
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengumumkan susunan 
kabinet baru Rabu malam setelah beber-
apa kali diundur. 

Dalam kabinet yang dinamai 
Indonesia Bersatu II, Mantan Panglima 
TNI, Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto 
mengisi kursi Menko Politik, Hukum, 
dan Keamanan. 

Sementara itu, Menko Perekonomian 
dipercayakan kepada Hatta Rajasa

Agung Laksono dari Partai Golkar di-
percaya mengisi kursi Menko Kesra. 

Sudi Silalahi ditunjuk menjadi Menteri 
Sekretaris Negara, dan Gubernur 
Sumatera Barat Gamawan Fauzi menjadi 
Menteri Dalam Negeri. 

Pos Menteri Luar Negeri dipercay-
akan kepada mantan Dubes RI di Inggris 
dan Perwakilan Tetap RI di PBB Marty 
Natalegawa.

Sebanyak 34 menteri memperkuat 
kabinet baru yang diumumkan 
Yudhoyono satu hari setelah dia dan 
Boediono resmi dilantik sebagai presiden 
dan wakil presiden periode 2009-2014. 

Dari parpol
Seperti diperkirakan banyak kalangan, 

sebagian besar menteri berasal dari latar 
belakang parpol pendukung koalisi. 

Beberapa menteri dalam kabinet ter-
dahulu SBY masih tercantum di kabinet 
baru, baik dengan kursi menteri yang 
sama atau pun berbeda. 

KURANG PROFESIONAL
Kabinet baru ini dinilai kurang profe-

sional. Beberapa nama dianggap tidak 
mempunyai kemampuan yang mencu-
kupi untuk memimpin kementerian. 

“Tidak banyak unsur profesional-
nya,” kata Indria Samego, pengamat 
politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI).

Yudhoyono maju dalam pilpres didu-
kung oleh beberapa partai koalisi seperti 
PKS, PPP, PAN dan PKB.

Wakil-wakil parpol ini sangat jelas ter-
lihat di kabinet.

Meski demikian, Samego berpendapat 
sebaiknya presiden memilih calon dari 
partai yang memiliki kapabilitas.

“Saya tidak menentang menteri dari 
parpol. Tapi pilihlah calon-calon dari 
parpol yang memang mampu men-
jalankan tugas,” kata Samego. 

Ditanya tentang kemungkinan per-
gantian anggota kabinet di tengah per-
jalanan, Samego mengatakan hal itu di-
mungkinkan.

“Pakta yang ditandatangani oleh men-
teri membuka peluang tersebut. Kalau di-
anggap gagal akan diganti,” ujar Samego.

Pro dan kontra kabinet baru telah di-
perkirakan oleh Presiden Yudhoyono. 
Ketika mengumumkan nama anggota 
kabinet, presiden mengatakan pasti ada 
pihak yang tidak puas. 

“Pada tahun 2004 hal itu terjadi. Juga 
dalam tahun-tahun sebelumnya. Saya ni-
lai itu wajar. Itulah indahnya demokrasi,” 
kata presiden.

Sumber: BBC 
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SBY umumkan susunan 
kabinet baru 

JOB AVAILABLE 
 
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

Must have proper paperwork to work in U.S 
Harus memiliki dokumen kerja di AS 

Please call 215-833-9686 for more information. 
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi

edisi ke-210 - 24 Oktober 2009

 

LOWONGAN KERJA
Dibutuhkan tenaga kerja untuk posisi-posisi dibawah ini:

 
- Operator Mesin Insert (Berpengalaman)
- Operator Mesin Folding (Berpengalaman)

 
Dibutuhkan untuk Shift 1, Shift 2, dan Shift 3.

Bekerja setiap hari dengan gaji sangat memuaskan. 
 

Hubungi: 215-253-1029
 

Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and 
Operator Mesin Insert

syarat: usia max. 40 thn, bersedia bekerja setiap hari.



Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (2)

* L U C I A * - Menerima 
Pijat Setiap hari, pegal linu, 
capai-capai, turun berok, 
kerokan. 267 973 8909  (119)

Nichiren Shoshu Buddhism
Sembahyang dan melawat 
ke kuil bersama Jojo telp. 267 
265 5559 atau Rosalinda telp. 
215 921 0907  (64)

Titip barang dari Indo
Mau titip barang dari Indo ke 
Phila? bulan Oktober datang 
hub: 031-707-888 23 informasi 
267-847-6996 malam (3)

Antar jemput, 
dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John  
267-505-0703 (3)

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, 215-626-
8317 (13)

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
Sebelum Kamis Siang 

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.
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Main Catur
Ada 2 orang pasien gila di sebuah RSJ. 

Mereka berdua saat istirahat, keluar di teras 
RSJ itu. Mereka berdua tampak bosan dan 
bingung mau berbuat apa.

Orang gila 1 : “Kita main catur yuk!”

Orang gila 2 : “Tapi di sini kan nggak ada 
catur!”

Orang gila 1 : “Kita main bayangannya 
aja.” Lalu tanpa papan catur mereka memu-
lai permainan catur itu ‘skak, ster, skak, ster’ 
begitu serunya mereka bermain, hingga 
pada saat masuk selesai jam istirahat.

Ketika mereka masuk, si tukang sapu RSJ 
datang ketempat mereka bermain catur 
bayangan tadi, lalu berkatalah dia,

Tukang sapu : (sambil menggerakan tan-
gan) “Dasar orang-orang gila, selesai main 
catur tidak langsung dibereskan semuanya!”

Jumlah Cewek
Dua orang pemuda yang tidak saling kenal 
sebelumnya, bertemu di sebuah halte. Ked-
uanya berkenalan di tempat tersebut, lalu 
terjalin percakapan berikut.

Pemuda 1: “Situ anak ke berapa?”
Pemuda 2: “Saya bungsu, dari tujuh ber-

saudara.”
Pemuda 1: “Oh, begitu. Ceweknya berapa?”
Pemuda 2: “Belum punya, Bang... Cariin 
dong.”

Pemuda nomor 1 langsung malas, tidak jadi 
menanyakan berapa saudara cewek dari 
teman barunya tersebut.

Pensil untuk ujian
Ada anak kecil datang ke toko alat tulis. 

Yang jual emang rada judes, tambah gemes 
karena si anak kecil rewel banget.

Anak kecil: “Mbak, mau beli pensil.”
Yang jual: “Pensil mekanik apa yang 

biasa?”
Anak kecil: “Yang biasa saja, mau dipakai 

buat ujian.”
Mbak-mbak: “Itu, ambil di situ yang 

warnanya biru.”

Si anak kecil mengambil pensil 2B, 
mengamatinya lalu bertanya lagi pada yang 
jual. Habis itu yang jual langsung ngomel-
ngomel.

“Eh, ini anak kecil sok tahu banget sih. 
Pensil buat ujian itu ya ukuran 2B, lagipula 
kalau 36B itu bukan ukuran untuk pensil!!”

Pemerintah Mexico City mewajibkan 
polisi di kota tersebut untuk berdiet. Hal 
ini merupakan bagian dari kampanye kes-
ehatan mengingat Meksiko merupakan neg-
ara paling obesitas kedua di dunia setelah 
Amerika Serikat.

Demikian seperti dilansir AFP, Jumat 
(16/10/2009).

Sebanyak 1.300 petugas kepolisian ikut 
berpartisipasi dalam program yang dise-
lenggarakan oleh Kementerian Keamanan 
Publik dan Kesehatan Meksiko ini. Mereka 
terlebih dahulu diukur berat badannya 
dan diperiksa oleh petugas dalam upacara 
peresmian program ini, Kamis (15/10).

Dikatakan Nora, dengan adanya program 
ini, para petugas kepolisian akan melaku-
kan pengecekan kesehatan bulanan. Dan 
mereka akan diukur berat badannya setiap 
6 bulan.

Sekitar 7 dari 10 petugas kepolisian di 
ibukota Meksiko mengalami obesitas. 
Mereka dimanjakan oleh ramainya depot 
makanan di pinggir jalan. Menurut data 
Kementerian Kesehatan Meksiko, ter-
catat sebanyak 40 persen warga dewasa di 
Meksiko mengalami kelebihan berat badan, 
sedangkan sebanyak 30 persen warga men-
galami obesitas. - yahoo.com

Polisi Mexico City Wajib Diet
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1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan:
    Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: 
    Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: 
    Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya 
     Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka 
       Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy 
      Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: 
      Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan 
      Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko 
       Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu 
       Setyaningsih

20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: 
       Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: 
       Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna 
       Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan 
       UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti 
       Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan 
       dan Perlindungan Anak: Linda Agum 
       Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur 
       Negara dan Reformasi Birokrasi: E.E. 
       Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah 
       Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: 
      Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso                     
       Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga:  

            Andi Mallarangeng

Daftar Kabinet Indonesia Bersatu II
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BEIJING - PT Mercedes-Benz Indonesia 
(MBI) memperkenalkan dua model teran-
yarnya, E-Class dan S-Class  yang dirakit di 
Indonesia (CKD). Untuk bisa merakit kedua 
mobil mewah itu, MBI membenamkan in-
vestasi tambahan US$ 6 juta.

Investasi diperlukan untuk menambah 
kelengkapan  perakitan agar bisa merakit 
C-Class, E-Class, dan S-Class. Selain itu, 
juga menambah peralatan uji  untuk me-
lengkapi standar tinggi pabrik yang berlo-
kasi di Wanaherang, Cibinong,  Bogor, Jawa 
Barat.

“Sejak kehadirannya di Indonesia,  
S-Class sudah menjadi ikon tersendiri 
dan terus berlanjut hingga hari ini,” ujar 
Presiden Direktur MBI Rudi Borgenheimer.

Untuk S-Class generasi baru, ditawar-
kan dalam tiga varian utama yakni S300L, 
S350L, dan S500L. Khusus tipe S300L dita-
warkan opsi paket pilihan hiburan di pen-
umpang belakang (rear seat entertaiment).

Berbagai sentuhan baru terlihat pada 
produk termahal Mercedes-Benz tersebut. 
Mulai dari lampu depan, gril, bumper de-
pan dan belakang, kaca spion, lampu be-
lakang, hingga desain roda baru.

Pada interior, beberapa sentuhan barus 
tampak pada desain jok, konsol tengah, per-
nak-pernik krom pada trim pintu dan  lam-
pu penerangan dengan tiga pilihan warna.

Beberapa fitur baru yang disertakan pada 
mobil mewah ini adalah panduan pengli-
hatan malam hari (night view assist with 
pedestrian recognition), panduan parkir 
dengan kamera di belakang, split view com-
mand dengan fungsi baru, yaitu antarmuka 
(interface) bluetooth, SD Card,  tombol 
telpon dengan sandaran tangan dengan 
sambungan untuk ipod, USB, AUX-In dan 
tourque vectoring brake.

S-Class ditawarkan dalam beberapa pili-
han harga , mulai dari Rp 1,699 miliar, Rp 
1,599 miliar, Rp 1,949 miliar dan Rp 2,599.

Sementara itu, MBI juga mengumum-
kan secara resmi kehadiran E-Class raki-
tan Indonesia di pasar mobil nasional. 
Sebelumnya,  E-Class diimpor secara utuh 
dari Jerman.

Mercedes-Benz Luncurkan 
S-Class dan E-Class Rakitan 

Orang Merokok dalam 
Bus di Surabaya Bakal 
Dipaksa Turun  

SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya Eddie meminta sopir angku-
tan umum menurunkan penumpang yang 
merokok di dalam kendaraan di tengah ja-
lan.

»Kalau diingatkan masih bandel, turunk-
an saja,” kata dia, Kamis (22/10).

Permintaan ini disampaikan Eddie pada 
sopir angkutan umum pada acara sosial-
isasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa 
Rokok dan Terbatas Rokok. Secara resmi, 
Pemerintah Kota Surabaya mulai member-
lakukan peraturan anti-rokok hari ini.

Sebaliknya, lanjut Eddie, jika penumpang 
menemukan sopir angkutan umum mero-
kok, mereka bisa langsung mengadukan ke 
Dinas Perhubungan. »Silakan catat,” kata 
dia. »Nama, nomor kendaraan, dan waktu 
merokok.”

Eddie mengatakan sanksi akan diberi-
kan dalam bentuk peringatan dan teguran. 
Selama enam bulan sejak diberlakukan hari 
ini, pemerintah kota masih memberikan ba-
tas toleransi sanksi. Perokok di sembarang 
tempat belum akan dikenai sanksi pidana.
- Tempo Interaktif



Kelaparan 
hantui warga 
Ethiopia   
 Pemerintah Ethiopia nampaknya akan 

segera meminta bantuan pangan internasi-
onal untuk 6,2 juta rakyatnya.

Kondisi kelaparan ini sebagai akibat 
kekeringan berkepanjangan dan musim hu-
jan yang tak menentu.

Program Pangan Dunia (WFP) tengah 
menghadapi penurunan persediaan pangan 
dunia hingga AS$ 85 juta di Ethiopia hingga 
akhir tahun ini.

Lembaga kemanusiaan Oxfam menyeru-
kan sebuah pendekatan baru untuk menga-
tasi bencana di negeri itu.

Dalam sebuah laporan yang menandai 25 
tahun bencana kelaparan yang mengakibat-
kan sekitar 1 juta warga Ethiopia mening-
gal dunia, Oxfam mengatakan mengimpor 
makanan hanya akan menyelamatkan 
warga Ethiopia untuk sementara waktu na-
mun tidak membantu masyarakat untuk 
mempersiapkan diri menghadapi bencana 
selanjutnya.

Laporan bertajuk Band Aids and Beyond 
itu menyerukan negara-negara donor in-
ternasional untuk mengadopsi sebuah 
pendekatan baru yang fokusnya adalah 
mempersiapkan masyarakat untuk meng-
hindari dan mengatasi bencana.

“Kekeringan tak selalu harus berarti 
kelaparan dan kemiskinan,” kata Direktur 

internasional Oxfam Penny Lawrence yang 
baru kembali dari Ethiopia.

“Jika masyarakat mengembangkan irigasi 
pertanian, lumbung pangan dan sumur-
sumur penampungan air hujan maka mer-
eka akan selamat meskipun bencana besar 
datang menghantam mereka.” 

Ethiopia menderita krisis pangan yang 
menghantam sebagian besar kawasan Af-
rika Timur dan kawasan Tanduk Afrika.

Kekeringan yang diikuti gagal panen 
selama empat tahun, diperparah dengan 
konflik bersenjata, perubahan iklim dan 
pertambahan penduduk.

Wartawan BBC Mike Wooldridge mel-
aporkan ladang-ladang jagung, yang kering 
terbakar matahari adalah bukti sebuah 
krisis yang terus berkembang.

Para petani di kawasan selatan Ethiopia 
yang paling menderita akibat kekeringan ini 
mengatakan kepada BBC mereka kini meng-
hadapi kemungkinan kegagalan panen 
besar-besaran.

Beberapa petani ini sudah berencana 
menjual ternak mereka yang justru akan se-
makin memperburuk masa depan kehidu-
pan mereka.

Diperkirakan lebih dari 10 juta orang 
terkena imbas kekeringan di Ethiopia dan 
4,6 juta di antaranya terancam menderita 
kelaparan dan kekurangan gizi. Angka-ang-
ka ini bisa berubah dengan cepat.

Masalah ini masih ditambah dengan 
terus meningkatnya harga pangan dengan 
harga bahan pangan pokok meningkat dua 
kali lipat di semua tempat.

Bulan lalu Oxfam menyerukan bantuan 
sebesar AS$ 15 untuk seluruh kawasan 
Afrika Timur dimana diperkirakan 23 juta 
orang di tujuh negara terancam kelaparan.

Sumber: BBC
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Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum? 
Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kasus Imigrasi
- Kasus Asylum
- Witholding Removal
- BIA Appeals (1)
- Circuit Court Appeals (2)
- Greencard, Citizenship
- Credit Repair
- Ubah Visa Status F1, H1 
- Imigrasi ke Kanada

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

Kasus kecelakaan
- Personal Injury 
- Kecelakaan lalu lintas 

 
Lain-Lain 
- Business License, Pajak
- Criminal Defense
- Mortgage, Loan Modification

Sri Mulyani: 
Pemerintah Jaga 
Rupiah

JAKARTA - Pemerintah harus menjaga 
nilai tukar rupiah terhadap mata uang as-
ing, terutama dolar Amerika Serikat (AS), 
agar berada dalam posisi aman. Selama 
fondasinya diperkuat, tentu akan aman dan 
tidak akan terimbas dari gejolak yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuan-
gan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui 
pada acara Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 
di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurutnya, saat ini konstelasi mata 
uang antarnegara sedang dalam proses 
untuk mencari keseimbangan (equilibrium) 
baru, menyusul pulihnya kondisi perekono-
mian global. 

Kebutuhan negara-negara maju juga 
makin melonjak sehingga kebutuhan mata 
uang, khususnya dolar AS, semakin besar. 

“Hal ini perlu diwaspadai karena akan 
memengaruhi mata uang, nilai tukar, 
ataupun inflasi. Ketiga faktor inilah yang 
sekarang terus berjalan di semua negara, 
terutama negara-negara besar yang saat 
ini sedang positioning. Jadi artinya, masih 
bergerak karena konstelasi,” ujarnya.

Walaupun demikian, Menkeu meyakini 
bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan 
aman selama kondisi fundamental ekonomi 
tetap terjaga. Nilai tukar tetap baik selama 
merefleksikan faktor-faktor yang mendu-
kungnya, seperti pertumbuhan ekonomi 
atau inflasi tetap terjaga.

Senada dengan itu, ekonom dari Stan-
dard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan, 
nilai tukar rupiah bisa menguat ke posisi 
Rp 9.200 hingga akhir tahun. Pada tahun 
depan, bahkan rupiah bisa mencapai angka 
Rp 9.100. - Suara Pembaruan
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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.

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

Lima Departemen 
Punya Wakil Menteri

JAKARTA - Sejumlah pos menteri maupun 
pejabat setingkat menteri dalam Kabinet 
Indonesia Bersatu (KIB) II akan mempu-
nyai wakil. Menteri yang akan mendapat 
tambahan pejabat wakil menteri itu, sep-
erti menteri keuangan (Menkeu), menteri 
pertahanan (Menhan), menteri perhubun-
gan (Menhub) dan menteri dalam negeri 
(Mendagri). Mereka melengkapi daftar men-
teri serta pejabat setingkat menteri yang su-
dah sudah mempunyai seorang wakil, yakni 
menteri luar negeri dan jaksa agung..

Informasi yang diterima SP, Kamis 
(22/10), di Jakarta, menyebutkan, sejumlah 
nama calon wakil menteri sudah beredar 
untuk mendampingi menhan, mendagri, 
menhub dan menkeu. Mereka adalah Letjen 
Sjafrie Sjamsoeddin dijagokan sebagai 
wakil Menhan, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah Siti Nurbaya menjadi wakil 
Mendagri , Ketua DPP Partai Golkar Syarif 
Cicip Soetardjo sebagai wakil Menhub, serta 
ekonom Chatib Basri dan M Ickhsan akan 
bersaing menjadi wakil Menkeu. 

Saat mengumumkan susunan kabinet, 
malam kemarin, Presiden SBY menyatakan 
dalam waktu dekat juga akan mengumum-
kan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres) dan beberapa wakil menteri. 

Mengenai rencana mengangkat wakil 
menteri, peneliti politik dari Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen Tommy 
Legowo, Kamis (22/10), mengkhawatirkan 
posisi wakil menteri akan diwarnai wajah 
berlatar belakang partai politik. 

Menurut dia, ada gelagat SBY akan men-
gakomodasi partai pendukungnya saat 
pemilu presiden lalu. “SBY sepertinya akan 
berusaha melakukan akomodasi bagi partai 
pendukunganya. Dengan demikian, posisi 
wakil menteri bisa diisi tokoh parpol,” jelas-
nya.

Sumber: Suara Pembaruan
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6. Lawrence D. Egbert, MD, MPH (Baltimore, MD)  
7. Keluarga Wibowo. 
8. Markus & Family (Junction Ave, Elmhurst, NY) 



6 DUNIA KITA INDONESIA

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

 DUNIA KITA  SELEBRITAS  15

Menerima pelayanan kirim 

BANDA ACEH - Tokoh Gerakan Aceh 
Merdeka Hasan Tiro berkunjung ke Aceh 
dan akan melakukan lawatan ke sejumlah 
tempat di propinsi itu.

Hasan Tiro dilaporkan akan menyam-
paikan dukungan resmi kepada para 
anggota parlemen dari Partai Aceh, yang 
didirikan para mantan anggota GAM, ger-
akan bersenjata yang dipimpin Hasan Tiro 
sejak tahun 1970-an hingga tahun 2005. 

Ribuan bekas kombatan GAM dan dan 
pengurus majelis ulama aceh menyambut 
kedatangan Hasan Tiro, tokoh proklama-
tor gerakan aceh merdeka, di lapangan 
udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh 
hari Sabtu. 

Kedatangannya disambut dengan tarian 
Aceh ranup lampuan. 

Mantan mentri luar negeri GAM Malik 
Mahmud menyebutkan kunjungan Hasan 
Tiro kali ini masih dalam misi yang sama 
seperti kunjungannya tahun lalu, yaitu 

melakukan lawatan 
ke setiap daerah di 
aceh. 

Belum ada kepas-
tian soal rencana 
khusus yang akan ia 
lakukan di Aceh. 

Namun Hasan 
Tiro dilaporkan akan 
menyampaikan du-
kungan resmi kepada 
para anggota par-

lemen dari Partai Aceh, partai yang didiri-
kan para mantan anggota GAM. 

Di masa lalu hasan tiro oleh pemerintah 
Indonesia pernah disebut sebagai tokoh 
penting di belakang gerakan perlawanan, 
dengan tujuan akhir mendirikan negara 
merdeka di Aceh. 

Upaya GAM berhenti dengan perjanjian 
damai yang ditandatangani di Helsinki. - 
BBC

Hasan Tiro berkunjung ke Aceh Vieri Gantung 
Sepatu

ROMA - Mantan penyerang Atalanta, 
Cristian “Bobo” Vieri memutuskan gantung 
sepatu. Ia mengaku tak lagi memiliki gairah 
bermain bola, bahkan sekalipun mendapat-
kan tawaran dari luar negeri. 

Kontrak Vieri di Atalanta habis musim 
lalu dan tak mendapatkan perpanjangan. 
Setelah itu, pemain berusia 36 tahun ini 
sempat diberitakan mencari klub baru di 
Inggris dan Brasil. Namun, kenyataannya, 
hingga hari ini, tak satu klub pun meny-
odorkan kontrak untuknya.

Tak kunjung mendapat tawaran, Vieri 
bersikap realistis. Ketimbang membuang 
waktu mencari klub, ia memilih mundur 
untuk mencari kegiatan lain dan fokus di 
situ. 

“Aku tak lagi memiliki hasrat bermain 
dan tak tertarik bermain di luar negeri,” 
ujarnya singkat.

Sepanjang karier profesionalnya, Vieri 
telah mencetak 194 gol dari 375 penampi-
lan untuk sejumlah klub, misalnya Inter 
Milan, Fiorentina, dan Atalanta. Itu masih 
ditambah torehan 23 gol dalam 49 pertand-
ingan bersama timnas Italia. (FBI)

- Kompas

Katie Holmes: 
Anakku Perancang 
Busanaku

Dalam Majalah Elle’s Women saat Hol-
lywood Tribute di Beverly Hills, Holmes 
mengatakan kepada Usmagazine.com 
bahwa yang memilihkan pakaian untuk 
nyai adalah putrinya, sebagaimana yang 
biasa terjadi dan sedikit bantuan suamin-
ya, Tom Cruise. 

“Dia melakukannya! Suri juga memikir-
kan gaun Alaia, tas Hermes dan sepatu 
Givenchy untuk saya pakai. Dia berhasil 
membuatku tampil mempesona!” ungkap-
nya kepada Usmagazine di red carpet.

Suri sangat menyukai pakaian dan suka 
mengambil sendiri dari lemari pakaiannya, 
dia suka mengikuti rutinitas Holmes.

Untuk anak sekecil Suri mungkin sangat 
mengherankan karena diusianya yang baru 
3 tahun sudah berpakaian layaknya orang 
dewasa. Hhhmm tapi nggak ada salahnya 
karena dia putri dari pasangan Hollywood 
Katie Holmes dan Tom Cruise. She is lucky, 
she is star! (OMG/ZET) - Rileks.com

Penyanyi dangdut 
Meggy Z Tutup Usia 

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti du-
nia musik Indonesia. Pedangdut kenamaan 
Meggy Z telah tutup usia. Meggy mening-
gal di rumah sakit didampingi istri dan 
anak-anaknya.

Pelantun hits ‘Sakit Gigi’ itu meng-
hembuskan nafas terakhirnya di Rumah 
Sakit Margonda, Depok pada 23.30 WIB, 
Rabu (21/10). Menurut penuturan keluarga 
Meggy memang sudah sakit sejak lama.

“Sekitar satu bulan lalu keluarganya 
minta bantuan. Saya kira sakitnya ringan 
makanya saya agak tenang,” ujar Alik, 
sahabat dekat Meggy dihubungi detikhot, 
Kamis (22/10/2009) dini hari.

Apa penyakit Meggy sayangnya tak 
diketahui Alik dengan jelas. Kini jenazah 
Meggy telah disemayamkan di kediaman 
istri tuanya di Cipayung.

“Tadi saya baru dari rumah sakit. Pas pu-
lang baru dapa kabar beliau sudah nggak 
ada,” jelas Alik.(yla/yla) - detikhot
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Schizophrenia: 
Gejala dan  
Pengobatan

Penderita schizophrenia tidak semuanya 
mengalami gejala yang sama. Gejala schizo-
phrenia dibagi menjadi beberapa kelompok 
gejala. Pertama, gejala positif meliputi 
waham/delusi yaitu meyakini sesuatu yang 
salah dan tidak dapat dibuktikan kebena-
ranya, halusinasi yang bisa berupa pen-
dengaran yang tidak ada sumbernya atau 
penglihatan.

Kedua, gejala negatif meliputi hilangnya 
perasaan atau penumpulan perasaan yaitu 
tidak memiliki kepekaan emosi dan per-
asaan, tidak memiliki respon emosi seperti 
tidak menangis ketika sedih atau tidak 
tertawa maupun tersenyum ketika senang, 
menarik diri, dan hilangnya dorongan/
inisiatif.

Ketiga, gejala afektif meliputi perasaan 
tertekan dan cemas, perasaan tidak 
berharga, pemikiran tentang kematian 
dan bunuh diri, serta perasaan bersalah. 
Keempat, gejala kognitif meliputi pola pikir 
yang tidak beraturan, memiliki pemiki-
ran yang membingungkan dan tidak jelas, 

sulit konsentrasi, serta perilaku yang tidak 
masuk akal. Terakhir, gejala agrsif meliputi 
sikap permusuhan yaitu kemarahan pada 
orang-orang dan kehidupan, serta gang-
guan dalam pengendalian impuls.

Jika anda menemukan gejala tersebut 
segeralah cari pertolongan pada ah-
linya. Berkonsultasilah pada dokter untuk 
mendapatkan penanganan yang tepat. 
Walaupun belum ditemukan obat yang bisa 
menyembuhkan schizophrenia namun 
schizophrenia bisa diobati untuk mencegah 
kekambuhannya.

Obat-obatan diyakini bisa membantu 
memberikan keseimbangan kimiawi yang 
ada di otak dan mengendalikan gejala. 
Mekanisme obat schizophrenia dapat 
memperbaiki kadar neurotransmiter di otak 
sehingga mengurangi kegelisahan. Namun 
obat schizophrenia bukan hanya sekedar 
obat penenang dan yang perlu diingat obat 
tidak mengakibatkan ketergantungan. 
Pemberian obat bisa diminum maupun 
disuntik.

Untuk mencegah terjadinya kekambu-
han, pasien harus memiliki kepatuhan 
dalam pengobatan. Peran keluarga juga 
sangat penting dalam mengawasi pen-
gobatan pasien. Dukungan juga diperlu-
kan bagi penderita bukan penghakiman, 
memberikan dorongan dengan cara yang 
benar dapat membantu proses pengobatan 
penderita schizophrenia.

JAKARTA - Sikap politik Partai Demokrasi 
Indonesia Per- juangan (PDI-P) yang kon-
sisten berada di luar pemerintahan dan 
tetap kritis terhadap pemerintah mendapat 
apresiasi kalangan internal dan pengamat 
politik.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat 
(Deperpu) PDI-P AP Batubara kepada SP di 
Jakarta, Kamis (22/10), menyatakan sikap 
politik partai yang akan menjadi penyeim-
bang pemerintahan SBY-Boediono bertu-
juan menjaga kelangsungan demokrasi. 
“Penyeimbang itu hanya kata halus dari 
oposisi. Yang jelas kita tetap menjadi oposisi 
pemerintahan SBY-Boediono,” ujarnya. 

Dia optimistis keputusan tersebut ber-
dampak positif terhadap perkembangan 
partai. “Dampaknya, suara PDI Perjuangan 
bisa meningkat. Kami optimistis,” tegasnya. 

JATI DIRI
Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait me-

nyatakan tidak adanya kader PDI-P dalam 
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mem-
buktikan PDIP-P mampu mempertahankan 
jati diri sebagai partai yang konsisten, kuat, 
dan memiliki prinsip. “PDI-P kini kembali 
lolos dari ujian politiknya. Partai ini jus-
tru telah menang di tengah kekalahannya 
dalam pemilu legislatif maupun pemilu 
presiden,” katanya. 

Kemampuan mempertahankan jati diri 
sebagai partai yang konsisten, lanjutnya, 
merupakan karakter utama PDI-P. Hal itu 
sangat dibutuhkan dalam perjuangan pan-
jang partai membela rakyat, serta memban-
gun bangsa dan negara. “PDI-P semakin 
memantapkan diri sebagai partai yang akan 
memperkuat fungsi kontrol di parlemen,” 
tegasnya. 

Dikatakan, posisi PDI-P dalam pemerin-
tahan baru 2009-20014, adalah sebagai par-
tai penyeimbang. Artinya, PDI-P akan men-
gontrol secara kritis kebijakan-kebijakan 
pemerintah agar tak menyimpang dari 
konstitusi dan kehendak rakyat. Sebaliknya 
jika kebijakan pemerintah berpihak pada 
kepentingan rakyat, PDI-P akan mengapr-
esiasi dan mendukungnya.

Maruarar mengajak semua elemen bang-
sa saat ini agar meninggalkan huru hara 

perebutan kekuasaan pasca pemilu 2009, 
dan segera arahpan pemikiran pada upaya 
menyelesaikan semua masalah bangsa. 

Yaitu bagaimana memberantas kemiski-
nan, pengangguran, berantas korupsi, 
tegakan hukum, anggaran negara harus 
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan riil 
masyarakat.

Hal senada disampaikan pengamat 
politik, Sukardi Rinakit. Menurutnya, si-
kap Megawati yang tidak membuka ruang 
bagi kader PDI-P untuk masuk kabinet dan 
berkoalisi mendukung pemerintahan SBY-
Boediono, dapat menciptakan keseimban-
gan politik Indonesia. 

“Saya salut dengan sikap keras Megawati. 
Keteguhan Mega justru dibutuhkan untuk 
menjaga keseimbangan politik dalam situa-
si seperti sekarang ini,” katanya.

Tidak masuknya kader PDI-P dalam kabi-
net SBY-Boediono, memberi sedikit harapan 
kepada rakyat, yakni parpol berlambang 
kepala banteng itu akan bersikap kritis dan 
menjadi penyeimbang kekuasaan dominan 
SBY-Boediono. 

BUKAN OPOSISI
Sementara itu, pengurus DPP PDI-P 

tetap enggan menggunakan istilah “opo-
sisi”. Ketua Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri, seperti dikutip Sekjen PDI-P 
Pramono Anung, menegaskan bagi partain-
ya tak ada istilah oposisi atau koalisi dalam 
menyikapi pemerintahan baru periode. 
“PDI-P akan mengedepankan kebersamaan 
untuk membangun dan memperbaiki bang-
sa secara lebih baik,” kata Megawati seperti 
dikutip Pramono Anung, seusai rapat pleno 
pembahasan sikap terhadap pemerintahan 
baru di Jakarta, Rabu (21/10). Rapat itu dip-
impin Pramono, karena Megawati berada 
dalam kondisi kurang sehat. 

Sesuai AD/ART, lanjutnya, posisi politik 
partai adalah menjalankan amanat mem-
perjuangkan kepentingan dan aspirasi 
masyarakat serta mempengaruhi dan men-
gawasi jalannya penyelenggaraan negara. 
Dalam konteks itu, PDI-P melaksanakan 
fungsi penyeimbang secara kritis, tetapi 
juga konstruktif dan strategis. - Suara 
Pembaruan

PDI-P Konsisten di Jalurnya

Mengatasi Keringat 
Berlebih 

Jutaan orang menderita hyperhidrosis 
atau kelenjar keringat yang terlalu aktif 
mengakibatkan keringat yang sangat ban-
yak. Ada banyak alasan berbeda atas mun-
culnya masalah keringat ini namun semua 
penderita mengalami ketidaknyamanan 
dan kesulitan dalam kegiatan sehari-hari 
mereka. 

Keringat berlebih biasanya muncul ditan-
gan, kaki dan ketiak dikarenakan kon-
sentrasi tinggi dari kelenjar keringat pada 
bagian tubuh tersebut. Mengalami tangan, 
kaki, dan ketiak yang berkeringat bisa 
sangat tidak nyaman terutama jika anda 
berada di tempat umum. Anda juga rentan 

akan pertumbuhan bakteri yang bisa me-
nyebabkan bau badan menyengat. 

Hal pertama untuk melawan hyperhidro-
sis ada di balik produk yang dibuat untuk 
masalah keringat seperti antiperspirant 
untuk ketiak dan bedak atau bubuk tawas 
untuk masalah keringat tangan dan kaki 
anda.

Tentu saja yang terbaik adalah berkon-
sultasi dengan dokter anda untuk mengeta-
hui perawatan terbaik untuk kondisi anda. 
Untuk kasus yang parah, suntik Botox dan 
sympathectomy mungkin akan direkomen-
dasikan oleh dokter anda untuk mengatasi 
masalah keringat berlebih anda. Namun 
demikian, anda harus memahami bahwa 
pengobatan dan pembedahan tersebut 
memiliki efek samping. Bicarakan dengan 
dokter anda mengenai efek samping yang 
mungkin terjadi.
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JAKARTA - Kalangan investor ingin 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me-
milih lebih banyak teknokrat dan profesion-
al dalam kabinet mendatang bukannya para 
politisi karir dengan kepentingan sempit.

Selain itu reformasi birokrasi dan di lem-
baga-lembaga penting harus dipercepat.

“Reformasi sejauh ini hanya mempen-
garuhi sebagian kecil kementerian,” kata 
Kecin O’Rourke, analis risiko politik di 
Jakarta kepada Reuters. 

Reformasi ini seharusnya diperluas ke 
Kejaksaan Agung, Kepolisian dan badan 
Peradilan. 

“Sekarang terdapat peluang besar. 
Kalangan investor jelas melihat Indonesia 
lebih seksama sekarang ini,” ujar Robert 
Prior-Wandesforde, ekonomi regional di 
HSBC seperti dikutip Reuters. 

“Akhirnya Indonesia mendapatkan stabil-
itas politik, presiden dan tim ekonomi yang 
bagus. Indonesia akan melaju namun jelas 
banyak yang harus dilakukan,” lanjutnya. 

Meskipun terdapat sejumlah kemajuan 
selama lima tahun pertama, pemerintahan 
Yudhoyono masih mendapatkan nilai ren-
dah dalam melonggarkan iklim usaha. 

Dalam laporan Doing Business yang 
diterbitkan Bank Dunia dan International 
Finance Corporation, Indonesia menempati 
ranking ke 122 dari 183. 

Bank Sentral memperkirakan pertumbu-
han ekonomi 4 sampai 4,5 % tahun ini, lebih 
cepat daripada negara tetangga Indonesia.

Bursa efek Indonesia telah melonjak 85 % 

tahun ini dan mata uang rupiah menguat 16 
% terhadap dollar Amerika.

“Jika Indonesia memiliki profil risiko 
politik yang sama seperti Thailand, 
Malaysia dan Filipina, mengapa tidak 
melakukan investasi di negara dengan 
pertumbuhan ekonomi lebih baik,” ujar 
Desmond Tjiang dari Fortis Investments ke-
pada Reuters merujuk kepada pertumbuhan 
ekonomi lebih cepat Indonesia. 

Dengan berbagai sumber yang berlim-
pah, diperlukan investasi di sektor minyak, 
gas dan pertambangan.

Namun nasionalisme sempit, ketidakpas-
tian hukum dan kepentingan sempit di be-
berapa sektor ekonomi telah menghambat 
banyak investor. - BBC

Investor: percepat reformasi



Gaji eksekutif 
dipotong 90%    
    

NEW YORK -  Perusahaan-perusahaan AS pe-
nerima bantuan miliaran dolar dari pemerintah 
saat krisis lalu diperintahkan memotong gaji para 
eksekutifnya.

Ketujuh perusahaan besar yang paling besar 
menerima bantuan dari Departemen Keuangan 
AS harus memotong gaji pokok 25 pegawai bergaji 
tertinggi hingga 90%. 

Belakangan muncul kemarahan publik karena 
bantuan pemerintah itu digunakan perusahaan-
perusahaan tersebut untuk membayar bonus 
para eksekutifnya. 

Tujuh perusahaan yang terkena rencana 
pemerintah ini adalah Bank of America, Ameri-
can International Group (AIG), Citigroup, General 
Motors, GMAC dan Chrysler Financial. 

Pemerintah AS dijadwalkan mengumumkan 
rencana pemotongan gaji para eksekutif dalam 
beberapa hari mendatang.

Pejabat Keuangan yang ditunjuk untuk 
mengatur masalah kompensasi sebagai bagian 
dari Program Bantuan Aset Bermasalah (TARP) 
sebesar AS$ 700 miliar Kenneth Feinberg akan 
bertanggung jawab dalam melakukan negosiasi 
dengan ketujuh perusahaan itu. 

Para pejabat yang dekat dengan Feinberg 
mengatakan rencana itu mencakup 25 eksekutif 
bergaji paling tinggi di ketujuh perusahaan itu 
sehingga akan memotong hingga 50% dari total 
kompensasi. 

Gaji pokok para eksekutif ini akan dipotong 
rata-rata 90%, sementara sisa gaji mereka akan 
diganti dengan saham yang tidak bisa dijual 
selama beebrapa tahun ke depan. 

Parusahaan-perusahaan lebih kecil dan yang 
sudah mengembalikan uang bantuang pemerin-
tah seperti Goldman Sachs, JPMorgan Case, tidak 
terpengaruh rencana ini. 

Presiden Barack Obama telah mengatakan 
tentang pembayaran berbagai bonus perusahaan 
saat sebagian besar negara itu tengah dihantam 
badai krisis finansial global. 

Awal tahun ini, Presiden Obama mengaku san-
gat terkejut dengan rencana AIG membayarkan 
bonus untuk para eksekutifnya sebesar AS$ 165 
juta padahal perusahaan ini menerima bantuan 
keuangan dari pemerintah. - BBC
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PM Irak bertemu 
Obama

Perdana Menteri Irak, Nuri al-
Maliki, tengah berada di Washington 
untuk bertemu Presiden Barack 
Obama di Gedung Putih. 

Namun, meski kunjungan ini di-
maksudkan memperkuat hubungan 
bilateral, al-Maliki tengah mengha-
dapi tekanan keras dari para pejabat 
Amerika. Mereka khawatir pemili-
han yang dijadwalkan berlangsung 
bulan Januari mungkin terhambat, 
karena parlemen Irak belum melo-
loskan undang-undang pemilihan. 

Analis Timur Tengah BBC Roger 
Hardy melaporkan mengenai ketida-
ksabaran yang semakin menjadi-jadi 
atas kebuntuan politik di Baghdad. 

Semua pihak menghendaki pemil-
ihan. Amerika Serikat, yang meng-
khawatirkan penundaan mungkin 
menganggu rencana menarik mun-
dur pasukannya. Demikian juga war-
ga pemilih Irak, yang berpendapat 
banyak generasi politik saat ini ko-
rup dan tidak mendatangkan. 

Demikian pula perdana menteri 
Irak Nouri Maliki, yang merasa dia 
bisa menang. Namun, parlemen ber-
ulang kali gagal meloloskan Undang-
Undang baru mengenai pemilihan, 
dan itu berarti tanggal yang dijad-
walkan, 16 Januari, mungkin tidak 
terpenuhi. 

Pemilihan parlemen sebelum-
nya pada tahun 2005 menggunakan 
sistem daftar tertutup. Kini banyak 
warga Irak, termasuk ulama paling 
senior muslim Syiah Irak, Ayatollah 
Sistani -- menghendaki sistem daftar 
terbuka. 

Menurut mereka sistem itu akan 
lebih adil dan lebih transparan. 
Namun, ada kecurigaan bahwa par-
tai-partai yang meraih suara besar 
dalam pemilihan terdahulu lebih 
suka mempertahankan undang-un-
dang pemilihan lama tetap berlaku. 
- BBC
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Hair Beauty Service
Menerima: potong rambut, 

kerinting, semir rambut, sang-
gul pesta, make-up foto pengan-

tin/pesta. Hubungi: 215-391-3772, 
215-271-8826

Selain Tuntutan 
Penjara, Ayah Bocah 
Terancam Denda Rp 
18,8 M

WASHINGTON - Terbongkarnya kebohon-
gan dalam drama bocah 6 tahun ‘terbawa’ 
balon udara di Colorado, AS, memicu tun-
tutan pidana bagi kedua orang tua si bocah. 
Keduanya juga akan menghadapi hukuman 
denda yang bisa mencapai US$ 2 juta atau 
setara dengan Rp 18,8 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Ke-
polisian Larimer County, Colorado, Jim 
Alderden, dalam sebuah wawancara dengan 
media setempat, seperti dikutip oleh The 
Huffington Post, Selasa (20/10/2009).

Dalam wawancara tersebut, Jim men-
gatakan kedua orang tua Falcon Heene, si 
bocah 6 tahun, tengah menghadapi tun-
tutan atas tindakan pembohongan publik. 
Mereka mendorong pemerintah dan pers 
percaya bahwa anak mereka benar-benar 
berada di balon udara yang tak terkendali 
itu.

Atas tindakan kedua orang tua Falcon ini, 
Jim mengatakan Richard Heene dan Mayu-
mi, juga akan diwajibkan membayar denda. 
Namun, Jim tidak tahu pasti berapa besar 
denda yang akan dikenakan ke mereka.

“Sumber menyebutkan, denda diperki-
rakan bisa mencapai US$ 2 juta... ini 
didasarkan pada Otoritas Penerbangan Sipil 
Amerika (Federal Aviation Administration/
FAA),” ujar Jim.

Dikatakan dia, kemungkinan sementara 
keluarga Heene akan terhindar dari penjara, 
karena mengacu pada hukum yang ada di 
negara bagian Colorado. Namun, hal ini jus-
tru memudahkan bagi para tersangka untuk 
lepas dari hukuman kurungan.

Sementara, pihak keluarga Heene masih 
tetap bersikukuh bahwa Richard Heene, 
ayah Falcon, tidak bersalah. Pengacara 
keluarga Heene, David Lane, mengatakan, 
pihaknya hanya bisa menunggu tanpa 
bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa 
menunggu jaksa menyampaikan tuntutan 

dan bukti-buktinya.
“Pada saat ini kami berada dalam posisi 

batter (istilah pemukul dalam baseball) 
menunggu pelempar bola untuk melem-
parkan bola. Kamu tidak akan bisa menga-
yunkan tongkat pemukul hingga si pelem-
par melemparkan bolanya,” jelas David.

Kasus ini berada di bawah penyelidikan 
FAA. Peraturan FAA melarang dilakukan-
nya peluncuran balon udara, roket, mau-
pun benda terbang lainnya di lokasi yang 
berjarak setidak-tidaknya 8 kilometer dari 
bandara. Memang masih belum diketahui 
apakah halaman belakang rumah keluarga 
Heene melanggar peraturan tersebut.

Namun, pihak pengawas lalu lintas 
udara menyatakan sebuah penerbangan 
di Bandara Internasional Denver sempat 
ditunda 3 menit usai balon udara diluncur-
kan. Meskipun tidak ada penerbangan yang 
dialihkan akibat ulah keluarga Heene ini, 
namun balon udara tampak tak terkendali 
di udara. - Sumber: detik.com
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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

JAKARTA - Dalam Pidato kenegaraan 
dihadapan anggota MPR, SBY mengutip 
sejumlah pemberitaan media asing yang 
menyebut Indonesia berhasil mengatasi 
krisis ekonomi global dan menjadi salah 
satu negara dengan pertumbuhan eko-
nomi yang tinggi. 

SBY mengatakan, peningkatan kes-
ejahteraan rakyat menjadi prioritas per-
tama dalam program 100 hari, satu tahun 
dan 5 tahun mendatang. 

“Peningkatan kesejahteraan rakyat 
menjadi prioritas pertama melalui pem-
bangunan ekonomi dan pengelolaan sum-
ber daya alam. Ekonomi harus tumbuh 
semakin tinggi,” kata SBY. 

Dalam masa 5 tahun pemerintahan, 
Yudhoyono juga berjanji membangun 
tatanan demokrasi yang bermartabat serta 
memberikan ruang dan hak politik rakyat 
tanpa meninggalkan stabilitas politik. 

SBY mengajak seluruh komponen bang-
sa untuk menyukseskan tatanan stabilitas 
politik dengan menumbuhkan semangat 
tak mudah menyerah dan pantang patah 
semangat. 

“Dengan semangat Indonesia Bisa, kita 
menegakkan pemerintahan yang baik 
dan membasmi korupsi, serta memerangi 
kemiskinan’’.

SBY juga menekankan pentingnya 
menghargai perbedaan pendapat dalam 

berdemokrasi guna menghindari perpeca-
han. 

Menurut SBY, “Apapun warna politik, 
kita semua harus bisa menjaga kekompak-
an dan bersedia berkorban untuk kepent-
ingan bangsa yang lebih besar”. 

Ucapan terimakasih untuk JK
SBY yang menjabat Presiden untuk 

kedua kalinya untuk periode 2009-2014 
itu juga memuji para pesaingnya dalam 
Pemilu Presiden 2009. 

“Saya ingin menyampaikan rasa hormat 
kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan 
Bapak Prabowo Subianto, serta Bapak 
Jusuf Kalla dan Wiranto atas partisipasi 
aktif dan kegigihan beliau sebagai calon 
presiden dan calon wakil presiden dalam 
Pemilu 2009’’. 

‘’Mereka adalah putra-putri bangsa 
yang ikut berjasa memekarkan kehidupan 
demokrasi di tanah air kita’’, kata SBY.

Secara khusus Presiden Yudhoyono juga 
mengucapkan terima kasih kepada man-
tan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kepada saudara Muhammad Jusuf 
Kalla, wakil presiden periode 2004-2009 
yang telah mendampingi saya selama lima 
tahun terakhir, saya ucapkan terima ka-
sih”. Bersama Jusuf Kalla, SBY memenangi 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
di tahun 2004 dan menjalankan pemerin-
tahan hingga 2009.  - BBC

Presiden SBY menjanjikan peningkatan 
kesejahteraan rakyat 

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM

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


