan 
jika Jacko meninggal akibat efek campuran 
obat-obat tersebut,” urai dr David Zvara, 
pakar obat bius dari University of North 
Carolina.

Selain propofol dan dua obat penenang 
lainnya, sebenarnya juga ditemukan zat 
kimia lain dalam tubuh Jacko. Namun, zat 
kimia tersebut bukanlah faktor penyebab 
kematian sang Moon Walker tersebut. 

PERNAH DISKORS
Dari klinik Murray, polisi menyita dua 

buah komputer, sebuah sertifikat Medical 
Board, surat-surat kepegawaian, dan be-
berapa dokumen penting yang menunjuk-
kan bahwa Murray pernah diskors. Selain 
itu, dokumen tersebut juga menyebutkan 
bahwa pendidikan dokter Murray belum 
selesai.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka 
beberapa waktu lalu, Murray telah dua kali 
mangkir dari panggilan polisi. Selama ini, 
dia hanya diwa-kili oleh kuasa hukumnya, 
Edward Chernoff. Tidak ada yang mengeta-
hui, di mana Murray berada. 

Namun, menanggapi dakwaan pihak 
kepolisian, Murray menyatakan keberatan 
atas segala yang dituduhkan padanya. 

Seperti dikutip Etonline.com, Senin 
(24/8), merespons pernyataan pihak LAPD, 
Murray menyatakan melalui Edward Cher-
noff bahwa apa yang telah diungkapkan 
oleh pihak kepolisian tidak sepenuhnya 
benar. Apa yang terdapat dalam laporan 
tersebut, lebih banyak hanyalah rekaan 
pihak kepolisian. Semua pernyataan yang 
menyebutkan bahwa tim investigasi telah 
mengorek semua keterangan dari Murray, 
sebenarnya adalah klaim pihak kepolisian 
saja. 

Murray sempat mengatakan kepada 
penyelidik, bahwa dia tidak memesan atau 
membeli propofol hingga sebanyak delapan 
botol untuk merawat Jacko. Akan tetapi, 
temuan tim investigasi pada 11 Agustus lalu 
di sebuah apotek di Las Vegas membuktikan 
bahwa Murray telah membeli propofol di 
tempat tersebut, yang kemudian dia suntik-
kan beberapa jam sebelum Jacko mening-
gal.
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Ted Dimakamkan di 
Sisi JFK 

JAKARTA -Politisi kawakan Amerika 
Serikat (AS) Edward Kennedy (77) akan 
dimakamkan di samping kedua kakaknya, 
John F Kennedy (JFK) dan Robert Kennedy, 
di Permakaman Nasional Arlington, dekat 
Washington, DC, setelah misa keluarga 
dan kebaktian peringatan di Boston, Sabtu 
(29/8).

“Senator Kennedy akan dimakamkan di 
sebelah Presiden (John F) Kennedy dan Sen-
ator Robert Kennedy,” demikian pernyataan 
resmi. Kedua kakaknya tewas dibunuh dan 
dimakamkan di Arlington.

Politisi yang akrab dipanggil Ted ini 
meninggal dunia pada Rabu (26/8) setelah 
15 bulan berjuang melawan kanker otak. 
Presiden Barack Obama yang menyebut-
nya sebagai sahabat dan mentor politiknya 
akan memberi kata sambutan dalam misa. 
Lalu ia kembali ke Martha’s Vineyard untuk 
meneruskan liburannya bersama keluarga 
dan tidak mengikuti upacara di Arlington. 
Kennedy beserta putri JFK, Caroline Ken-
nedy, adalah pendukung awal Obama.

Publik diberi kesempatan untuk meli-

hat jenazah Senator Kennedy yang akan 
disemayamkan di Perpustakaan Kepres-
idenan John Fitzgerald Kennedy di Boston 
pada Jumat dari pukul 10 pagi sampai 16.00 
waktu setempat.

Pada hari yang sama, misa keluarga akan 
diadakan di sana dari pukul 17.00. Keeso-
kan harinya, diadakan lagi misa di Gereja, 
Our Lady of Perpetual Help Basilica, juga di 
Boston. Setelah itu, kebaktian pemakaman 
diadakan di Permakaman Arlington, dekat 
Washington, Sabtu sore pukul 17.00.

Pengaturan misa dan pemakaman 
itu menggarisbawahi pentingnya per-
pustakaan dan gereja dalam kehidupan 
Kennedy.

Selama puluhan tahun, Senator Ken-
nedy berupaya membangun perpustakaan 
untuk kakak tercintanya, John F Kennedy, 
agar menjadi sebuah kekayaan nasional, 
terutama sebagai tempat untuk memperde-
batkan berbagai isu penting bagi rakyat AS 
dan sumber inspirasi bagi generasi pelayan 
publik (pegawai pemerintah) masa men-
datang.

Senator Ted Kennedy dalam beberapa 
tahun terakhir ini aktif dalam memper-
juangkan universal health care dan amnesti 
untuk imigran gelap. Tetapi keduanya be-
lum terwujud sampai akhir hayatnya.

SUMBAR -Penjualan 
tiga pulau di kabupaten 
Mentawai Sumatera Barat 
dibantah pemerintah setem-
pat.

Wakil Bupati Mentawai 
Yudas Sabbagalet juga me-
nyatakan tidak tahu soal 
iklan penjualan ketiga pulau 
di sebuah situs internet.

Sabbagalet menjelaskan 
Makaroni, Siloinak dan 
Kandui bukan nama pulau.

“Itu bukan nama-nama pulau. Itu nama 
kawasan wisata,” tegas Sabbagalet.

Ketiganya kawasan wisata itu sudah 
dikembangkan pihak swasta dalam bebera-
pa tahun belakangan di Mentawai.

Sabbagalet menambahkan pemerintah 
kabupaten sudah secara resmi mengeluar-
kan izin pengelolaan ketiga lokasi wisata itu 

selama rata-rata 20 tahun.
Seluruh kawasan wi-

sata itu, kata Sabbagalet 
dikelola para pengusaha 
Indonesia.

Ia mengatakan pemer-
intah kabupaten bersama 
pemerintah pusat segera 
melakukan konfirmasi ke 
situs privateislandson-
line.com seputar iklan 
penjualan ketiga pulau 

tersebut.
Menurut Sabbagalet undang-undang 

hanya memperkenankan pengelolaan se-
buah pulau bukan menjualnya.

Beberapa hari belakangan situs privateis-
landsonline.com memampang foto ketiga 
pulau di wilayah Kabupaten Mentawai itu.

Ketiga pulau itu berstatus dijual dengan 
harga antara 1,6 juta hingga 8 juta USD. 

‘Penjualan pulau’ dibantah

Kalifornia lelang aset 
negara 

LONDON -Negara bagian Kalifornia di 
Amerika Serikat akan menjual aset dalam 
upaya untuk mengatasi defisit anggaran 
yang mencapai lebih dari 25 milyar USD.

Defisit ini menjadikan negara bagian 
tersebut mengalami krisis keuangan terbu-
ruk dalam sejarah mereka.

Yang akan dijual dalam lelang dua hari itu 
termasuk lemari buku, kursi klinik gigi pen-
jara dan mobil-mobil yang ditandatangani 
oleh Gubernur Arnold Schwarzenegger.

Wartawan BBC di Los Angeles Rajesh 
Mircandani melaporkan krisis ekonomi di 
Amerika membuat banyak orang menggelar 
“garage sale”.

Warga mengumpulkan barang yang tidak 

diinginkan 
seperti pak-
aian dan 
mainan 
kemudian 
menjualnya 
dengan harga 
murah.

Sekarang 
negara bagian 

Kalifornia melakukan hal yang sama den-
gan menjual barang milik pemerintah.

Ada sekitar enam ribu barang yang di-
jual. Di antaranya 600 kendaraan, 79 lemari 
buku, enam pistol, sebuah piano antik, be-
berapa kursi dokter gigi dari penjara dan 
alat untuk mengukur tekanan darah.

Kalifornia baru-baru ini mengumum-
kan pemotongan anggaran besar-besaran 
karena negara bagian itu mengalami defisit 
sebesar 26 milyar USD. 
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Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta 
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.  
 
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,  
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran  
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid 
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

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

 
 
 

Kami Buka Setiap Hari
Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

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

Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:
Senin : Tutup

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

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

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400

Menerima pelayanan kirim 

Menerima pelayanan kirim 

Menyediakan 
pesanan

 rantangan 
setiap hari

Tersedia:
Rokok Gudang 

Garam dan 
Marlboro

JAKARTA -Peritel asal Prancis, Carrefour, 
dinilai telah melanggar aturan mengenai 
persaingan usaha dan aturan Pemprov DKI 
Jakarta. Ekspansinya yang mencapai 12 ge-
rai di seluruh wilayah Ibu Kota, dirasakan 
menggusur keberadaan pasar tradisional. 
Hal tersebut mengakibatkan kehadiran 
Carrefour melanggar aturan Pemprov DKI 
Jakarta dan pemerintah pusat mengenai 
penataan pasar tradisional dan pasar mod-
ern.

Kasus terakhir terjadi di Mega Mall Pluit, 
Jakarta Utara. Kegiatan usaha Carrefour 
terpaksa ditutup oleh PT Duta Wisata Loka 
(DWL), selaku pengelola Mega Mall Pluit, 
karena melanggar Perda DKI Jakarta No 2 
Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, 
Peraturan Presiden 112/2007 tentang 
Penataan Pasar Tradisional dan Pembinaan 
Pasar Modern, serta Peraturan Menteri 
Perdagangan No 53/M-DAG/PER/12/2008 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 
Toko Modern.

Carrefour dianggap melanggar Perda, 
yakni batas maksimal luas usaha yang di-
perkenankan. Sesuai Perda, luas usaha 
maksimal adalah 8.000 meter persegi, na-
mun dalam kenyataannya gerai Carrefour 
di Pluit mencapai luas 13.342,17 meter per-
segi, atau lebih dari 1,5 kali lipat dari luas 
maksimal yang diperkenankan. 

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta dim-
inta lebih tegas dalam pengaturan pasar 

modern. Menurut Ketua Komisi B (Bidang 
Perekonomian) DPRD Jakarta Aliman Aat, 
hengkangnya Carrefour dari Mega Mall 
Pluit sudah benar, karena terbukti melang-
gar Perda 2/2002. Selain pelanggaran luas 
wilayah usaha, dia merujuk pelanggaran 
lain, yakni jarak dengan pasar tradisional, 
yang seharusnya minimal 2,5 kilometer.

“Jarak antara Carrefour Mega Mall Pluit 
dengan pasar tradisional Muara Karang 
hanya sekitar 1,5 kilometer. Tindakan 
Pemda DKI Jakarta melarang pasar modern 
berdiri di sekitar pasar Muara Karang su-
dah sesuai aturan, dan hal ini harus didu-
kung semua pihak demi kesinambungan 
perekonomian pedagang pasar tradisional,” 
ujar Aliman, di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

Senada dengan itu, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang 
Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi 
DKI Jakarta, Hasan Basri, meminta 
Pemprov DKI konsisten menerapkan Perda 
Perpasaran Swasta. Menurutnya, sejak 
masuknya Carrefour ke Indonesia, kondisi 
pedagang pasar tradisional, terutama di 
Jakarta, semakin sulit, karena konsumen 
pasar tradisional beralih ke peritel modern 
asal Prancis itu.

“Sebelum Carrefour masuk ke Indonesia, 
semua berjalan dengan baik. Pasar tradis-
ional dan pasar modern dapat beroperasi 
tanpa ada yang dirugikan. Tetapi sekarang, 
Carrefour masuk ke seluruh pelosok tanpa 
mempedulikan aturan,” katanya.

Carrefour Mengepung Jakarta 



Malaysia yang diuntungkan karena rom-
bongan klub tersebut memperpanjang masa 
tinggalnya di Malaysia dan menyuguhkan 
pertandingan ekstra bagi publik pecandu 
bola di negara itu.

Senada dengan itu, Ikrar mendesak 
Pemerintah Indonesia untuk menagih 
komitmen Malaysia turut memberantas 
terorisme, terlebih yang dilakukan warga 
negaranya.

“Malaysia jangan mengorbankan hubun-

gan baik yang telah dibina antara kedua 
negara, dengan hanya memetik keuntun-
gan sepihak dari tragedi yang terjadi di 
Indonesia. Apalagi didalangi oleh warga 
negara Malaysia,” lanjutnya.

Ikrar juga mengkritik pernyataan seorang 
pejabat Pemerintahan Malaysia, bahwa 
Noordin M Top adalah anak didik Indonesia. 
“Pernyataan ini kan menimbulkan po-
lemik bagi masyarakat Indonesia yang 
sudah geram dengan Malaysia, setelah ma-
salah Sipadan-Ligitan, dan sejumlah klaim 
Malaysia terhadap budaya kita,” ujarnya.

Noordin M Top Sudah 
Berlindung di Malaysia 

JAKARTA - Gembong teroris Noordin M Top 
diduga kuat kini sudah berada kembali ke negara 
asalnya, Malaysia, menyusul upaya gencar aparat 
keamanan Indonesia untuk membekuknya. 
Kembalinya Noordin ke Malaysia tak terlepas dari 
permainan oknum intelijen negara tersebut yang 
tidak ingin Indonesia maju di bidang ekonomi.

Sumber SP di Kepolisian, Rabu (26/8) menye-
butkan, setelah bom meledak di JW Marriott dan 
Ritz-Carlton, 17 Juli lalu, Noordin kembali ke 
negaranya melalui “jalan- jalan tikus” di wilayah 
Sumatera, kemudian menumpang perahu atau 
kapal kecil. Hal itu bisa dilakukannya karena ada 
bantuan dari oknum intelijen negara tersebut. 
“Noordin tak berani naik pesawat atau kapal 
besar, karena wajahnya sudah diketahui banyak 
orang. Informasi yang kami dapatkan, dia 
pulang-balik Indonesia-Malaysia,” katanya. 

Senada dengannya, Ketua Presidium Indone-
sia Police Watch (IPW) Neta S Pane mensinyalir 
operasi terorisme Noordin di Indonesia selama 
tujuh tahun terakhir merupakan permainan 
oknum-oknum intelijen Malaysia yang tidak 
menginginkan Indonesia maju dari segi ekonomi 
dan pariwisata. Aksinya tak hanya menelan kor-
ban jiwa dan luka-luka, tetapi telah menurunkan 
kepercayaan internasional terhadap iklim bisnis 
dan pariwisata Indonesia. Pemerintah Malaysia 
juga terkesan tidak maksimal melakukan pence-
gahan atas ulah warga negaranya itu.

“Setelah melihat beberapa kali serangan Noor-
din di Indonesia dengan target kepentingan dan 
warga negara asing, terutama Amerika Serikat, 
investor pasti menjauh. Kalau memang Noor-
din tidak senang dengan orang-orang Amerika, 
kenapa dia tidak menyerang orang atau bisnis 
Amerika di Malaysia? Aksi Noordin tak lepas dari 
oknum intelijen Malaysia,” 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri 
Irjen Pol Nanan Soekarna mengatakan lokasi 
persembunyian Noordin bisa saja di Indonesia 
atau Malaysia. “Sampai saat ini Noordin masih 
diburu, di mana pun dia berada, termasuk mis-
alnya kembali ke Malaysia. itu bisa saja terjadi. 
Apakah Noordin masih bersembunyi di dalam 
negeri atau sudah ke luar negeri, adalah bagian 
target penangkapan Polri. Warga juga diharap-
kan tidak takut melaporkan kepada petugas 
setempat,” katanya.
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Taiwan 
ambil resiko 
Cina marah  

Taiwan mengizinkan kunjun-
gan pemimpin spiritual Tibet Dalai 
Lama, sebuah sikap yang mungkin 
akan memicu kemarahan Cina.

Presiden Ma Ying-jeou menyetu-
jui permintaan partai oposisi men-
gundang Dalai Lama pekan depan, 
untuk menenangkan para korban 
topan Morakot yang memtikan.

Cina biasanya menentang lang-
kah negara yang menyambut Dalai 
Lama, yang dianggap sebagai tokoh 
separatis berbahaya.

Perjalanan ini lebih kontroversial 
karena Beijing menganggap Taiwan 
merupakan bagian wilayahnya.

Namun wartawan menyatakan 
kritik Cina mungkin akan dipendam 
daripada yang diperkirakan karena 
para pejabat di Beijing khawatir 
mereka masuk perangkap permain-
an politik kelompok oposisi Taiwan 
yang pro kemerdekaan.

DOA UNTUK KORBAN
Dibawah pemerintahan Taiwan 

sebelumnya, Dalai Lama mengun-
jungi pulau itu beberapa kali - pal-
ing akhir tahun 2001.

Namun Presiden Ma, yang berkua-
sa 2008, jauh lebih dekat pada Cina 
dibanding pendahulunya Chen 
Shui-bian.

Tahun lalu dia menolak memberi-
kan izin bagi kunjungan Dalai Lama, 
dengan alasan waktunya tidak tepat 
karena pemerintahannya sedang 
bekerja untuk memperbaiki hubun-
gan dengan Beijing.

Namun topan Morakot dan situasi 
setelahnya membuat Presiden Ma 
berada dalam posisi sulit. 
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Hati-hati dengan 
Junk Food

JAKARTA - Sebentuk kolesterol junk food 
yang secara virtual tidak dikenal masyara-
kat dapat menjadi ancaman terbesar seran-
gan jantung.

Para ilmuwan ingin menaikkan kesada-
ran masyarakat akan oxycholesterol, yang 
kebanyakan ditemukan pada makanan 
yang digoreng, diproses, maupun siap 
saji. Oxycholesterol dapat dibentuk ketika 
makanan seperti burger dan steak di goreng 
atau dipanggang, menyebabkan lemak yang 
dikandungnya bereaksi dengan oksigen.

Pabrik makanan juga memasukan oxy-
cholesterol untuk meningkatkan tekstur, 
rasa dan kestabilitasan makanan yang di-
proses.

Penelitian baru menunjukkan bahwa 
makan makanan yang tinggi zat mem-
berikan dorongan tambahan pada tingkat 
kolesterol darah dan kemungkinan besar 
merusak arteri daripada kolesterol biasa. 
Kebanyakan peringatan kolesterol sehat 
meliputi low-density lipoprotein (LDL), atau 
kolesterol jahat, yang membantu memben-
tuk endapan keras di arteri yang

disebut plak atherosklerotik.
Sebagai tambahan terdapat high-density 

lipoprotein (HDL), atau kolesterol “baik”, 
yang sehat bagi jantung.

Pemimpin penelitian Dr Zhen-Yu Chen, 
dari Chinese University of Hong Kong, 
mengatakan: “Total kolesterol, low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL), dan high-
density lipoprotein cholesterol (HDL) jan-
tung sehat masih merupakan persoalan 
kesehatan yang penting.

“Namun masyarakat harus menge-

tahui bahwa oxycholesterol juga penting 
dan tidak boleh diabaikan. Pekerjaan kami 
menunjukkan bahwa oxycholesterol me-
nambah total tingkat kolesterol dan menai-
kkan atherosklerosis lebih dari kolesterol 
non-oksidasi.”

Kelompok Dr Chen mengukur pengaruh 
dari diet tinggi oxycholesterol pada hamster. 
Para peneliti menemukan bahwa kolesterol 
darah binatang naik sampai 22% dibanding 
ketika mereka diberi makan kolesterol non 
oksidasi. Hamster yang diet oxycholesterol 
juga memiliki lebih banyak endapan koles-
terol di garis arteri mereka.

Oxycholesterol mengurangi keelastisan 
arteri, merusak kemampuannya untuk me-
lebar dan membawa lebih banyak darah 
ketika kebutuhan meningkat. Arteri yang 
aktif dengan sehat dapat mengurangi resiko 
pembentukan gumpalan beku yang men-
gakibatkan serangan jantung atau stroke.

Diet sehat yang kaya antioksidan ban-
yak terdapat di buah-buahan, sayuran, ka-
cang, dan herbal dan bumbu tertentu dapat 
menghalangi pengaruhnya, kata Dr Chen. 
Alternatif sehat untuk melawan oxycholes-
terol fast food yang tinggi meliputi beras, 
buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian dan 
kacang. 
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Menyediakan kartu telepon lainnya seperti: 
Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star, 

Kumusta Philipinas, JMD lain lain

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

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

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

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
Tersedia:
Rokok Gudang Garam

NASSAU - Miss Venezuela kembali 
memenangkan kontes ratu sejagad, Miss 
Universe, terpilih untuk dua tahun bertu-
rut dan keenam kalinya sejak kontes ratu 
kecantikan ini digelar. 

Miss Venezuela tahun ini, Stefania 
Fernandez, dipilih sebagai Miss Uni-
verse 2009. Gadis berusia 18 tahun dan 
berambut coklat, menjadi peraih gelar 
ratu kecantikan ke-58 dalam acara yang 
ditayangkan langsung ke seluruh dunia 
dari Atlantis, Kepulauan Bahama, Minggu 
waktu setempat atau Senin (24/8) WIB.  
Fernandez menerima mahkota Miss Uni-
verse dari pemenang tahun lalu, yang juga 
dari Venezuela, Dayana Mendoza.

Dengan mengenakan gaun warna merah 
merona, Fernandez tampil penuh pesona, 
termasuk ketika ia menjawab sejumlah 
pertanyaan dari anggota tim juri. Di hada-
pan jutaan pasang mata, Fernandez pun 
tak bisa menutupi kebahagiaannya ketika 
namanya disebutkan sebagai pemenang, 
dengan mengungguli para pesaingnya, 
seperti Ada Aimee de la Cruz dari Republik 
Dominika, Droga Ganusha dari Kosovo, 
Rachael Finch dari Australia dan Mayra 
Matos Perez dari Puerto Riko).

Atas kemenangan tersebut, Fernandez 
akan menerima sejumlah hadiah, di anta-
ranya beasiswa sebesar 100.000 dollar AS 
untuk sekolah akting di sebuah akademi 
di New York, hadiah liburan selama lima 

hari di Kepu-
lauan Bahama, 
hingga sejumlah 
perhiasan dan 
pakaian berkelas 
lainnya.

Saat sesi tanya-
jawab dengan 
lima besar finalis, 
Fernandez men-
gatakan ia percaya 
perempuan kini 
telah mengatasi 

rintangan yang dulu menghambat wanita. 
“Saya rasa wanita telah mencapai tingkat 
yang sama dengan pria,” katanya. 

Disinggung tentang kemungkinan ia 
akan diundang bertemu dengan presiden-
nya, Fernandez mengatakan ia tidak tahu 
apakah Presiden Venezuela Hugo Chavez 
akan menerimanya. Chavez tak menyam-
but Mendoza saat menang tahun lalu dan 
tidak mengeluarkan pernyataan publik 
saat itu.  Tapi Fernandez mengatakan 
Chavez mungkin akan berubah pikiran. 
“Kita akan lihat, karena kami telah mem-
buat sejarah,” katanya. 

Runner-up pertama tahun ini diraih 
Miss Republik Dominika, Ada Aimee 
de la Cruz. Miss China, Wang Jingyao, 
dinobatkan sebagai Miss Congeniality 
dan Miss Thailand, Chutima Durongdej, 
memenangkan Miss Fotogenik. 

Mahkota Putri Sejagad Diraih Miss Venezuela

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


