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1 US$: Rp. 9,696

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.

Noordin Top Tewas
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang
Hendarso Danuri memastikan salah satu
korban tewas dalam penggerebekan tim
Detasemen Khusus 88 di Mojo Songo,
Kecamatan Jebres, Solo, adalah Noordin M
Top.
Bambang Hendarso Danuri mengatakan
“Berdasar sidik jari terdapat kesamaan pada
14 titik, baik jari kiri maupun kanan identik dengan DPO yang sembilan tahun kita
jadikan target untuk kita tangkap, yaitu
Noordin M Top’’.
Menurut Kapolri, keberhasilan Densus
88 melumpuhkan empat teroris dalam
penggerebekan Kamis pagi itu merupakan
berkah bagi bangsa Indonesia. “Ini adalah
berkah di bulan Ramadhan bagi seluruh
bangsa Indonesia.”
Selain Noordin, dalam penggerebakan
tersebut Polisi juga berhasil menewaskan
Bagus Budi Pranoto alias Urwah, pelaku
pengeboman kedubes Australia tahun
2003, Susilo alias Abid (24), yang menghuni rumah di Jebres Ario Sudarso alias Aji,
alias Suparjo Dwi Anggoro alias Dayat alias
Mistam Husamudin.
Aji disebut sebut sebagai kaki tangan
Noordin M Top dan memiliki kemampuan
merakit bom setara dengan Azahari.
Sedangkan korban luka adalah Putri
Munawaroh dirawat di RS Polri Kramatjati,
diketahui sebagai istri Susilo.
Meski berhasil menewaskan Nurdin M
Top, namun Kapolri mengatakan ancaman
teroris belum selesai karena 2 buronan lain
yaitu Syaifudin Zuhri dan M Syahrir masih
buron.
Kedua orang ini disebut Kapolri terkait

dengan jaringan Al Qaida di Asia Tenggara.

Pengepungan dini hari

Operasi pengepungan ini dimulai hari
Rabu (16/09) jam 23.00 WIB di satu rumah
di wilayah Mojongsono, Jebres, Solo di Jawa
Tengah dan selama beberapa jam terdengar
suara letusan senjata.
Operasi ini diperkirakan terkait dengan
operasi penggerebekan tersangka pelaku
aksi terorisme di Indonesia.
Polisi dalam beberapa minggu belakangan meningkatkan operasi pengejaran
terhadap tersangka teroris asal Malaysia,
Nurdin M Top, setelah terjadi ledakan di
dua hotel mewah Jakarta pertengahan bulan Juli 2009.
Polisi anti teror pun mengepung satu
rumah di Temanggung, Jawa Tengah yang
diduga menjadi tempat persembunyian
Nurdin M Top, namun ternyata penghuninya adalah Ibrohim salah satu otak pemboman dua hotel di Jakarta tersebut.
Rumah yang dikepung di Solo itu dikontrak oleh satu pasangan wanita dan pria.
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Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center
city. hanya yang berpengalaman counter lady.
Telp. 215 543 2905 (6)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (114)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (59)

Dibutuhkan Tenaga Kerja

Housekeeper/nanny (penjaga
anak) wanita untuk tinggal
di NEW JERSEY. Kerja 6 hari /
minggu. Hub: 732 4218322 (2)

Sedia Produk dari Amway

Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin NUTRILITE, Minuman dan Protein
Bars XS, Skin Care Kits, segala
pembersih rumah tangga dan
GIFT CARD RIBBON. Product USA yang terjangkau dan
populer. Untuk memesan
produk2, Hub: Erika, 215-6268317 (9)

Salah Jalan

Dua orang programer sedang mengemudi
lewat jalan tol. Ketika menghidupkan radio
mereka mendengar sebuahpengumuman:
“Para pengendara diharap waspada, ada sebuah mobil berjalan kencang melawan arah
di jalan tol.”
Programer di samping pengemudi menengok ke temannya dan berkata heran, “Sebuah
mobil? Kayaknya ada ratusan mobil yang
melawan arah tuh.”

Bulan Madu

Alkisah ada 3 orang saudara, sebut saja
mereka Vira, Voni, dan Veni yang dinikahkan secara masal oleh orangtuanya. Setelah
itu mereka pergi berbulan madu bersamaan. Kalau Vira pergi ke Pulau Batam,
Voni pergi Ke Kepulauan Seribu dan Veni si
bungsu pergi ke Bali .
Namanya orang Tua sayang sama anak,
selama mereka berbulan madu kedua Orang
Tua mereka minta dikirim kabar tentang
segala yang terjadi selama mereka berbulan
madu.
Tapi agar berita yang dikirim singkat dan
tidak terlalu Vulgar, mereka menggunakan
Kode/Sandi tentang moto-moto Iklan.
Supaya praktis dan murah, berita dikirim
lewat SMS.
3 hari setelah kepergian anak mereka
berbulan madu, diterimalah sebuah SMS...
yang rupanya dari VIRA di Pulau Batam. Isi

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
Sebelum Kamis Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

beritanya cukup sederhana, ‘STANDARD
CHARTERED’. Setelah membaca berita
tersebut mereka mencari Iklan Standard
Chartered di koran dan terbacalah tulisan
besar berbunyi, ‘BESAR, KUAT dan BERSAHABAT!’ .
Tersenyumlah kedua orang tua mereka
membaca berita dari Vira. Hari ke 4 datang
SMS kedua, yang rupanya berasal dari Voni
di Kepulauan Seribu. Isi beritanya juga cukup singkat yaitu, ‘NESCAFE’. Setelah membaca surat tersebut, dengan tergesa-gesa
kedua orang tua mereka mencari koran dan
membaca Iklan NESCAFE yang berbunyi,
‘NIKMATNYA SAMPAI TETES TERAKHIR’.
Maka kedua orang tua mereka pun tersenyum bahagia sambil sedikit haha.. hihi..
Hari ke 5 ditunggu tidak ada berita/SMS
yang datang. Hari ke 6 begitu pula tidak ada
sebuah SMS pun. Hari ke 7 begitu pula tidak
ada kabar dari anak bungsu mereka si Veni
yang berbulan Madu...
Memasuki hari ke 8... akhirnya kedua
orangtua mereka menerima SMS juga dari
Veni yang berbulan madu di Bali dan isi
beritanya cukup singkat, ‘ CATHAY PASIFIC’. Segera kedua orang tua mereka mencari
Iklan penerbangan Cathay Pasific yang ada
dikoran, dan dijumpailah iklan penerbangan dengan tulisan besar:
‘7 KALI SEMINGGU, 3 KALI SEHARI, 5
JAM NON-STOP’. =)

Puluhan Karyawan France
Telecom Bunuh Diri
PARIS - Kebijakan perusahaan berdampak besar bagi kondisi kejiwaan pegawai.
Sejak Februari 2008 tercatat 23 kasus bunuh
diri menimpa pegawai perusahaan telekomunikasi Prancis, France Telecom. Efisiensi
dan sistem peningkatan produktivitas kerja
yang tak mengenal istirahat diduga sebagai
penyebab.
Kasus bunuh diri terakhir dilakukan
seorang karyawati yang bekerja di lantai empat, Jumat (11/9) pekan silam.
Belakangan diketahui wanita berusia 32
tahun itu menderita stres berat setelah jam
kerjanya ditambah. Kematian wanita yang
menjadi kasus bunuh diri ke-23 itu memicu
jajaran direksi France Telecom menggelar rapat mendadak dengan diikuti 20 ribu
manejer dari penjuru negeri.

Rabu pekan lalu, seorang karyawan
menusukkan sebilah pisau ke perutnya
sendiri saat sedang menghadiri rapat. Aksi
nekat ini dipicu kabar jabatannya akan diganti. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan. Sementara pada akhir Agustus
silam, teknisi di bagian informasi dan
teknologi (IT) tewas bunuh diri di rumahnya. Ia meninggalkan surat berisi kecaman
terhadap perusahaan karena membuat
hidupnya berantakan.
Telecom membantah berbagai kasus
bunuh diri ini akibat tekanan pekerjaan.
Namun swastanisasi pemerintah terhadap
Telecom pada 1998 telah mengakibatkan 40
ribu karyawan kehilangan pekerjaan.(YNI/
ANS/APTN) - Liputan 6

Pelempar Sepatu Bush Akhirnya Bebas
Jurnalis Irak pelempar
sepatu Bush, Muntazar AlZaidi, menghirup udara bebas setelah dibui di penjara
Baghdad selama 9 bulan.
“Dia dibebaskan dan sekarang dia sedang mengambil barang-barangnya,” ujar
saudara Zaidi, Uday, sesaat
sebelum Zaidi keluar dari
penjara, seperti dilansir AFP,
Selasa (15/9/2009).
Uday mengatakan Zaidi
akan mengunjungi tempat kerjanya terlebih dahulu di Stasiun TV Al-Baghdadia.
Kemudian baru menemui keluarganya yang
telah siap dengan perayaan besar. Keluarga
dan teman Zaidi telah menantinya dan
menyiapkan pesta untuk menyambut kembalinya Zaidi ke rumahnya di Baghdad.
Dalam televisi lokal ditujukkan gambar
Zaidi setelah keluar dari penjara. Dengan
mengenakan selempang bermotifkan bendera Irak di bahunya dan berkacamata
hitam dengan jenggot yang lebat, Zaidi me-

masuki studio televisi tempatnya bekerja dulu.
Muntazar Al Zaidi (30) divonis bersalah oleh pengadilan Baghdad pada 12 Maret
karena mencoba menyerang
Bush. Dia dijatuhi hukuman
penjara 3 tahun. Namun,
Pengadilan Irak mengurangi
masa tahanan Zaidi menjadi
1 tahun.
Setelah sempat ditahan
di penjara Baghdad selama
9 bulan, sejak 14 Desember 2008, Zaidi
dilepaskan 3 bulan lebih awal, yakni pada
14 September. Tapi, lagi-lagi pembebasannya tertunda karena ada dokumen yang belum lengkap.
“Keputusan itu menunjukkan integritas dan keadilan dari peradilan Irak.
Penundaan itu dikeluarkan tanpa adanya
pengaruh maupun tekanan dari pihak
luar,” kata pengacara Zaidi, Dhiya al-Saadi,
menanggapi penundaan pembebasan Zaidi.
- BBC
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Kabinet Tetap
Gemuk

Di luar jabatan menko, tak akan banyak
perubahan komposisi kabinet. Ide menggabung departemen/kementerian, bahkan
membentuk departemen/kementerian baru
sangat sulit diwujudkan mengingat SBY
ingin para menterinya langsung bekerja
seusai dilantik. “Kalau dilakukan merger
kementerian atau membentuk departemen
baru diperlukan waktu dua sampai tiga tahun untuk beradaptasi. Hal itu tidak mungkin dilakukan karena SBY ingin kabinetnya
ingin langsung action,” katanya.
Sedangkan, menyangkut personel kabinet, sumber itu menyatakan parpol koalisi
lama, seperti PKS dan PPP, tetap mendapat
jatah, meski tak sesuai harapan mereka.
Sedangkan parpol yang baru bergabung
dengan koalisi, seperti Golkar dan mungkin
PDI-P, juga diberi tempat di kabinet. “Yang
jelas koalisi parpol tetap dapat jatah, meski
sebagian besar anggota kabinet berasal dari
kalangan profesional,” katanya. [A-16]
Suara Pembaruan

Racana Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
II tetap menarik disimak. Tak terlalu banyak
memang informasi yang bisa dikorek dari
orang-orang dekat SBY-Boediono. Meski
demikian, tetap saja ada informasi “bocor”
ke media massa.
Sumber SP menyebutkan, kabinet
mendatang tetap saja gemuk, bahkan tak
tertutup kemungkinan ada penambahan jabatan menteri koordinator (menko). Selain
menko polhukam dan kesra, jabatan menko
perekonomian akan dipecah menjadi dua,
yakni menko perekonomian yang mengurus persoalan makroekonomi dan menko
produksi dan distribusi (prodis) yang fokus
pada sektor industri dan perdagangan.

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)

Kedubes AS
Luncurkan Saluran
YouTube untuk
Indonesia
Kedutaan Besar AS kini memiliki saluran
YouTube yang menampilkan lebih dari 100
video pendek mengenai berbagai macam
topik tentang Amerika Serikat seperti kebudayaan, masyarakat, pendidikan, kegiatan
agama, politik, pariwisata Amerika, dan
pendidikan bahasa Inggris.
Klip-klip video yang terdapat di situs video sharing ini dapat diakses melalui www.
youtube.com/pasjakartaindonesia dan ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau di-

beri terjemahan Bahasa Indonesia.
Kedutaan Besar AS pertama kali menggunakan YouTube pada 2008 untuk mengirimkan video ucapan selamat Idul Fitri dan kemudian pada tahun yang sama memasang
video berupa instruksi untuk mengikuti
Diversity Visa Lottery yang telah diakses beberapa ribu kali. Sebagian besar video yang
terdapat di YouTube ini diproduksi bersama oleh stasiun-stasiun televisi nasional
Indonesia.
Peluncuran saluran YouTube ini adalah
hal paling mutakhir dari rangkaian langkah-langkah inovatif yang diambil oleh
Kedutaan Besar AS untuk memanfaatkan
kecanggihan teknologi dalam menjalankan
misi diplomasi publik di Indonesia. Pada
Januari lalu, Kedubes AS menjadi misi diplomatik pertama di Indonesia yang memiliki
halaman penggemar (fan page) Facebook,
www.facebook.com/
jakarta.usembassy
yang kini jumlahnya
telah mencapai lebih dari 8,500 penggemar. Halaman ini
menampilkan halhal unik seperti foto,
video, dan perlombaan.
Pada tahun 2008,
Kedutaan Besar AS
ikut mensponsori
konferensi blogging nasional Pesta
Blogger ke-dua yang
melibatkan lebih
dari 1000 peserta.
Tahun ini, Kedutaan
Besar AS kembali
menjadi sponsor
utama acara Pesta
Blogger 2009 yang
rencananya akan
diadakan di Jakarta
pada 24 Oktober.
Kedubes AS juga
mensponsori berbagai blogging
workshops atau
blogshops di 10 kota
besar di seluruh
Indonesia. - ( MH
Habib Shaleh / CN08
) Suara Merdeka
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Ucapan Syukur dan Terima Kasih
Dari: Teddy & Keluarga
Puji dan Syukur kami hanya bagi TUHAN YESUS yang telah memberikan
PertolonganNya dalam Keberhasilan Kasus Imigrasi Kami pada akhir bulan
Agustus 2009.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Law Office of Jack Herzig (222 North Keswick Avenue, Glenside, PA 19038.
Telepon: (215)517-5242)).
2. Pdt. Lukas Kusuma (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia, Bethany
Miracle Center, 1709 S. Broad Street, Philadelphia).
3. Pdt. Yosua Yongky (Gembala Sidang Gereja Bethany New York, 4710 92nd St,
Elmhurst, NY)
4. Professor Jeffrey Winters.
5. Dr. Emil P. Sfedu, MD (Philadelphia, PA)
6. Lawrence D. Egbert, MD, MPH (Baltimore, MD)
7. Keluarga Wibowo.
8. Markus & Family (Junction Ave, Elmhurst, NY)

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

2010, Cukai
Minuman Beralkohol
Naik
JAKARTA - Pemerintah ada kemungkinan
menaikkan cukai produk minuman yang
mengandung alkohol pada 2010 mendatang.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Anggito Abimanyu, kenaikan perlu agar
peredaran produk minuman beralkohol
tetap bisa terkendali. Namun , tingginya
kenaikan cukai tetap mempertimbangkan
faktor lain. “Jangan sampai pajaknya tinggi,
sehingga menimbulkan barang-barang ilegal lebih banyak masuk,” kata dia di DPR,
Kamis, 17 September 2009.
Anggito mengakui, tujuan cukai dinaikkan adalah untuk pembatasan konsumsi
minuman beralkonol. Sebab, seperti yang
diketahui bahwa minuman jenis ini sangat tidak baik untuk kesehatan. “Itu nanti

akan dilihat
dari sisi kestabilannya,”
ujarnya.
Dia menambahkan,
pada intinya adalah
setelah
produk ini
dikeluarkan
dari pajak
PPnBM dan instrumen pajak lain yang
membatasi peredaran produk ini yakni cukai harus tinggi.
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),
minuman beralkohol tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah.
Sedangkan dalam Undang-Undang yang
akan berlaku mulai 1 April 2010 ini, minuman beralkohol lebih tepat dikategorikan
sebagai barang kena cukai. - Vivanews

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
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 masingmasing dari sederhana ke rumit.

http://www.enchetjin.com

Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari
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Presiden SBY Apresiasi Keberhasilan
JAKARTA -Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memberikan apresiasi kepada
Polri atas keberhasilan melumpuhkan
Noordin M. Top. “Patut disyukuri, Densus
88 sudah kerja sangat keras dan berhasil
lumpuhkan pemimpin atau dalang teror
yakni Noordin M. Top dan sejumlah teroris
lainnya,” kata Presiden Yudhoyono.
Pernyataan di atas dikeluarkan Presiden
saat acara ramah tamah dan buka puasa dengan wartawan di Istana Negara,
Jakarta, Kamis (16/9) malam. Kepala
Negara menjelaskan, hal itu adalah prestasi yang baik karena Noordin bersama
Azahari telah memimpin aksi teror di
dalam negeri. “Saya ucapkan selamat dan
terima kasih,” kata Presiden.
Meski Noordin telah dilumpuhkan,
Menurut Presiden Yudhoyono, tidak berarti sel-sel yang di Indonesia dan Asia
Tenggara sudah lumpuh. Kepala Negara

berharap Polri
tetap bekerja
keras untuk
mengejar buronan teroris lainnya. “Karena itu,
perlu dilakukan
penegakan hukum optimal dan
terus dilakukan
pengejaran teroris lain,” katanya.
Lebih jauh Presiden SBY mengatakan,
tugas berat sudah menghadang yakni menyelamatkan negara, bangsa dan masyarakat terutama generasi muda dari godaan
untuk terlibat terorisme. “Ke depan, perlu
pilih strategi pendekatan yang tepat untuk mengatasi terorisme di Indonesia, Asia
Tenggara dan juga dunia,” ujar Presiden
Yudhoyono.(JUM/LUC) - Liputan6

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

Ira Wibowo
Langganan Peran
Ibu-Ibu
Sebagai bintang senior di dunia seni
peran, tawaran peran untuk Ira Wibowo
tak lagi sama seperti saat ia masih muda.
Namun Ira punya ukuran sendiri dalam
menerima tawaran peran, baginya yang
penting peran yang ditawarkan tidak selalu
sama dalam setiap film.
Ira memahami kalau tawaran peran
biasanya disesuaikan dengan usia. Jadi dia
cukup puas dengan peran sebagai ibu-ibu.
“Peran anak muda saya mau saja tapi nggak
ada tawaran. Tapi peran remaja apa saya
cocok, mereka menawarkan peran biasanya

sesuai umur.
Peran ibuibu nggak
masalah,
asal bedabeda dari film
lain,” ujar Ira
yang ditemui
di preskon
GET MARRIED 2 di Planet Hollywood, Rabu
(17/9).
Peran ibu-ibu nampaknya jadi langganan buat Ira, di film terbarunya yang akan
datang, LOVE IN EDELWEIS, istri Katon
Bagaskara ini juga mendapat peran sebagai
seorang ibu. “Bulan depan ada film terbaru
saya LOVE IN EDELWEIS, di sana perannya
juga sebagai ibu-ibu,” kilahnya. (kpl/ant/erl)
- KapanLagi,com

Ciuman Julia Perez
Laku Rp 10 Juta
Untuk Amal

“Menculik Miyabi” ,
Film Indonesia Yang
Dibintangi Artis Porno

Julia Perez ikut meramaikan acara lelang
amal untuk korban gempa Jawa Barat.
Ciuman di pipi dari perempuan yang akrab
disapa Jupe itu pun laku Rp 10 juta.
Dalam acara yang diselenggarakan di
MU Cafe, Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu
(16/9/2009) malam, Jupe berhasil mengumpulkan sumbangan
sebesar Rp 20 juta.
Separuhnya berhasil
didapat Jupe dari lagu
‘Belah Duren’.
“Tadinya takut nggak
ada yang nawar, tapi
akhirnya ditawar juga,”
ujar Jupe usai acara,
Kamis (17/9/2009) dini hari.
Jupe mengaku aksi cium pipi tersebut
dia lakukan dengan spontan. Menurut Jupe
itu seperti salam cium pipi kiri dan kanan
yang biasa ia lakukan dengan sahabat.
Apakah sang kekasih, Gaston Castano tak
cemburu?
“Nggaklah. Nggak kok,” jawabnya sambil
tersenyum. - Yahoo

Bintang film porno cantik asal Jepang
Maria “Miyabi” Ozawa (23) , rencananya
akan bermain dalam film yang diproduksi
produser Indonesia yaitu Maxima Picture’s
dengan judul “ Menculik Miyabi “
Menurut
penulis skenario film ”
Menculik Miyabi ”
, Raditya Dika yang
juga sekaligus akan
berperan sebagai
aktor pria yang akan
mendampingi Maria
Ozawa dalam film tersebut, film ini bebas
dari kevulgaran dan bukan film porno
meskipun yang menjadi bintangnya adalah
bintang porno terkenal dari Jepang yaitu
Maria Ozawa alias Miyabi.
Tidak akan ada aksi bugil seperti yang
biasanya diperankan oleh ikon film porno
Jepang ini, bahkan dikatakan film ini memiliki genre komedi.
Dalam film ini dikatakan yang menarik
adalah sosok Miyabi dari sisi humanisnya.
Yang penting kita mau kasih lihat bintang
panas itu manusia juga, kata Raditya.
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Pria Pun Bisa Kena
Anoreksia!
Gangguan pola makan akut demi bentuk
tubuh atau biasa disebut dengan anoreksia
biasanya dialami oleh kaum perempuan.
Namun sekarang, gangguan tersebut juga
bisa dialami kaum pria.
Fakta tersebut diungkap oleh Profesor
Hubert Lacey, kepala unit gangguan pola
makan di Rumah Sakit St. George, London.
Menurutnya perubahan pola makan yang
ekstrim pada kaum pria disebabkan oleh
tekanan sosial.
Kini tak hanya perempuan yang dituntut untuk selalu berpenampilan cantik,
kaum pria pun harus selalu telihat tampil
menarik. Termasuk dalam masalah berat
badan, kini tak hanya perempuan yang
ingin tampil dengan berat badan yang ideal.
Kaum pria pun kini berlomba-lomba untuk
membentuk tubuhnya supaya terlihat proporsional.
Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah
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penderita
anoreksia pria
meningkat
sekitar
67 persen.
Namun sayang jumlah
yang berhasil
ditangani
tidak sebanding dengan
pertumbuhan
jumlah penderitanya.
Hal tersebut dikarenakan fasilitas
selama ini
yang tersedia adalah untuk
perempuan, sehingga seringkali pasien
pria tidak tertangani dengan baik.
Jadi bagi Anda para pria yang mulai kehilangan selera makan karena takut gemuk,
hati-hati. Jangan-jangan Anda juga menderita anoreksia! sumber: Perempuan.com

Keyboard Komputer
Sarang Penyakit
Toilet duduk disebut-sebut sebagai sarang
kuman yang berbahaya. Sebuah penelitian
menemukan bakteri di keyboard komputer
lebih berbahaya dibanding yang ada di
toilet duduk.
Penelitian di perkantoran London, kuman ditemukan di beberapa peralatan
kantor. Kuman ini dapat menyebabkan
keracunan makanan.
Dari 33 keyboard, ternyata 4 dianggap
berpotensi mengganggu kesehatan. Dan
dari 1 keyboard 5 kali berbahaya karena
lebih banyak menempel kuman dibandingkan toilet duduk.
Seorang mikrobiologis menjelaskan keyboard yang sangat kotor lebih baik dibuang
atau dibersihkan.
Konsultan mikrobiologi dari University

College London Hospital, Dr Wilson,
mengatakan tukar-tukaran menggunakan keyboard dapat menyebarkan penyakit
di antara pegawai kantor.
“Jika kamu melihat perkembangannya,
percaya atau tidak, kuman ini hubungannya dengan hidung dan usus anda. Apakah
teman anda menderita flu di kantor atau
terkena gastroenteritis, kamu mudah tertular akibat kuman di keyboard,” imbuh dia.
sumber: Perempuan.com

Pos Kabinet yang Bukan Untuk Parpol
JAKARTA - Sejumlah pos kementrian
atau departemen dalam Kabinet Indonesia
Bersatu jilid II sudah pasti tertutup untuk
dipimpin kader partai politik. Yakni pospos yang bertugas mengelola sumber daya
dalam jumlah besar.
“Misalnya departemen pertahanan, saya
akan pilih calon yang netral. Bukan dari
parpol,” kata Presiden SBY di Istana Negara,
Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Kamis (19/7/2009).
Pos lain yang kepemimpinannya juga
tidak akan dijadikan jatah parpol adalah
Kementrian Negara BUMN, Jaksa Agung
RI dan Kepala Badan Intelejen Nasional.
Menurut SBY, tujuannya selain menghindari konflik kepentingan adalah demi
menepis kecurigan publik terhadap integritas dan kejujuran pejabat bersangkutan
dalam mengelola sumber daya.
“Misalnya di BUMN, karena dia (menteri)

berasal dari
parpol belumbelum sudah
dituduh pasti
ada ini itu
buat kepentingan parpol.
Kasihan,” imbuhnya.
Lebih
lanjut SBY
mengharapkan masyarakat kelak tidak
meributkan para menteri yang berasal dari
parpol. Sebab di dalam kontrak kinerja dan
pakta integritas akan ditegaskan bahwa
keberadaan kader parpol di dalam pemerintahan bukan untuk bermain politik melainkan bekerja.
“Jangan hiraukan dari parpol atau bukan.
Mereka masuk kabinet buat bekerja, bukan
berpolitik ria,” tandasnya. - detik.com
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Mantan Pejabat Didakwa Rugikan
Negara Rp. 76 Miliar
JAKARTA - Mantan Dirjen Otonomi
Daerah Departemen Dalam Negeri
(Depdagri), Oentarto Sindung Mawardi,
didakwa merugikan negara Rp76,2 miliar
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan
mobil pemadam kebakaran di sejumlah
daerah di Indonesia.
Tim Penuntut Umum yang terdiri dari
Sarjono Turin, Jaya P Sitompul, Malino
Pranduk, dan Dwi Aries ketika membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, menyatakan
Oentarto melakukan hal itu bersama dengan pengusaha Hengky Samuel Daud.
“Terdakwa telah menguntungkan diri
sendiri dan atau orang lain,” kata penuntut
umum Sarjono Turin.
Oentarto diduga menandatangani arahan berupa suatu sandi dan telekomunikasi
berupa radiogram No.027/1496/OTDA tertanggal 12 Desember 2002. Radiogram itu
berisi perintah melaksanakan pengadaan
mobil pemadam kebakaran tipe V80 ASM
yang diproduksi PT Istana Saranaraya milik
Hengky Samuel Daud.
Tim penuntut umum juga mendakwa
Oentarto telah menandatangani dan mengirimkan surat permohonan pembebasan
bea masuk PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22
untuk delapan unit mobil pompa pemadam
kebakaran Morita. “Surat ditujukan kepada

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm
menteri keuangan RI,” kata penuntut umum
Sarjono Turin.
Pembuatan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri No.40/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
Dalam kasus ini, Oentarto diduga menerima uang Rp200 juta, sedangkan Hengky
Samuel Daud diuntungkan Rp65,2 miliar.
Tim penuntut umum menyatakan, kasus
itu diduga telah merugikan negara Rp76,2
miliar, antara lain karena kemahalan harga
pengadaan mobil pemadam kebakaran.
Oentarto dijerat dengan pasal 3 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat
(1) KUHP pada dakwaan pertama. Selain
itu, dia juga dijerat dengan pasal 11 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
pasal 55 ayat (1) KUHP. (Ant) - Analisa

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

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli
Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll

Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam,
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain.
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

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

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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Kasus Mayat di
Universitas Yale
NEW HAVEN - Mayat yang ditemukan di
dalam tembok laboratorium Universitas Yale
telah diidentifikasi sebagai Annie Le, yang beberapa hari sebelumnya dikabarkan menghilang.
Sejumlah aparat berwenang mengonfirmasi,
Le dijerat sampai mati, sebelum dimasukkan ke
sebuah rongga dalam tembok. Ini terlihat dari
hasil otopsi untuk menguak tabir kematiannya.
Ia tewas setelah sesak nafas karena tekanan di
lehernya. Kejadian berlangsung di laboratorium
yang penjagaannya ketat karena di
sana dilakukan eksperimen terhadap binatang.
“Kantor Pemeriksa Kesehatan
Negara Bagian Connecticut telah
memastikan, bahwa mayat yang
dikeluarkan dari Jalan Amistad
Nomor 10 adalah Annie Le yang
menghilang sejak 8 September,”
demikian pengumuman Kepolisian
New Haven.
Mayat Le ditemukan pada Minggu (13/9) malam atau hari pernikahannya dengan Jonathan Widawsky, lulusan
Universitas Columbia, New York. Sebuah kamera
keamanan di universitas memperlihatkan pada 8
September, ia memasuki gedung riset kedokteran
dan sejak itu tidak terlihat lagi. Polisi memeriksa
kamera-kamera pengaman dan menanyai setiap
orang yang terlihat ada di dalam gedung. Dari
tempat kejadian perkara (TKP), dikumpulkan 150
potongan sebagai bukti fisik.
Anjing Pelacak

Pencarian baru berhasil setelah polisi menggunakan anjing pelacak yang terlatih untuk mendengus bau mayat, barulah tubuh Le ditemukan
di dalam rongga tembok.
Segenap mahasiswa Yale pada Selasa (15/9)
malam mengadakan acara pemasangan lilin sebagai tanda duka cita atas kematian yang tragis ini.
ABC News memberitakan, pihak keamanan
mempersempit pencariannya ke seorang tersangka yang dites kebohongan. Tersangka tampaknya memiliki luka. Sementara itu, pakaian
dengan noda darah yang diambil dari laboratorium di Jalan Amistad menyingkapkan, kaitan
pelaku dengan kejahatan itu.
Penyelidik masih menginterogasi sejumlah
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orang yang kemungkinan jadi tersangka, dari karyawan bagian pemeliharaan, orang yang bekerja di dalam
laboratorium, hingga mahasiswa lain.
Namun, kepala kepolisian di
lingkungan kampus James Perroti
berusaha meredam rumor yang beredar keras. Dalam sebuah pernyataan
yang dikirim kepada mahasiswa dan
staf universitas, ia menegaskan, sejauh
ini belum ada tersangka yang ditahan.
“Belum ada tersangka yang ditahan
dan belum ada keterlibatan mahasiswa. Kami meminta Anda bersabar
karena penyelidikan menyeluruh sedang dilakukan.”
Tetapi, fokus penyelidikan mengarah ke seorang
teknisi laboratorium Raymond Clark (24). Agen-agen
Biro Penyelidikan Federal
(FBI) dan kepolisian lokal
mendatangi rumahnya di
Middletown, Connecticut,
guna mendapatkan sampel
DNA dan dicocokkan dengan bukti yang ditemukan
di tempat kejadian perkara.
“Ia dibebaskan pada pukul tiga dini
hari setelah ia mengikuti perintah
kami,” ungkap Jessica Mayorga sebagai
juru bicara Kepolisian New Haven,
wilayah Universitas Yale.
Kalau pihaknya menemukan alasan
yang kuat setelah bukti-bukti dicocokkan, maka ia akan dibawa kembali,
tetapi kali ini aparat belum menahannya. Berbagai spekulasi merebak.
New York Daily News menyebutkan,
kemungkinan Clark jengkel karena
cara Le memperlakukan tikus untuk
percobaan.
Kasus ini mengguncang segenap civitas akademika universitas terkemuka
itu, khususnya komunitas keturunan
Asia. “Komunitas Vietnam-Amerika
berduka cita atas kehilangan seorang
putri, teman, saudara perempuan yang
memiliki potensi besar mengobati
penyakit kronis, seperti diabetes,”
tulis Thuyen Pharmd dalam sebuah
pernyataan di Facebook. [AFP/Y-2] Yahoo, AP/Douglas Healey

SAMBUNGAN DARI HAL 1
Operasi ini berawal dari penangkapan
warga bernama Rohmat di wilayah Gading
Solo pada jam 15.00 WIB hari Rabu (16/09),
yang kemudiankemudian menunjuk
rumah itu. Polisi anti teror juga dilaporkan
mengerahkan kendaraan beroda empat

Ditemukan Bahan
Peledak 200 KG
Densus 88 menemukan serta menyita
200 kg bahan peledak, 2 senjata M-16, serta
Laptop. Hal tersebut terungkap dari pernyataan pers Kapolri Jenderal Bambang
Hendarso Danuri (BHD) di Mabes Polri,
Jalan trunojoyo Jakarta Selatan.
Mantan Kapolda Sumatra Utara tersebut
juga mengungkapkan tewasnya Noordin M
Top bukan karena bom bunuh diri seperti
yang diberitakan sebelumnya namun karena tertembak.
Saat terjadi pengepungan tersebut, lanjutnya, berulang kali tim densus 88 meminta para anggota teror yang beberapa tahun kebelakang ini sering kali meresahkan
masyarakat tersebut untuk menyerahkan
diri namun peringatan tersebut sama sekali
tidak digubris. Mereka malah menembaki
para anggota Densus 88.
Setelah melakukan pengepungan selama 7 jam akhirnya Susilo, Aji, Urwah dan
Noordin M Top dapat dilumpuhkan oleh
Densus 88. ( Ardiansyah / CN13 )

yang dilengkapi senjata berat seperti mortir.
Warga sekitar diperintah untuk tidak
mendekati rumah yang dikepung dan polisi
memasang barikade sekitar 100 meter dari
lokasi kejadian.
Sejumlah bahan peledak dan amunisi
dilaporkan ditemukan di rumah tersebut. Sumber: BBC
pung Kepok Sari, Solo). Data detailnya nanti
setelah tim dari TKP memberikan info,” ujar
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Nanan Sukarna kepada wartawan
di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9).
Dia membenarkan, saat ditanya kebenaran tentang penangkapan wanita hamil.
Menurut kabar, kata dia, wanita tersebut
sedang hamil. Namun, polisi belum dapat
memastikannya. Oleh karena itu, wanita
tersebut sedang diperiksa di sebuah rumah
sakit di Solo.
Menurut kabar yang beredar, wanita
tersebut merupakan Putri Munawaroh,
istri Adib Susilo, penyewa rumah di RT 03
RW 11, Kampung Kepok Sari, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa
Tengah, yang digerebek Rabu malam. Penggerebekan ini terkait terorisme di Indonesia.
Nanan mengatakan, satu dari tiga orang
yang hidup itu merupakan Rohmad Puji
Prabowo alias Bejo yang ditangkap di Pasar
Gading Solo pukul 14.30.
Sementara itu, empat orang dipastikan
tewas dalam penggerebekan di rumah
sewaan Susilo. Jenazah keempatnya akan
dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta, Kamis
(17/9) siang ini. Keempatnya akan diidentifikasi oleh tim forensik Mabes Polri.

Tiga Orang Ditangkap
Hidup-hidup
Tiga orang yang diduga terkait tindak terorisme berhasil dibekuk hidup-hidup oleh
Tim Densus 88 dalam peristiwa penggerebekan sebuah rumah di Jebres, Solo, Jawa
Tengah. Mereka saat ini sedang diperiksa
di Kepolisian Solo. Salah satu orang yang
diamankan adalah wanita.
“Tadi pagi telah dilakukan penindakan di
Solo. Tiga orang hidup dan empat orang meninggal di tempat kejadian perkara (Kam-
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kerinting, semir rambut, sanggul pesta, make-up foto pengantin/pesta. Hubungi: 215-391-3772,
215-271-8826

FRIENDLY GROCERY
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Gedung Putih bantah rasisme
WASHINGTON DC - Presiden Barack
Obama tidak mempercayai kritik terhadap
kebijakannya saat ini didasari atas warna
kulitnya, demikian pernyataan Gedung
Putih.
Pernyataan ini merupakan reaksi atas
komentar mantan Presiden Jimmy Carter
yang menyebut kebanyakan para pemrotes
kebijakan kesehatan yang dikeluarkan
Obama ‘’didasari atas rasisme’’.
Carter mengatakan, banyak pemikiran
yang mengira warga keturunan AfrikaAmerika semestinya tidak menjadi presiden.
Kongres juga menjadi saksi sebuah interupsi atas pidato Obama yang berujung
pada luapan kemarahan anggota dewan
dari Republik Joe Wilson.
Anak lelaki Wilson membantah tuduhan
yang menyebut kemarahan itu bernada
rasisme dan beberapa anggota konservatif
justru menuduh para pendukung presiden
yang memainkan kartu perjudian.
‘Perselisihan pendapat’

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs
mengatakan Obama ‘’tidak mempercayai
kritikan yang datang berdasarkan atas
warna kulitnya’’.
‘’Kami memahami banyak warga yang
berselisih pendapat dengan sejumlah
keputusan yang kami buat dan beberapa
aksi luar biasa yang telah diambil pemerintahan’’, kata Gibbs.

Obama telah bertemu dengan para
pemrotes yang marah terhadapnya dalam
beberapa minggu belakangan. Beberapa
orang tidak hanya memprotes atas kebijakan presiden tapi juga menuduhnya
sebagai seorang tirani.

‘’Itu lebih dari hal itu’’.

Merespon pertanyaan spesifik mengenai kemarahan Wilson, dia mengatakan
Obama adalah kepala negara yang juga
merupakan kepala pemerintahan dan
seperti kepala negara dimanapun, dia
semestinya diperlakukan dengan penuh
hormat.
Wilson mengungkapkan kemarahannya
saat rapat gabungan DPR dan senat, Selasa
lalu, yang kemudian ditegur karena dianggap melanggar batas kesopanan.
Dia berteriak ‘’Kamu pembohong!’’ saat
Obama menyampaikan pidato mengenai
kebijakan kesehatan di Kongres.
Anak tertua Wilson, Alan membantah
tuduhan rasisme yang melatar belakangi
kemarahan ayahnya.
‘’Tidak ada tulang rasisme didalam
tubuh ayah saya’’, katanya.
Permohonan maaf secara pribadi yang
disampaikan Wilson sendiri kepada
Obama semestinya dianggap cukup untuk
menyelesaikan masalah ini.
Obama ‘’menerima permintaan maaf
saya dengan baik dan masalah ini selesai’’,
katanya.
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