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Ternyata macet tidak hanya terjadi di 
jalanan kota. Sekarang macet sudah 
menulari jalur laut. Traffic jam alias 
kemacetan, kalau di jalan raya paling 
hanya berdampak pada ribuan bunyi 
klakson, atau pisuhan, atau 
kepasrahan para pengendara mobil. 
Lha ini, kemacetan di Terusan Suez, 
Mesir, membuat dunia rugi 400 juta 
dollar AS (Rp 5,6 triliun) per jam untuk 
barang yang tertunda menurut 
perkiraan Lloyd's List. Lloyd's List 
merupakan jurnal berita perkapalan 
yang berbasis di London, Inggris. 
Lloyd's List memperkirakan, nilai 
barang di dalam kapal kargo yang 

melewati Terusan Suez rata-rata 9,7 
miliar dollar AS (Rp 139 triliun) setiap 
harinya. Dari nilai tersebut, sebesar 5,1 
miliar dollar AS (Rp 73 triliun) dibawa oleh 
kapal-kapal dari timur ke barat. 
Sedangkan 4,6 miliar dollar AS (Rp 66 
triliun) sisanya dibawa oleh kapal-kapal 
dari barat ke timur. Kemacetan di kanal 
tersebut berdampak pada rantai pasokan 
global yang sudah menegang akibat 
pandemi virus corona. Selama pandemi, 
permintaan barang melonjak sedangkan 
pengiriman dan pelayaran barang 
mengalami perlambatan sejak tahun lalu. 
Sebagian orang malah mencatat, 
kerugian per day alias per harinya, tidak 
kurang dari 60 triliun akibat barang atau 

Macet di Laut
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cargo dalam kontainer, tidak dapat 
segera tiba di tujuan. Kerugian itu 
mencakup fuel consumption akibat 
kapal menderu di samudera menunggu 
antrian di terusan, denda 
keterlambatan alias demurrage atas 
kedatangan kapal/cargo di pelabuhan 
tujuan, biaya labuh atau biaya parkir di 
perairan, biaya kru yang juga menjadi 
lama dalam pelayaran, dan lain 
sebagainya. Sebuah kapal kontainer 
raksasa yang panjangnya hampir 
menyamai tinggi Empire State Building 
di New York, tersangkut di terusan atau 
kanal Suez, Mesir, saat badai pasir 
melanda pada Selasa (23/3/2021). 
Kapal berbendera Panama yang 
dioperasikan oleh Evergreen Marine 
Corp asal Taiwan ini terjepit dan 

membuat Terusan Suez macet. Kapal 
raksasa ini memiliki ukuran umum yang 
dahsyat. Panjang: 400 m, lebar: 59 m,  
kedalaman (draft): 15,7 m, kapasitas 
kontainer: 20.124 TEU (twenty-foot 
equivalent unit), tahun pembuatan: 2018 , 
bobot mati/total (DWT, deadweight ton) : 
199.489 ton. Terusan Suez adalah salah 
satu saluran air terpenting di dunia, 
menghubungkan Mediterania dengan 
Laut Merah dan jalur pelayaran ke Asia. 
Panjangnya 120 mil (190 km), dalam 24 
meter (79 kaki) dan lebar 205 meter dan 
dapat menangani lusinan kapal kontainer 
raksasa setiap hari. Kanal Suez ini 
memotong dan menghemat waktu dan 
biaya pelayaran dari Eropa-Asia Timur 
pergi-pulang. Dengan asumsi kecepatan 
kapal 18 mil laut per jam (knot), jika 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

cargo dalam kontainer, tidak dapat 
segera tiba di tujuan. Kerugian itu 
mencakup fuel consumption akibat 
kapal menderu di samudera menunggu 
antrian di terusan, denda 
keterlambatan alias demurrage atas 
kedatangan kapal/cargo di pelabuhan 
tujuan, biaya labuh atau biaya parkir di 
perairan, biaya kru yang juga menjadi 
lama dalam pelayaran, dan lain 
sebagainya. Sebuah kapal kontainer 
raksasa yang panjangnya hampir 
menyamai tinggi Empire State Building 
di New York, tersangkut di terusan atau 
kanal Suez, Mesir, saat badai pasir 
melanda pada Selasa (23/3/2021). 
Kapal berbendera Panama yang 
dioperasikan oleh Evergreen Marine 
Corp asal Taiwan ini terjepit dan 

membuat Terusan Suez macet. Kapal 
raksasa ini memiliki ukuran umum yang 
dahsyat. Panjang: 400 m, lebar: 59 m,  
kedalaman (draft): 15,7 m, kapasitas 
kontainer: 20.124 TEU (twenty-foot 
equivalent unit), tahun pembuatan: 2018 , 
bobot mati/total (DWT, deadweight ton) : 
199.489 ton. Terusan Suez adalah salah 
satu saluran air terpenting di dunia, 
menghubungkan Mediterania dengan 
Laut Merah dan jalur pelayaran ke Asia. 
Panjangnya 120 mil (190 km), dalam 24 
meter (79 kaki) dan lebar 205 meter dan 
dapat menangani lusinan kapal kontainer 
raksasa setiap hari. Kanal Suez ini 
memotong dan menghemat waktu dan 
biaya pelayaran dari Eropa-Asia Timur 
pergi-pulang. Dengan asumsi kecepatan 
kapal 18 mil laut per jam (knot), jika 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

memutar benua Afrika dan melewati 
Tanjung Harapan (Cape of hope) di Afrika 
selatan, di butuhkan waktu 7 hari 
tambahan. Contoh rute Rotterdam-
Tanjung Priok memerlukan waktu 20 hari 
per trip jika melewati kanal Suez. Maka, 
jika kanal itu buntu karena kapal kandas, 
kapal harus melewati tanjung Harapan 
untuk sampai di Tanjung Priok, selama 
27 hari (dengan asumsi kecepatan kapal 
18 knot). Ada resiko lain jika melewati 
pesisir Afrika, yaitu bajak laut. Ini yang 
membuat pemilik-pemilik kapal khawatir. 
Dengan kecepatan kapal umumnya 
cuma 12 knot, maka kapal mudah 
didekati para bajak laut, khususnya dari 
Somalia (pantai Afrika timur) dan 

sekarang dari Nigeria (pantai Afrika 
Barat). Untuk kecepatan kapal 18 knot, 
sangat sulit bagi bajak laut untuk 
mendekat dan menempel kapal target. 
Terusan suez yang dilalui sekitar 50 kapal 
sehari pada tahun 2019, mewakili hampir 
sepertiga dari lalu lintas kapal kontainer 
dunia, berhenti beroperasi pada Selasa 
(23/03) setelah kapal Ever Given, dengan 
bobot 220.000 ton dan panjang 400 
meter, terjebak di dekat ujung selatan 
kanal. Kapal dari perusahaan MV Ever 
Given yang juga disebut mega-ship. 
Kapal itu dioperasikan oleh Evergreen 
Marine Corp asal Taiwan, yang tulisannya 
tertera besar di lambung kapal. Kapal itu 
keluar jalur karena terkena badai pasir 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

memutar benua Afrika dan melewati 
Tanjung Harapan (Cape of hope) di Afrika 
selatan, di butuhkan waktu 7 hari 
tambahan. Contoh rute Rotterdam-
Tanjung Priok memerlukan waktu 20 hari 
per trip jika melewati kanal Suez. Maka, 
jika kanal itu buntu karena kapal kandas, 
kapal harus melewati tanjung Harapan 
untuk sampai di Tanjung Priok, selama 
27 hari (dengan asumsi kecepatan kapal 
18 knot). Ada resiko lain jika melewati 
pesisir Afrika, yaitu bajak laut. Ini yang 
membuat pemilik-pemilik kapal khawatir. 
Dengan kecepatan kapal umumnya 
cuma 12 knot, maka kapal mudah 
didekati para bajak laut, khususnya dari 
Somalia (pantai Afrika timur) dan 

sekarang dari Nigeria (pantai Afrika 
Barat). Untuk kecepatan kapal 18 knot, 
sangat sulit bagi bajak laut untuk 
mendekat dan menempel kapal target. 
Terusan suez yang dilalui sekitar 50 kapal 
sehari pada tahun 2019, mewakili hampir 
sepertiga dari lalu lintas kapal kontainer 
dunia, berhenti beroperasi pada Selasa 
(23/03) setelah kapal Ever Given, dengan 
bobot 220.000 ton dan panjang 400 
meter, terjebak di dekat ujung selatan 
kanal. Kapal dari perusahaan MV Ever 
Given yang juga disebut mega-ship. 
Kapal itu dioperasikan oleh Evergreen 
Marine Corp asal Taiwan, yang tulisannya 
tertera besar di lambung kapal. Kapal itu 
keluar jalur karena terkena badai pasir 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dahsyat yang melanda Gurun Sinai 
Mesir dan banyak wilayah Timur 
Tengah lainnya. Kapal Ever Given 
berbendera Panama dengan lebar 59 
meter dan dioperasikan oleh 
perusahaan Taiwan itu terjebak sekitar 
pukul 05.40 GMT di dekat ujung 
selatan kanal dan secara diagonal 
memblokir Terusan Suez. Operator 
kapal Evergreen Marine Corp dari 
Taiwan mengatakan, kapal yang dalam 
perjalanan dari Yantian, China, ke 
pelabuhan Rotterdam di Belanda itu 
diduga tersangkut setelah diterpa angin 
kencang. Otoritas Terusan Suez (SCA) 
menerangkan, kecelakaan itu karena 
jarak pandang terbatas dan kecepatan 
angin mencapai 40 knot sehingga 
mengganggu kendali kapal. Sebanyak 

25 awak kapal tidak terluka, lambung dan 
kargo tidak rusak, dan tidak ada 
kebocoran minyak, kata manajer kapal, 
Bernhard Schulte Shipmanagement yang 
berbasis di Singapura. Lebih dari 206 
kapal tanker dan kapal curah yang 
membawa minyak dan gas, suku cadang 
otomotif dan mengangkut biji-bijian dan 
barang-barang konsumen macet di titik 
masuk Utara dan Selatan Terusan Suez. 
Menurut data pelacakan, menciptakan 
salah satu kemacetan pengiriman 
terburuk selama bertahun-tahun. "Kami 
belum pernah melihat yang seperti ini 
sebelumnya," kata Ranjith Raja, peneliti 
perminyakan dan perkapalan Timur 
Tengah di perusahaan data keuangan 
internasional, Refinitiv. "Kemungkinan 
kemacetan akan memakan waktu 
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beberapa hari atau minggu untuk 
diselesaikan, karena akan berdampak 
pada iring-iringan lain." Kemacetan 
tersebut juga memaksa beberapa kapal 
untuk mengubah rute dan sebaliknya 
melakukan perjalanan yang panjang, 
berbahaya, dan mahal dengan 
memutari Afrika. Operator kapal, 
Evergreen, mengatakan dalam rilisnya 
mengatakan "Tidak ada pemadaman 
listrik yang mengakibatkan hilangnya 
daya sebelum kapal mendarat." Pemilik 
kapal Jepang, Shoei Kisen, meminta 
maaf atas insiden tersebut dan 
mengatakan pekerjaan untuk 
membebaskan kapal, yang sedang 
menuju ke Eropa dari China, pihaknya 
berharap untuk membebaskan kapal 
pada hari sabtu dan terus berupaya 
menghilangkan sedimen sampai 
sekarang, dengan alat pengerukan 
tambahan. Toshiaki Fujiwara salah satu 
petinggi perusahaan tersebut berkata 
ke AFP, "Kami masih belum tahu 
berapa lama." "Kami belum mendengar 
kemajuan tertentu. Sekarang mereka 
mencoba menggali tanah di bawah 
haluan kapal. Mereka akan melanjutkan 
operasi penarikan saat air pasang." 
Kemudian perusahaan Smit Salvage 
turut membantu dengan mengirimkan 
tim, kata Peter Berdowski CEO dari 
perusahaan induknya, Boskalis. Smit 
Salvage sebelumnya pernah 
mengangkat bangkai kapal selam nuklir 
Rusia, Kursk, dan kapal pesiar Italia, 
Costa Concordia. "Kami melihat berapa 
banyak minyak yang dibawanya, 
berapa banyak air - ini adalah 
perhitungan yang rumit." "Ini benar-
benar paus yang besar di pantai, bisa 
dikatakan begitu. Saya tidak mau 
berspekulasi, tapi bisa memakan waktu 
berhari-hari atau berminggu-minggu." 
Media amerika USAToday.com edisi 
terkini (27/3/2021) mewartakan bahwa 
kru pengeruk dengan teknologi 
dredging canggih, telah berusaha 
memindahkan pasir dalam jumlah besar 
supaya kapal kembali mengapung pada 
hari Jumat gagal, lapor Bernhard 
Schulte Shipmanagement, perusahaan 
yang mengelola kapal. CNN 
mengatakan perusahaan akan 

membawa lebih banyak peralatan dan 
Angkatan Laut AS berencana untuk 
membantu akhir pekan kemarin. Kepala 
Otoritas Terusan Suez Mesir Osama 
Rabie pada Sabtu (27/3/2021) 
menerangkan, angin kencang bukan 
penyebab utama kapal Ever Given atau 
kapal Evergreen sesuai nama 
operatornya, keluar jalur dan menabrak 
sisi kanal. "Angin kencang dan faktor 
cuaca bukan alasan utama tersangkutnya 
kapal, mungkin ada kesalahan teknis atau 
manusia," terang Rabie di konferensi pers 
yang dikutip AFP. "Semua faktor-faktor itu 
akan terlihat dalam pemeriksaan," 
tambahnya. Kemudian saat ditanya kapan 
kapal yang membuat Terusan Suez macet 
ini bisa dibebaskan, dia memperkirakan 
mungkin  (27/3/2021) atau besoknya 
(28/3/2021) tergantung respons kapal 
terhadap pasang surut air. Ternyata kapal 
baru bisa diapungkan lagi tanggal 
29/3/2021 karena adanya air pasang. 
Berbicara di hadapan para wartawan di 
Suez, Rabie menguraikan upaya upaya 
Mesir untuk segera mengakhiri situasi 
Terusan Suez terblokade. Mereka 
mengerahkan kapal tunda dan ekskavator, 
agar haluan dan baling-baling besar kapal 
Evergreen bisa bergerak lagi. Rabie 
menerangkan, pada Jumat (26/3/2021) 
pukul 22.30 baling-baling kapal Ever 
Given sudah bisa berputar meski tidak 
dengan kecepatan penuh. Namun, baling-
baling kapal Evergreen macet lagi karena 
perubahan pasang surut air laut. Tim 
akhirnya harus melakukan pengerukan 
lebih dalam lagi dengan ekskavator, untuk 
membebaskan kapal Ever Given. Jenis 
tanah yang kami tangani sangat sulit, 
begitu pula pasang surut yang 
mempengaruhi kapal, karena ukuran dan 
muatannya, imbuh Rabie. Ia 
menambahkan, Terusan Suez terblokir 
tidak menimbulkan korban jiwa atau 
pencemaran. Pengerukan besar-besaran 
untuk membebaskan kapal Ever Given 
yang terjepit, berisiko membuat tanah 
ambles dan menelan kapal itu. Peringatan 
itu dikeluarkan oleh mantan laksamana 
Mesir, Ihab Talaat El Bannany, pada 
Minggu (28/3/2021). Ia menerangkan, 
kecelakaan itu terjadi di bagian Terusan 
Suez yang tanahnya berbatu dan sulit 
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digali. "Pada titik tertentu, ahli darat 
harus berhenti menggali agar tanah 
tidak ambles menelan kapal," katanya 
dikutip Kompas.com dari AFP. Otoritas 
Terusan Suez Mesir (SCA) pada Jumat 
(26/3/2021) mengatakan, 15.000-
20.000 meter kubik pasir harus dikeruk 
untuk mencapai kedalaman 12-16 
meter agar kapal Ever Given bisa 
terbebas. Tim penyelamat lalu 
melakukan pengerukan 27.000 meter 
kubik pasir di sekitar kapal untuk 
mencapai kedalaman 18 meter, ujar 
juru bicara SCA George Safwat. Area 
evakuasi kapal Ever Given kini dijaga 

ketat dengan tambahan personel militer 
dan polisi. Sementara itu media-media 
Mesir melaporkan, Presiden Abdel Fattah 
El Sisi memerintahkan persiapan untuk 
menurunkan kontainer guna meringankan 
bobot kapal Evergreen, agar periode 
Terusan Suez ditutup bisa segera 
berakhir. Saat Terusan Suez ditutup pada 
hari keenam kemarin, kabar baik datang 
dengan kapal Ever Given untuk pertama 
kalinya bisa bergerak dari satu sisi ke sisi 
lain. "Ini pertanda baik," kata Kepala 
Otoritas Terusan Suez (SCA), Osama 
Rabie. Ia menambahkan, 14 kapal tunda 
dikerahkan di sekitar kapal Evergreen 
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yang membuat Terusan Suez 
terblokade itu, dan para kru penyelamat 
bekerja sepanjang hari. Para petugas 
mengatakan, mereka berhasil 
menggerakkan buritan dan kemudi 
kapal Ever Given setelah kapal keruk 
menggali sekitar 20.000 meter kubik 
pasir dari sekitar haluannya. The 
Independent mewartakan, total 9.000 
ton air pemberat juga dikeluarkan dari 
kapal Evergreen untuk meringankan 
bobotnya. Setelah hampir seminggu 
akhirnya kapal evergreen dapat 
dievakuasi ke lokasi yang aman pada 
Senin (29/3/2021). Ini setelah enam hari 
terjebak dan menutupi jalur pelayaran 
vital itu. Setelah kembali mengapung, 
kapal Ever Given dibawa ke Danau 
Great Bitter, di tengah Terusan Suez, 
untuk menjalani inspeksi teknis. 
"Akhirnya, dia terbebas," jelas sumber 
yang ikut dalam operasi itu seperti 
dikutip Sky News Senin (29/3/2021). 
Dibukanya kembali kanal sepanjang 
192 km itu diumumkan Kepala Otoritas 
Terusan Suez (CSA), Jenderal Osama 

Rabei. Kepada awak media, Rabei 
mengatakan 113 kapal diprediksi akan 
segera berlabuh dari kedua sisi pada 
Selasa pagi (30/3/2021). Sampai kemarin 
selasa lebih dari 400 kapal terjebak, 
termasuk kapal kontainer, kapal minyak, 
maupun kapal yang membawa gas alam 
cair (LNG). Jenderal Rabei 
menerangkan, pihaknya membutuhkan 
waktu tiga hari untuk menyelesaikan 
administrasi kapal yang terhambat. 
Evergreen Line, selaku pihak yang 
menyewa kapal, menyatakan hasil 
inspeksi bakal menentukan apakah Ever 
Given bisa bergerak sesuai jadwal. 
Perusahaan yang menanganinya, 
Bernhard Schulte Shipmanagement 
menuturkan tidak ada kerusakan pada 
kargo. "Penyelidikan awal menunjukkan 
tidak ada kegagalan mesin atau teknis 
yang membuat kapal itu kandas," jelas 
Bernhard Schulte Ship management. 
Jurnalis Sky News Alistair Bungkal yang 
meliput dari Ismailia, Mesir, berujar 
teriakan "Tuhan Maha Besar" terdengar 
dari tim penyelamat saat upaya mereka 
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membuahkan hasil. Karena kandas 
selama enam hari, kerugian yang 
diderita dunia mencapai 6,5 miliar 
poundsterling (Rp 129,3 triliun) setiap 
harinya. Berikut ini sejarah dan fakta 
menariknya terusan Suez. Terusan Suez 
sendiri merupakan jalur yang 
menghubungkan antara Laut Merah dan 
Laut Tengah. Jalur atau kanal ini 
menjadi jalan alternatif dari Eropa ke 
Asia maupun sebaliknya, sehingga jika 
ingin ke sisi selatan Afrika tidak perlu 
memutar. Sebagai jalur laut tersibuk 
dunia, terusan Suez memiliki fakta 
menarik dan sejarah yang perlu 
diketahui. Terusan Suez berada di Mesir. 
Pembangunannya ini digagas oleh 
Linant de Bellefonds sekitar tahun 1830-
an. Linant merupakan seorang 
penjelajah sekaligus insinyur dari 
Perancis. Ia yang menemukan bahwa 
Laut Merah dan Laut Tengah 
mempunyai ketinggian sama setelah 
melakukan survei di Isthmus of Suez. 
Isthmus of Suez ini merupakan sebidang 
tanah yang berada di antara Laut Merah 

dan Laut Mediterania, yang menjadi batas 
antara benua Asia dan Afrika. Pada akhir 
abad 18 M, Napoleon Bonaparte 
mencoba mengkaji sisa-sisa kanal dari 
peradaban kuno. Setelah menaklukkan 
Mesir pada 1798, komandan militer 
Prancis Napoleon Bonaparte mengirim 
tim surveyor untuk menyelidiki kelayakan 
pemotongan Tanah Genting Suez dan 
membangun kanal dari Laut Merah ke 
Mediterania. Tetapi setelah empat 
kunjungan terpisah ke wilayah tersebut, 
pengintai salah menyimpulkan bahwa 
Laut Merah setidaknya 30 kaki lebih tinggi 
dari Mediterania. Setiap upaya untuk 
membangun terusan, mereka 
memperingatkan, dapat mengakibatkan 
bencana banjir di Delta Nil. Perhitungan 
yang salah dari para surveyor cukup 
untuk menakut-nakuti Napoleon menjauh 
dari proyek tersebut, dan rencana 
pembuatan kanal terhenti hingga tahun 
1847, ketika tim peneliti akhirnya 
mengkonfirmasi bahwa tidak ada 
perbedaan ketinggian yang serius antara 
Laut Tengah dan Laut Merah. 

Perencanaan Terusan Suez secara 
resmi dimulai pada tahun 1854, ketika 
seorang mantan diplomat Prancis 
bernama Ferdinand de Lesseps 
menegosiasikan kesepakatan dengan 
raja muda Mesir untuk membentuk 
Perusahaan Terusan Suez. Ferdinand 
de Lesseps adalah aktor utama di balik 
pembangunan Terusan Suez. Ia juga 
aktor yang mendorong pembangunan 
Terusan Panama. Ia adalah pendiri 
Suez Canal Company dan sepak 
terjangnya memperoleh dukungan dari 
Napoleon III dan Ratu Eugenie. Pada 
tahun 1855, Lesseps membujuk 
temannya Muhammad Said Pasha, 
Gubernur Mesir, agar memberinya izin 
untuk membangun kanal tersebut. Di 
saat yang bersamaan, Inggris 
menentang pembangunan kanal karena 
banyak orang berpikir bahwa ini tidak 
akan benar-benar memberikan 
keuntungan, sekaligus ingin membatasi 
ambisi kekaisaran Perancis. Banyak 
negarawan Inggris menganggap 
pembangunannya sebagai skema 
politik yang dirancang untuk merusak 
dominasi pelayaran global mereka. 

Duta Besar Inggris untuk Prancis 
berpendapat bahwa mendukung kanal 
akan menjadi "tindakan bunuh diri". 
Surat kabar Inggris memberi label 
proyek tersebut "perampokan mencolok 
yang dilakukan untuk merampas 
kekayaan mereka yang telah bekerja 
keras." Lesseps kemudian terlibat dalam 
perang kata-kata publik dengan Perdana 
Menteri Inggris Lord Palmerston, dan 
bahkan menantang insinyur kereta api 
Robert Stephenson untuk berduel 
setelah dia mengutuk proyek tersebut di 
Parlemen. Tidak terpengaruh, Lesseps 
meluncurkan kampanye besar untuk 
mengumpulkan uang guna mendanai 
pembuatan terusan melalui penjualan 
saham. Ferdinand de Lesseps ini pun 
lalu mengumpulkan para insinyur dari 
berbagai negara untuk proses 
pembangunan Terusan Suez yang mana 
proyeknya dimulai tahun 1859. Saham 
utama dipegang oleh Said selaku 
pemberi izin, sementara saham utama 
lain dipegang oleh penyelenggara atau 
diberikan kepada tokoh berpengaruh, 
dan saham publik dijual di Eropa dan 
Amerika Serikat. Membangun Terusan 
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Suez membutuhkan tenaga kerja 
besar-besaran, dan pemerintah Mesir 
pada awalnya memaksa orang miskin 
bekerja dengan gaji nominal dan di 
bawah ancaman kekerasan. Mulai akhir 
tahun 1861, puluhan ribu petani 
menggunakan korek api dan sekop 
untuk menggali bagian awal kanal 
dengan tangan. Kemajuannya sangat 
lambat, dan proyek itu menemui 
hambatan setelah penguasa Mesir 
Ismail Pasha tiba-tiba melarang 
penggunaan kerja paksa pada tahun 
1863. Dihadapkan dengan kondisi 
kekurangan pekerja, Lesseps dan 
Perusahaan Terusan Suez mengubah 
strategi mereka dan mulai 
menggunakan beberapa ratus sekop 
dan kapal keruk bertenaga uap dan 
batu bara yang dibuat khusus untuk 
menggali kanal. Teknologi baru 
memberi proyek dorongan yang 
dibutuhkannya, dan perusahaan terus 
membuat kemajuan pesat selama dua 
tahun terakhir konstruksi. Dari 75 juta 
meter kubik pasir yang akhirnya 
dipindahkan selama pembangunan 

kanal utama, sekitar tiga perempatnya 
ditangani oleh alat berat. Saat Terusan 
Suez hampir selesai dibangun pada tahun 
1869, pematung Perancis Frederic-
Auguste Bartholdi mencoba meyakinkan 
Ferdinand de Lesseps dan pemerintah 
Mesir untuk mengizinkannya membangun 
patung yang disebut "Mesir Membawa 
Cahaya ke Asia" di pintu masuk 
Mediterania. Terinspirasi oleh Colossus of 
Rhodes kuno, Bartholdi membayangkan 
patung wanita setinggi 90 kaki yang 
mengenakan jubah petani Mesir dan 
memegang obor besar, yang juga 
berfungsi sebagai mercusuar untuk 
memandu kapal ke kanal. Proyek tersebut 
tidak pernah terwujud, tetapi Bartholdi 
terus menjajakan idenya ke seluruh dunia, 
dan pada tahun 1886 ia akhirnya 
meluncurkan versi yang telah selesai di 
Pelabuhan New York. Secara resmi 
disebut "Liberty Enlightening the World", 
monumen ini kemudian lebih dikenal 
sebagai Patung Liberty. Setelah memakan 
waktu yang panjang untuk membangun 
terusan Suez. Akhirnya Terusan Suez ini 
pun resmi dibuka pada tanggal 17 
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November 1869. Selama tahun-tahun 
pertamanya, Terusan Suez mengalami 
kerugian secara finansial, namun 
pendapatan meningkat secara 
bertahap. Kejayaan ekonomi Mesir 
tidak bertahan lama. Begitu Amerika 
Serikat kembali memasuki pasar kapas, 
harga kapas langsung anjlok, dan Mesir 
pun mengalami kebangkrutan pada 
1874. Gubernur Mesir, Ismail Pasha, 
terpaksa menjual saham Terusan 
Sueznya (44 persen dari total 
kepemilikan saham) dengan harga 
murah sebesar 4 juta pound ke Inggris 
Raya, namun Prancis tetap memegang 
saham mayoritas. Seiring dengan 
hutang yang terus bertambah, Perancis 
dan Inggris membentuk Caisse de la 
Dette (Komisi Hutang Publik) pada 
tahun 1876 untuk memastikan 
pembayaran hutang Mesir. Ismail 
dipaksa untuk menyerahkan tahta 
kepada anaknya Taufik, seorang 
pemimpin yang lemah dan mudah 
dipengaruhi, pada tahun 1879. 
Pengendalian atas pembayaran utang 
Mesir memungkinkan kedua kekuatan 
kekaisaran tersebut secara bertahap 
mengambil alih keuangan Mesir dan 
menyebabkan pendudukan Inggris di 
Mesir pada tahun 1882. Inggris 
menduduki Mesir dan Sudan atas 
permintaan Taufiq untuk menekan 
Pemberontakan Urabi terhadap 
pemerintahannya. Konvensi 
Konstantinopel pada tahun 1888 
menyatakan Terusan Suez menjadi 
sebuah zona netral di bawah 
perlindungan Inggris. Meskipun 
Terusan Suez berada di wilayah Mesir 
dan sebagian besar dibangun dengan 
tenaga kerja Mesir, namun tetap berada 
di bawah kendali asing hingga 
pertengahan abad ke-20. Baru pada 
kepemimpinan Gamal Abdul Nasser, 
Terusan Suez dinasionalisasi pada 26 
Juli 1956. Keputusan berani Nasser ini 
menyebabkan Perang Arab-Israel 
(1956) antara Mesir melawan aliansi 
tiga kekuatan; Israel, Prancis dan 
Inggris. Konflik tersebut berawal dari 
pendudukan militer Inggris di beberapa 
titik terusan, yang terus berlanjut 
bahkan setelah Mesir memperoleh 

kemerdekaan pada tahun 1922. Banyak 
orang Mesir membenci pengaruh kolonial 
yang masih ada, dan ketegangan 
akhirnya memuncak pada Juli 1956 ketika 
Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser 
menasionalisasi Terusan Suez. Dalam 
apa yang kemudian dikenal sebagai 
Krisis Suez, gabungan pasukan Inggris, 
Israel, dan Prancis melancarkan 
serangan ke Mesir pada bulan Oktober 
1956. Pasukan ini berhasil menguasai 
Terusan Suez, tetapi kemudian mundur 
dari Mesir sembari membawa aib 
menyusul kecaman dari Amerika Serikat 
dan ancaman serangan nuklir dari Uni 
Soviet. Perdana Menteri Inggris Anthony 
Eden mengundurkan diri setelah skandal 
itu, dan Terusan Suez ditinggalkan di 
bawah kendali Mesir. Selama Perang 
Enam Hari Juni 1967 antara Mesir dan 
Israel, Terusan Suez ditutup oleh 
pemerintah Mesir dan diblokir di kedua 
sisinya oleh ranjau dan kapal-kapal yang 
ditenggelamkan. Pada saat penutupan, 
15 kapal internasional ditambatkan di titik 
tengah kanal di Great Bitter Lake. Mereka 
akan tetap terdampar di jalur air selama 
delapan tahun, akhirnya mendapatkan 
julukan "Armada Kuning" untuk pasir 
gurun yang menutupi geladak mereka. 
Sebagian besar awak kapal dirotasi 
keluar masuk kapal yang terdampar, 
tetapi sisanya menghabiskan waktu 
dengan membentuk komunitas terapung 
mereka sendiri dan menyelenggarakan 
acara olahraga dan sosial. Seiring 
berlalunya waktu, armada bahkan 
mengembangkan perangko dan sistem 
perdagangan internal sendiri. Ke-15 kapal 
yang terdampar akhirnya diizinkan 
meninggalkan kanal pada tahun 1975. 
Pada saat itu, hanya dua kapal yang 
masih cukup layak untuk berlayar dengan 
kekuatan mereka sendiri. Selama 
bertahun-tahun kapal sering menemui 
kesulitan oleh lebar Terusan Suez yang 
sempit dan kedalamannya yang dangkal, 
dengan rancangan awal Terusan Suez 
tidak cukup untuk menampung lalu lintas 
dua arah dari kapal tanker modern. Pada 
Agustus 2014, Otoritas Terusan Suez 
Mesir mengumumkan rencana ambisius 
untuk memperdalam kanal dan membuat 
jalur baru sepanjang 22 mil yang 

bercabang dari saluran utama. 
Perluasan dibuka pada tahun 2015, 
menyediakan kapal dengan saluran 
sepanjang 22 mil yang sejajar dengan 
jalur air utama yang baru diperdalam. 
Pemerintah Mesir mengumumkan 
bahwa mega proyek Terusan Suez 
akan dibiayai oleh sertifikat investasi 
yang dijual pada masyarakat Mesir. 
Mega proyek yang telah diresmikan 
pada 6 Agustus 2015 ini menelan biaya 
sebesar US$ 8,4 Milyar, atau setara 
dengan 60 Miliar Pound Mesir. 
Awalnya, proyek perluasan kanal dan 
terowongan Terusan Suez ini dibiayai 
melalui pasar saham IPO yang 
memungkinkan kepemilikan parsial 

oleh pihak swasta. Namun, dengan 
berbagai pertimbangan akhirnya proyek 
ini dibiayai oleh pembelian sertifikat 
investasi oleh masyarakat Mesir sendiri. 
Pembelian sertifikat ini juga 
diperbolehkan untuk masyarakat Mesir 
yang tinggal di luar negeri. Kementerian 
Keuangan Mesir bertindak sebagai 
penjamin bagi Otoritas Terusan Suez 
(Suez Canal Authority) yang 
bertanggung jawab atas keuntungan 
bagi pemegang sertifikat investasi. Ada 
beberapa pertimbangan yang 
dipertimbangkan mengapa Pemerintah 
Mesir lebih memilih pembiayaan mandiri 
(pembelian sertifikat investasi oleh 
masyarakat Mesir). Pembiayaan melalui 
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tidak bertahan lama. Begitu Amerika 
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pemimpin yang lemah dan mudah 
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Konstantinopel pada tahun 1888 
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sebuah zona netral di bawah 
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di bawah kendali asing hingga 
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Inggris. Konflik tersebut berawal dari 
pendudukan militer Inggris di beberapa 
titik terusan, yang terus berlanjut 
bahkan setelah Mesir memperoleh 
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orang Mesir membenci pengaruh kolonial 
yang masih ada, dan ketegangan 
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Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser 
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pemerintah Mesir dan diblokir di kedua 
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akan tetap terdampar di jalur air selama 
delapan tahun, akhirnya mendapatkan 
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tetapi sisanya menghabiskan waktu 
dengan membentuk komunitas terapung 
mereka sendiri dan menyelenggarakan 
acara olahraga dan sosial. Seiring 
berlalunya waktu, armada bahkan 
mengembangkan perangko dan sistem 
perdagangan internal sendiri. Ke-15 kapal 
yang terdampar akhirnya diizinkan 
meninggalkan kanal pada tahun 1975. 
Pada saat itu, hanya dua kapal yang 
masih cukup layak untuk berlayar dengan 
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bertahun-tahun kapal sering menemui 
kesulitan oleh lebar Terusan Suez yang 
sempit dan kedalamannya yang dangkal, 
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tidak cukup untuk menampung lalu lintas 
dua arah dari kapal tanker modern. Pada 
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Mesir mengumumkan rencana ambisius 
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jalur baru sepanjang 22 mil yang 

bercabang dari saluran utama. 
Perluasan dibuka pada tahun 2015, 
menyediakan kapal dengan saluran 
sepanjang 22 mil yang sejajar dengan 
jalur air utama yang baru diperdalam. 
Pemerintah Mesir mengumumkan 
bahwa mega proyek Terusan Suez 
akan dibiayai oleh sertifikat investasi 
yang dijual pada masyarakat Mesir. 
Mega proyek yang telah diresmikan 
pada 6 Agustus 2015 ini menelan biaya 
sebesar US$ 8,4 Milyar, atau setara 
dengan 60 Miliar Pound Mesir. 
Awalnya, proyek perluasan kanal dan 
terowongan Terusan Suez ini dibiayai 
melalui pasar saham IPO yang 
memungkinkan kepemilikan parsial 

oleh pihak swasta. Namun, dengan 
berbagai pertimbangan akhirnya proyek 
ini dibiayai oleh pembelian sertifikat 
investasi oleh masyarakat Mesir sendiri. 
Pembelian sertifikat ini juga 
diperbolehkan untuk masyarakat Mesir 
yang tinggal di luar negeri. Kementerian 
Keuangan Mesir bertindak sebagai 
penjamin bagi Otoritas Terusan Suez 
(Suez Canal Authority) yang 
bertanggung jawab atas keuntungan 
bagi pemegang sertifikat investasi. Ada 
beberapa pertimbangan yang 
dipertimbangkan mengapa Pemerintah 
Mesir lebih memilih pembiayaan mandiri 
(pembelian sertifikat investasi oleh 
masyarakat Mesir). Pembiayaan melalui 
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sertifikat investasi dinilai lebih dekat 
dengan obligasi konvensional. Waktu 
dan regulasi yang dibutuhkan untuk 
pengeluaran sertifikat investasi juga 
lebih sedikit apabila dibandingkan 
dengan pengeluaran saham. Selain 
itu, terdapat permasalahan terkait 
investasi (saham) pada Terusan Suez 
di masa lampau. Karena revolusi tahun 
1952, Presiden Abdul Nasser 
menasionalisasikan Terusan Suez 
yang mengakibatkan para investor 
tidak terdorong untuk berinvestasi, 
sehingga akan lebih baik jika 
mengeluarkan sertifikat investasi untuk 
memikat minat investor. Akan tetapi 
beberapa pakar menilai pembiayaan 
melalui pembelian saham akan lebih 
mudah karena saham akan dijual 
bebas di pasar Mesir dan hal itu tidak 
membebani keuangan negara untuk 
membayar bunganya. Pembiayaan 
oleh masyarakat ini menguntungkan 
pemerintah karena pemerintah tidak 
perlu dibebani dengan hutang luar 
negeri, dan bisa menjadi kebanggan 
tersendiri apabila proyek sebesar itu 
mampu didanai secara mandiri oleh 
masyarakat. Masyarakat Mesir diminta 

untuk membeli sertifikat senilai E£ 10, E£ 
100 atau E£ 1000, sehingga juga 
memungkinkan untuk pelajar 
berinvestasi dalam proyek dengan 
investasi terkecil. Namun pemerintah 
akan terbebani dengan pembayaran 
bunga untuk pemegang obligasi. 
Menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 
1995, Obligasi Konvensional yaitu “Surat 
berharga jangka panjang yang bersifat 
hutang yang dikeluarkan oleh emiten 
kepada pemegang obligasi dengan 
kewajiban membayar bunga pada 
periode tertentu dan melunasi pokok 
pada saat jatuh tempo”. Dalam 
penerbitan obligasi, Perusahaan besar 
dapat menerbitkan obligasi (bonds) yaitu 
sekuritas hutang jangka panjang yang 
dibeli investor. Dalam hal ini, perusahaan 
besar yang menerbitkan obligasi adalah 
Otoritas Terusan Suez dengan jaminan 
dari Kementerian Keuangan dan 
pemegang obligasi sekaligus kreditor 
adalah masyarakat Mesir. Dengan 
kejadian ini diharapkan pemerintah Mesir 
dapat meningkatkan pelayanannya 
dengan memperdalam lautnya atau 
memperlebar sehingga kejadian 
evergreen ini tidak terulang. 

Beberapa orang memang sudah tahu 
kandungan dan manfaat daun pepaya. 
Buah yang kaya antioksidan, vitamin, 
mineral, dan enzim ini berkhasiat 
melancarkan buang air besar dan diet. 
Selain buahnya, daun pepaya juga bisa 
dikonsumsi dan diolah menjadi menu 
masakan yang khas dari berbagai 
daerah di Indonesia.

Pepaya, merupakan salah satu buah 
yang familiar bagi masyarakat 
Indonesia. Rasanya yang enak baik 
dikonsumsi langsung ataupun diolah 
terlebih dahulu. Membuat banyak orang 
sangat menyukai buah ini. 

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 

1. Pengobatan Penyakit Demam 
Berdarah

Berkat rasa manisnya tersebut, buah 
yang berasal dari daratan Amerika 
Selatan dan Meksiko ini lebih disukai 
orang daripada bagian yang lainnya, 
misalnya daunnya.

Namun sayang, tak banyak yang 
mengetahui khasiatnya. Untuk 
mengetahui secara lebih rinci, berikut 12 
manfaat daun pepaya untuk kesehatan.

Selain lezat kala dimasak, manfaat daun 
pepaya juga penting untuk kesehatan 
manusia. 

2. Memperbaiki Saluran Pencernaan

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang pertama adalah dapat sebagai 
obat untuk mengobati penyakit demam 
berdarah. Zat aktif daun pepaya memiliki 
kandungan antimalaria dan demam 
berdarah.Cara mengambil manfaat daun 
pepaya adalah dengan meminum air 
rebusannya. Rebus lebih kurang 5 
lembar daun pepaya hingga masak lalu 
dinginkan sebelum diminum.

Manfaat Daun Pepaya Untuk Kesehatan

yang selanjutnya adalah dapat untuk 
memperbaiki saluran pencernaan. 
Mengonsumsi daun pepaya juga dapat 
melancarkan pencernaan. Hal ini dapat 
terjadi karena adanya zat karpin dalam 
daun pepaya.

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat meredakan 
kram yang dialami wanita saat 
menstruasi. Cara yang bisa dilakukan 
adalah dengan merebus satu lembar daun 
pepaya bersama garam dan asam jawa. 
Setelah mendidih, diamkan hingga hangat 
dan minumlah.
Meminum ramuan ini dalam keadaan 
hangat akan membantu mempercepat 
reaksinya dalam perut sehingga nyeri haid 
dapat segera diatasi. Untuk hasil yang 
optimal minumlah rebusan daun pepaya 
beberapa kali dalam sehari.

Daun karpain sendiri dapat membasmi 
mikroorganime jahat yang mengganggu 
pencernaan. Dengan mengonsumsinya 
secara rutin, daun pepaya dapat 
memperlancar kembali pencernaan yang 
bermasalah.
3. Meredakan Kram Menstruasi

Cara mendapatkan manfaat daun pepaya 
untuk wanita yang sedang menyusui, tidak 
harus dikonsumsi dalam bentuk olahan 
jamu, namun bisa juga dengan diolah 
dalam bentuk makanan rumahan. Untuk 
mengolahnya tentunya harus dengan 
proses pengolahan yang benar agar rasa 

Bagi para ibu yang sedang menyusui 
ketika baru melahirkan seorang anak, ada 
baiknya jika mengganti suplemen atau 
vitamin non alami dengan mengonsumsi 
daun pepaya untuk melancarkan ASInya.

4. Menambah Kelancaran ASI pada Ibu 
Menyusui
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Otoritas Terusan Suez dengan jaminan 
dari Kementerian Keuangan dan 
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kejadian ini diharapkan pemerintah Mesir 
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Pepaya, merupakan salah satu buah 
yang familiar bagi masyarakat 
Indonesia. Rasanya yang enak baik 
dikonsumsi langsung ataupun diolah 
terlebih dahulu. Membuat banyak orang 
sangat menyukai buah ini. 

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 

1. Pengobatan Penyakit Demam 
Berdarah

Berkat rasa manisnya tersebut, buah 
yang berasal dari daratan Amerika 
Selatan dan Meksiko ini lebih disukai 
orang daripada bagian yang lainnya, 
misalnya daunnya.

Namun sayang, tak banyak yang 
mengetahui khasiatnya. Untuk 
mengetahui secara lebih rinci, berikut 12 
manfaat daun pepaya untuk kesehatan.

Selain lezat kala dimasak, manfaat daun 
pepaya juga penting untuk kesehatan 
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2. Memperbaiki Saluran Pencernaan

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang pertama adalah dapat sebagai 
obat untuk mengobati penyakit demam 
berdarah. Zat aktif daun pepaya memiliki 
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terjadi karena adanya zat karpin dalam 
daun pepaya.

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat meredakan 
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Tidak heran, jika banyak produk 
perawatan rambut yang juga 
menambahkan ekstrak daun pepaya 
dalam produknya.

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat 
mencegah kanker. hal tersebut 
dikarenakan kandungan antioksidan 
yang tinggi pada daun pepaya. 
Kandungan antioksidan tersebut bagus 
untuk menangkal radikal bebas, 
termasuk risiko adanya kanker.

Cara mengambil manfaat daun pepaya 
untuk kesehatan yakni, buatlah masker 
dengan cara mencampur daun pepaya 
dan air di dalam blender hingga 
membentuk pasta. Oleskan ke jerawat 
dan biarkan selama 15 menit.

Kandungan yang terdapat pada daun 
pepaya mampu menguatkan rambut 
sampai ke dalam kulit kepala. 
Kandungan Magnesium yang ada pada 
daun pepaya inilah yang bisa 
membantu mengurangi kerontokan dan 
menguatkan rambutmu. 

7. Menyehatkan Rambut

8. Menguatkan Daya Tahan Tubuh

Jerawat merupakan salah satu 
masalah kulit yang disebabkan oleh 
hormon. Manfaat daun pepaya bagi 
kesehatan yang selanjutnya adalah 
dapat mengobati jerawat. Jika anda 
mengobati jerawat tapi tidak kunjung 
sembuh, cobalah obati dengan daun 
pepaya.

6. Mengobati Jerawat

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat 
digunakan sebagai bahan alami untuk 
menyehatkan rambut. 

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat 
membantu menguatkan daya tahan 
tubuh. Hal tersebut dikarenakan daun 
pepaya mengandung phytonutrient.
Kandungan tinggi phytonutrien dalam 
daun pepaya dapat melindungi tubuh 

Daunnya yang dapat diseduh seperti 
teh dan digunakan sebagai campuran 
pada sampo dipercaya dapat sebagai 
bahan untuk menyehatkan rambut.

pahit dari daun pepaya tidak terlalu 
terasa.
5. Mencegah Risiko Kanker

Beberapa produk kulit juga menambahkan 
esktrak pepaya dalam komposisi 
produknya.

Cara untuk mengambil manfaat daun 
pepaya untuk mengontrol tekanan darah 
adalah anda dapat mengonsumsi daun 
pepaya yang telah direbus.

9. Menjaga Kesehatan Kulit

Caranya, ambil 5 lembar daun pepaya, 
rebus dengan setengah liter air. 
Kemudian, biarkan air menguap hingga 
tinggal sekitar 3/4. Setelah dingin, 
minumlah. Anda juga dapat 
menambahkan gula merah atau madu jika 
terasa sangat pahit.

Manfaat daun pepaya untuk kesehatan 
selanjutnya adalah mengurangi tekanan 
darah tinggi. 

Kandungan daun pepaya yang kaya 
dengan vitamin A, C, dan E adalah 
kandungan terbaik yang mampu menutrisi 
kulit dan menjaga kelembabannya. Cara 
mengambil manfaat daun pepaya untuk 
kesehatan kulit yakni dengan rajin 
mengonsumsi daun pepaya dalam olahan 
makanan maupun minuman herbal.

Caranya, anda bisa meminum air rebusan 
daun pepaya ini sebanyak 5 lembar daun 
pepaya yang direbus sampai air mendidih 
lalu pisahkan air rebusannya untuk 
diminum. Apabila anda tidak suka dengan 
rasa pahitnya, kamu bisa menambahkan 
sedikit madu.

Kandungan papain dan chymopapain 
pada daun pepaya dipercaya dapat 
meredakan peradangan pada luka. 
Contohnya ketika anda mengalami luka 
bakar pada bagian kulit tubuh.

11. Menghambat Peradangan pada Luka

Jika tidak segera diobati dengan cara 
yang tepat seringkali luka bakar akan 
mengalami peradangan seperti lebih 
terasa panas dan juga dapat timbul luka. 
Cara mengambil manfaat daun pepaya 
yakni, anda bisa meletakkan beberapa 
helai daun pepaya yang sudah dicuci dan 
ditumbuk pada luka bakar yang ada di 
kulitmu.

dari penyakit kardiovaskular, kanker, 
penuaan, alergi, dan infeksi perut.

ilustrasi tekanan darah tinggi
Shutterstock/Krasimira Nevenova

10. Sebagai Pengontrol Tekanan Darah

12. Mengurangi Tekanan Darah Tinggi

"Memang benar Gubernur Enembe 
beserta dua orang pendamping-nya 
dideportasi, sehingga Konsulat RI di 

 Gubernur Papua Lukas Enembe 
dideportasi 
dari Papua 
Nugini. 
Lukas 
bersama 
stafnya 
dideportasi 
oleh 
pemerintah 
Papua 
Nugini 
setelah 
masuk 
secara 
ilegal.
Kepala Divisi Imigrasi Kanwil 
Kemenkumham Papua Novianto 
Sulastono membenarkan pemerintah 
Papua Nugini telah mendeportasi 
Gubernur Papua Lukas Enembe 
beserta dua orang pendamping yang 
masuk ke wilayah PNG secara ilegal 
(tanpa dokumen).

Gubernur Papua Dideportasi

Tiga SPLP yang 
dikeluarkan 
Konsulat RI di 
Vanimo, Jumat 
(2/4) masing-
masing atas nama 
Lukas Enembe, 
Hendrik Abidondifu 
dan Ely Wenda, 
kata Sulastono 
yang didampingi 
Pjs Kanim Imigrasi 
Jayapura Agus 

Makabori di Skouw. Dia mengakui, 
kasus masuknya Gubernur Enembe ke 
Vanimo saat ini masih didalami Kanim 
Jayapura.

Vanimo mengeluarkan surat pengganti 
laksana paspor (SPLP)," kata 

Sulastono, Jumat 
(2/4) dikutip Antara.

"Kasus-nya masih didalami Imigrasi 
Jayapura," ucap Sulastono seraya 
menambahkan Imigrasi Jayapura saat 
ini sudah menahan SPLP Gubernur 
Lukas Enembe bersama dua 
pendamping-nya. 
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267 - 235 - 3359

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Setidaknya empat orang termasuk 
seorang anak-anak dilaporkan tewas 
tertembak di sebuah gedung 
perkantoran di California Selatan, 
Amerika Serikat, pada 
Rabu (31/3).
Kepolisian 
mengatakan insiden 
itu terjadi sekitar pukul 
17.30 waktu setempat 
di lantai atas sebuah 
gedung perkantoran 
kecil di Kota Orange.
Menurut laporan Los 
Angeles Times, pelaku 
telah dibawa ke rumah 
sakit setelah sempat 
terlibat baku tembak 
dengan polisi."Situasi 
telah stabil dan tidak 
ada ancaman bagi 
publik," kata 
Departemen 
Kepolisian Oranye 
dalam unggahan di 
laman Facebook mereka.
Sementara itu, Gubernur California 
Gavin Newsom terkejut dengan insiden 
tersebut."Ini mengerikan dan 
memilukan. Duka cita kami bersama 

Penembakan Di California, 4 Orang Tewas

Insiden di Atlanta pun memicu kecaman 
dari komunitas keturunan Asia terutama 
di AS terkait tindakan rasisme dan 
sentimen anti-Asia.

keluarga yang terkena dampak tragedi 
mengerikan malam ini," kata Newsom 
melalui Twitternya.Insiden ini terjadi 
setelah dua penembakan massal lainnya 

berlangsung di 
Amerika dalam satu 
bulan terakhir.Dilansir 
AFP, peristiwa ini 
semakin memicu 
perdebatan baru 
tentang kontrol 
pengendalian senjata 
di Negeri Paman 
Sam.Pada 22 Maret, 
10 orang tewas 
dalam penembakan 
di supermarket di 
Boulder, Colorado. 
Seminggu 
sebelumnya, seorang 
pria menembak mati 
delapan orang 
termasuk enam 
wanita keturunan 
Asia di tiga panti pijat 

Atlanta, Georgia.
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Hub : Jeti Sokay
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BMC Agency
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Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  
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Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Polisi menangkap pengendara mobil 
berinisial MFA yang mengacungkan 
senjata api di lampu merah Jalan 
Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta 
Timur 
pada 
Jumat 
(2/4) dini 
hari.
Berdasar
kan 
pemeriks
aan yang 
dilakukan 
polisi, 
aksi koboi 
itu 
bermula 
ketika 
MFA 
melintas 
di Jalan 
Kolonel 
Sugiono 
pada 
Jumat 
(2/4) 
sekitar 
pukul 
01.00 
WIB dini 
hari 
menggun
akan 
mobil 
Fortuner 
bernomor polisi B 1673 SJV.
Saat itu, traffict light menyala merah. 
MFA kemudian menyenggol seorang 
pengendara motor yang dibawa oleh 
seorang perempuan.
"Yang terjadi setelah itu adalah yang 
bersangkutan dari dalam mobil marah-
marah dan mengeluarkan senjata api," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Yusri Yunus dalam konferensi persnya 
di gedung Dit Krimum, Jumat (2/4) 
siang.Beberapa warga yang melihat 
peristiwa tersebut kemudian membantu 
pengendara sepeda motor. Mereka juga 

Polisi Tangkap “Koboi Duren Sawit”
mencoba menghentikan mobil yang 
dikendarai MFA. Namun, mobil tersebut 
melaju dan meninggalkan korban.
Meski demikian, salah seorang sempat 
merekam kejadian itu dan video tersebut 

viral di media 
sosial.
"Kami masih 
mendalami, 
tim dari lalu 
lintas olah 
TKP dan juga 
sudah 
memeriksa 
beberapa 
saksi di TKP," 
kata 
Yusri.Merespo
n kejadian itu, 
Dit Lantas dan 
Dit Krimum 
Polda Metro 
Jaya 
kemudian 
mendalami 
peristiwa 
tersebut. 
Mereka 
melakukan 
pelacakan 
profiling 
kendaraan 
yang viral di 
media sosial 
itu dan 
mengetahui 

bahwa pelaku tinggal di Patal Senayan, 
Jakarta Selatan.Saat mendatangi rumah 
itu, polisi tidak mendapati sopir yang 
melakukan aksi koboi. Namun, berbekal 
informasi dari orang tuanya, polisi 
mengetahui posisi pelaku."Yang 
bersangkutan kita amankan di salah satu 
parkiran mall di kawasan Jakarta 
Selatan," kata Yusri.Pelaku kemudian 
diamankan di Polda Metro Jaya dan 
tengah menjalani pemeriksaan."Sekarang 
sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya 
untuk kita lakukan pemeriksaan, 
melakukan pendalaman," kata Yusri.

Sebelumnya presiden berusia 43 tahun 
itu sempat bertaruh dia akan mampu 
mengendalikan pandemi tanpa perlu 
menerapkan pembatasan supaya 
ekonomi tetap bisa tumbuh setelah 
tahun lalu anjlok.Bagi murid-murid 

"Kita akan kehilangan kendali jika kita 
tidak bergerak sekarang," kata Macron 
dalam pidato yang disiarkan televisi, 
seperti dilansir laman Reuters, Kamis 
(1/4).Pengumuman ini disampaikan di 
saat pembatasan pergerakan warga 
sudah diberlakukan selama lebih dari 
sepekan di Ibu Kota Paris dan sejumlah 
wilayah di utara dan selatan Prancis 
kini akan memberlakukan aturan itu 
setidaknya selama sebulan, mulai 
Sabtu.Macron sebelumnya berjanji 
akan menjaga keberlangsungan 
pendidikan di tengah pandemi, namun 
dia mengatakan sekolah harus ditutup 
selama tiga pekan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron 
hari ini memerintahkan seluruh negeri 
memberlakukan pembatasan dan 
sekolah-sekolah harus ditutup selama 
tiga pekan menyusul merebaknya 
gelombang ketiga penularan Covid-19.
Dengan angka kematian hampir 
mencapai 100.000, ruang-ruang ICU di 
rumah sakit kini berada dalam titik kritis.

Perancis Kembali Lockdown

sekolah, pembelajaran akan dilakukan 
jarak jauh selama sepekan setelah itu 
sekolah diliburkan selama dua pekan. 
Hampir di semua wilayah, sekolah 
diliburkan lebih cepat dari jadwal 
seharusnya.Selanjutnya sekolah taman 
kanak-kanak dan sekolah dasar akan 
kembali bersekolah sementara sekolah 
menengah dan sekolah menengah atas 
melanjutkan sekolah jarak jauh beberapa 
pekan nanti."Ini adalah pilihan terbaik 
untuk memperlambat virus," kata 
Macron, seraya menuturkan, Prancis 
sudah cukup berhasil menjaga sekolah 
tetap buka di sama pandemi di banding 
negara lain di Eropa.
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Polisi menangkap pengendara mobil 
berinisial MFA yang mengacungkan 
senjata api di lampu merah Jalan 
Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta 
Timur 
pada 
Jumat 
(2/4) dini 
hari.
Berdasar
kan 
pemeriks
aan yang 
dilakukan 
polisi, 
aksi koboi 
itu 
bermula 
ketika 
MFA 
melintas 
di Jalan 
Kolonel 
Sugiono 
pada 
Jumat 
(2/4) 
sekitar 
pukul 
01.00 
WIB dini 
hari 
menggun
akan 
mobil 
Fortuner 
bernomor polisi B 1673 SJV.
Saat itu, traffict light menyala merah. 
MFA kemudian menyenggol seorang 
pengendara motor yang dibawa oleh 
seorang perempuan.
"Yang terjadi setelah itu adalah yang 
bersangkutan dari dalam mobil marah-
marah dan mengeluarkan senjata api," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Yusri Yunus dalam konferensi persnya 
di gedung Dit Krimum, Jumat (2/4) 
siang.Beberapa warga yang melihat 
peristiwa tersebut kemudian membantu 
pengendara sepeda motor. Mereka juga 

Polisi Tangkap “Koboi Duren Sawit”
mencoba menghentikan mobil yang 
dikendarai MFA. Namun, mobil tersebut 
melaju dan meninggalkan korban.
Meski demikian, salah seorang sempat 
merekam kejadian itu dan video tersebut 

viral di media 
sosial.
"Kami masih 
mendalami, 
tim dari lalu 
lintas olah 
TKP dan juga 
sudah 
memeriksa 
beberapa 
saksi di TKP," 
kata 
Yusri.Merespo
n kejadian itu, 
Dit Lantas dan 
Dit Krimum 
Polda Metro 
Jaya 
kemudian 
mendalami 
peristiwa 
tersebut. 
Mereka 
melakukan 
pelacakan 
profiling 
kendaraan 
yang viral di 
media sosial 
itu dan 
mengetahui 

bahwa pelaku tinggal di Patal Senayan, 
Jakarta Selatan.Saat mendatangi rumah 
itu, polisi tidak mendapati sopir yang 
melakukan aksi koboi. Namun, berbekal 
informasi dari orang tuanya, polisi 
mengetahui posisi pelaku."Yang 
bersangkutan kita amankan di salah satu 
parkiran mall di kawasan Jakarta 
Selatan," kata Yusri.Pelaku kemudian 
diamankan di Polda Metro Jaya dan 
tengah menjalani pemeriksaan."Sekarang 
sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya 
untuk kita lakukan pemeriksaan, 
melakukan pendalaman," kata Yusri.

Sebelumnya presiden berusia 43 tahun 
itu sempat bertaruh dia akan mampu 
mengendalikan pandemi tanpa perlu 
menerapkan pembatasan supaya 
ekonomi tetap bisa tumbuh setelah 
tahun lalu anjlok.Bagi murid-murid 

"Kita akan kehilangan kendali jika kita 
tidak bergerak sekarang," kata Macron 
dalam pidato yang disiarkan televisi, 
seperti dilansir laman Reuters, Kamis 
(1/4).Pengumuman ini disampaikan di 
saat pembatasan pergerakan warga 
sudah diberlakukan selama lebih dari 
sepekan di Ibu Kota Paris dan sejumlah 
wilayah di utara dan selatan Prancis 
kini akan memberlakukan aturan itu 
setidaknya selama sebulan, mulai 
Sabtu.Macron sebelumnya berjanji 
akan menjaga keberlangsungan 
pendidikan di tengah pandemi, namun 
dia mengatakan sekolah harus ditutup 
selama tiga pekan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron 
hari ini memerintahkan seluruh negeri 
memberlakukan pembatasan dan 
sekolah-sekolah harus ditutup selama 
tiga pekan menyusul merebaknya 
gelombang ketiga penularan Covid-19.
Dengan angka kematian hampir 
mencapai 100.000, ruang-ruang ICU di 
rumah sakit kini berada dalam titik kritis.

Perancis Kembali Lockdown

sekolah, pembelajaran akan dilakukan 
jarak jauh selama sepekan setelah itu 
sekolah diliburkan selama dua pekan. 
Hampir di semua wilayah, sekolah 
diliburkan lebih cepat dari jadwal 
seharusnya.Selanjutnya sekolah taman 
kanak-kanak dan sekolah dasar akan 
kembali bersekolah sementara sekolah 
menengah dan sekolah menengah atas 
melanjutkan sekolah jarak jauh beberapa 
pekan nanti."Ini adalah pilihan terbaik 
untuk memperlambat virus," kata 
Macron, seraya menuturkan, Prancis 
sudah cukup berhasil menjaga sekolah 
tetap buka di sama pandemi di banding 
negara lain di Eropa.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Razman mengklaim tak nyaman dengan 
keberadaan eks Bendahara Umum 
Partai Demokrat era Anas Urbaningrum 
itu di internal partai. Menurut Razman, 
keberadaan Nazaruddin menjadi salah 
satu alasan ia mundur dari Ketua 
Advokasi dan Hukum DPP Demokrat 
hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli 
Serdang."Saya merasa tak nyaman 
saja. Banyak hal hukum yang menurut 
saya dia (Nazaruddin) tak perlu 
campuri. Dan itu ada perdebatan-
perdebatan itu," kata Razman di 
kantornya di kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan, Jumat (2/4).

"Patut diduga melakukan intervensi 
pada saya, apalagi dia tak mengerti 
hukum, karena itu saya merasa sangat 
tak sejalan dengan saudara Darmizal 

Razman mengatakan, dirinya 
merasakan ada intervensi dari 
Nazaruddin dan salah satu pengurus 
DPP Demokrat hasil KLB, Darmizal. Ia 
juga menilai keberadaan Nazaruddin 
merupakan beban di kubu Moeldoko.

Mantan Ketua Advokasi dan Hukum 
DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, 
Razman Arif Nasution mengaku tak 
nyaman dengan keberadaan mantan 
narapidana korupsi Muhammad 
Nazaruddin di internal partai.

Razman Mundur Dari Demokrat KLB

“Saya melihat bahwa bukan berarti bahwa 
kubu AHY sudah benar, saya tetap 
melihat AD/ART yang dilahirkan 2020 
cacat. Saya tak bergeser dari situ, tapi 
menurut saya keberadaan Nazarudin 
adalah beban bagi partai Demokrat hasil 
KLB," lanjutnya.Nazaruddin sempat 
terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet 
SEA Games 2011 Palembang. Ia juga 
sempat menjadi Bendahara Umum di 
partai berlambang mercy saat perkara 
tersebut mencuat ke permukaan.

dan Nazarudin," tuturnya.

Langkah mundur Razman ini hanya 
berselang beberapa hari setelah 
Kementerian Hukum dan HAM menolak 
permohonan pengurusan Demokrat hasil 
Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli 
Serdang.

Setelah bebas dari penjara, nama 
Nazaruddin kembali dikaitkan dengan 
Partai Demokrat.Salah satu panitia 
Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di 
Deli Serdang, Sumatera Utara, Ilal 
Ferhard mengatakan jajaran pendiri partai 
berharap Nazaruddin kembali menduduki 
jabatan bendahara seperti sebelum 
tersandung kasus korupsi.Pengacara 
Razman Arif Nasution mundur dari Ketua 
Advokasi dan Hukum Partai Demokrat 
kubu Moeldoko.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Razman mengklaim tak nyaman dengan 
keberadaan eks Bendahara Umum 
Partai Demokrat era Anas Urbaningrum 
itu di internal partai. Menurut Razman, 
keberadaan Nazaruddin menjadi salah 
satu alasan ia mundur dari Ketua 
Advokasi dan Hukum DPP Demokrat 
hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli 
Serdang."Saya merasa tak nyaman 
saja. Banyak hal hukum yang menurut 
saya dia (Nazaruddin) tak perlu 
campuri. Dan itu ada perdebatan-
perdebatan itu," kata Razman di 
kantornya di kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan, Jumat (2/4).

"Patut diduga melakukan intervensi 
pada saya, apalagi dia tak mengerti 
hukum, karena itu saya merasa sangat 
tak sejalan dengan saudara Darmizal 

Razman mengatakan, dirinya 
merasakan ada intervensi dari 
Nazaruddin dan salah satu pengurus 
DPP Demokrat hasil KLB, Darmizal. Ia 
juga menilai keberadaan Nazaruddin 
merupakan beban di kubu Moeldoko.

Mantan Ketua Advokasi dan Hukum 
DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, 
Razman Arif Nasution mengaku tak 
nyaman dengan keberadaan mantan 
narapidana korupsi Muhammad 
Nazaruddin di internal partai.

Razman Mundur Dari Demokrat KLB

“Saya melihat bahwa bukan berarti bahwa 
kubu AHY sudah benar, saya tetap 
melihat AD/ART yang dilahirkan 2020 
cacat. Saya tak bergeser dari situ, tapi 
menurut saya keberadaan Nazarudin 
adalah beban bagi partai Demokrat hasil 
KLB," lanjutnya.Nazaruddin sempat 
terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet 
SEA Games 2011 Palembang. Ia juga 
sempat menjadi Bendahara Umum di 
partai berlambang mercy saat perkara 
tersebut mencuat ke permukaan.

dan Nazarudin," tuturnya.

Langkah mundur Razman ini hanya 
berselang beberapa hari setelah 
Kementerian Hukum dan HAM menolak 
permohonan pengurusan Demokrat hasil 
Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli 
Serdang.

Setelah bebas dari penjara, nama 
Nazaruddin kembali dikaitkan dengan 
Partai Demokrat.Salah satu panitia 
Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di 
Deli Serdang, Sumatera Utara, Ilal 
Ferhard mengatakan jajaran pendiri partai 
berharap Nazaruddin kembali menduduki 
jabatan bendahara seperti sebelum 
tersandung kasus korupsi.Pengacara 
Razman Arif Nasution mundur dari Ketua 
Advokasi dan Hukum Partai Demokrat 
kubu Moeldoko.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dilansir dari laman Reuters, Jumat 
(2/4), sepatu itu diproduksi hanya 666 
pasang dengan harga USD 1.018 per 

Sepatu yang merupakan modifikasi dari 
Nike Air 97 itu dikatakan mengandung 
darah manusia dan memuat tulisan 
"Luke 10:18", ayat dalam Alkitab yang 
menyebut Setan turun dari surga.

Hakim di Pengadilan Brooklyn, Amerika 
Serikat menyatakan perusahaan olah 
raga Nike memenangkan gugatan 
hukum untuk menunda sementara 
penjualan 
"Sepatu Setan" 
yang diproduksi 
dengan 
berkolaborasi 
bersama 
penyanyi rap Lil 
Nas X.
Tiga hari 
setelah Nike 
mengajukan 
gugatan hukum 
terhadap 
produsen 
sepatu MSCHF Product Studio Inc yang 
memakai logo Nike, Hakim Eric 
Komitee mengatakan sepatu yang 
konon mengandung darah manusia 
melanggar merek dagang Nike.

Nike Menangkan Gugatan “Sepatu Setan”
pasang atau Rp 14,7 juta. Lil Nas X 
dikenal sebagai pelantun "Old Town Road" 
berencana memilih siapa yang berhak 
mendapatkan sepatu ke-666, tapi rencana 

itu dibatalkan setelah 
Nike mengajukan 
gugatan hukum 
Senin lalu.
“MSCHF tentu sangat 
meyakini kebebasan 
berekspresi," kata 
perusahaan Nike 
dalam 
pernyataannya. 
"Kami menanti kerja 
sama dengan Nike 
dan berharap 
pengadilan 
menyelesaikan kasus 

ini secepatnya."Nike dan pengacaranya 
belum menjawab permintaan 
tanggapan.Pengacara MSCHF beralasan 
Sepatu Setan bukan jenis "sepatu 
olahraga tapi lebih sebuah karya seni" 
setelah perusahaan itu membuat "Sepatu 
Yesus" berdasarkan model sepatu Nike 
pada 2019.MSCHF menuturkan 
permintaan penundaan penjualan tidak 
perlu karena para pembeli tidak 
menganggap Nike terlibat dan 
keseluruhan 666 pasang sepatu sudah 
laku terjual dan tidak ada lagi yang dijual.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dilansir dari laman Reuters, Jumat 
(2/4), sepatu itu diproduksi hanya 666 
pasang dengan harga USD 1.018 per 

Sepatu yang merupakan modifikasi dari 
Nike Air 97 itu dikatakan mengandung 
darah manusia dan memuat tulisan 
"Luke 10:18", ayat dalam Alkitab yang 
menyebut Setan turun dari surga.

Hakim di Pengadilan Brooklyn, Amerika 
Serikat menyatakan perusahaan olah 
raga Nike memenangkan gugatan 
hukum untuk menunda sementara 
penjualan 
"Sepatu Setan" 
yang diproduksi 
dengan 
berkolaborasi 
bersama 
penyanyi rap Lil 
Nas X.
Tiga hari 
setelah Nike 
mengajukan 
gugatan hukum 
terhadap 
produsen 
sepatu MSCHF Product Studio Inc yang 
memakai logo Nike, Hakim Eric 
Komitee mengatakan sepatu yang 
konon mengandung darah manusia 
melanggar merek dagang Nike.

Nike Menangkan Gugatan “Sepatu Setan”
pasang atau Rp 14,7 juta. Lil Nas X 
dikenal sebagai pelantun "Old Town Road" 
berencana memilih siapa yang berhak 
mendapatkan sepatu ke-666, tapi rencana 

itu dibatalkan setelah 
Nike mengajukan 
gugatan hukum 
Senin lalu.
“MSCHF tentu sangat 
meyakini kebebasan 
berekspresi," kata 
perusahaan Nike 
dalam 
pernyataannya. 
"Kami menanti kerja 
sama dengan Nike 
dan berharap 
pengadilan 
menyelesaikan kasus 

ini secepatnya."Nike dan pengacaranya 
belum menjawab permintaan 
tanggapan.Pengacara MSCHF beralasan 
Sepatu Setan bukan jenis "sepatu 
olahraga tapi lebih sebuah karya seni" 
setelah perusahaan itu membuat "Sepatu 
Yesus" berdasarkan model sepatu Nike 
pada 2019.MSCHF menuturkan 
permintaan penundaan penjualan tidak 
perlu karena para pembeli tidak 
menganggap Nike terlibat dan 
keseluruhan 666 pasang sepatu sudah 
laku terjual dan tidak ada lagi yang dijual.


