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Penanganan pascatsunami yang 
menerjang Banten dan Lampung Selatan 
masih terus dilakukan. Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mencatat ratusan orang meninggal 
dunia, hampir seribu rumah rusak dan 
belasan ribu orang terpaksa 
mengungsi. "Korban kemungkinan 
bertambah untuk Lampung Selatan, 
Pulau Sebuku dan Sebesi," kata 
Kepala Pusat Data, Informasi dan 
Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo 
Purwo Nugroho di kantornya, Jalan 

Pramuka, Jakarta Timur, Selasa 
(25/12/2018). BNPB juga telah 
mengumumkan status bencana tsunami di 
Banten dan Lampung. BNPB menerima 
informasi soal tinggi tsunami di Selat 
Sunda yang menghantam wilayah Banten 
dan Lampung. Data di lapangan yang 
diterima, diperkirakan tsunami yang 
menyapu wilayah Banten tingginya 
mencapai 5 meter. Di Carita tinggi tsunami 
disebut mencapai 2-2,5 meter. "Tinggi 
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tsunami berdasarkan informasi 
lapangan, baik dari masyarakat 
maupun petugas dan sebagainya 
bervariasi. Ada yang mengatakan 2 
meter (Sutopo menunjuk wilayah 
bagian utara Banten-red) ada juga yang 
mengatakan di daerah sekitar Sumur, 
Tanjung Lesung, Cigeulis, ada yang 
mengatakan lebih dari 5 meter," kata 
Sutopo, di kantornya, Jakarta Timur, 
Selasa (25/12/2018). Di hari ketiga 
penanganan tsunami, BNPB mencatat 
429 orang meninggal dunia dan 1.485 
luka-luka. Ada 882 rumah rusak, 73 
penginapan rusak dan 60 warung 
rusak. "429 orang meninggal, 1.485 
orang luka-luka, 154 orang hilang, 
16.082 orang mengungsi," terang 
Sutopo. "882 rumah rusak, 73 
penginapan rusak dan 60 warung 
rusak. 434 perahu dan kapal rusak, 24 
kendaraan roda 4 rusak, 41 kendaraan 
roda 2 rusak, 1 dermaga rusak, dan 1 
shelter rusak," kata Sutopo. Ada 6 desa 
di Provinsi Banten yakni Desa 
Cigorondong, Kertajaya, Sumberjaya, 
Tunggajaya, Ujungjaya, dan Kerta 
Mukti. "Di sini sempat akses menjadi 
putus sejak pertama karena banyak 
jalan dan jembatan yang rusak karena 

terjangan tsunami juga akibat material 
yang dibawa tsunami,"ujar Sutopo. BNPB 
sudah menetapkan masa tanggap darurat 
di Banten, dan Lampung Selatan, 
Lampung. BNPB memutuskan tanggap 
darurat di Banten, khususnya Kabupaten 
Pandeglang selama 14 hari terhitung 
tanggal 22 Desember-4 Januari 2019. "Di 
Lampung Selatan 7 hari, yaitu 23-29 
Desember 2018. Bisa diperpanjang," jelas 
Sutopo. BNPB mengumumkan penetapan 
bencana kabupaten bagi tsunami di Selat 
Sunda. Sutopo memastikan pemerintah 
kabupaten sanggup menangani bencana 
tersebut. "Jadi status bencananya bencana 
kabupaten, tidak ada wacana bencana 
nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, 
menyanggupi. Kepala daerah betul-betul 
berada di lapangan. Pemerintah pusat 
memperkuat logistik," ucap Sutopo. 
Tsunami Selat Sunda juga berdampak 
terhadap infrastruktur komunikasi. Data 
Kemenkominfo ada 113 BTS/e-Node yang 
tidak berfungsi. "Semuanya mati karena 
kehilangan pasok listrik PLN," jelas 
Menkominfo, melalui pesan singkatnya, 
Selasa (25/12/2018). Emergency 
Response Team (ERT) sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) bertolak ke 
wilayah terdampak tsunami Selat Sunda 



04 03

dari halaman utama

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

tsunami berdasarkan informasi 
lapangan, baik dari masyarakat 
maupun petugas dan sebagainya 
bervariasi. Ada yang mengatakan 2 
meter (Sutopo menunjuk wilayah 
bagian utara Banten-red) ada juga yang 
mengatakan di daerah sekitar Sumur, 
Tanjung Lesung, Cigeulis, ada yang 
mengatakan lebih dari 5 meter," kata 
Sutopo, di kantornya, Jakarta Timur, 
Selasa (25/12/2018). Di hari ketiga 
penanganan tsunami, BNPB mencatat 
429 orang meninggal dunia dan 1.485 
luka-luka. Ada 882 rumah rusak, 73 
penginapan rusak dan 60 warung 
rusak. "429 orang meninggal, 1.485 
orang luka-luka, 154 orang hilang, 
16.082 orang mengungsi," terang 
Sutopo. "882 rumah rusak, 73 
penginapan rusak dan 60 warung 
rusak. 434 perahu dan kapal rusak, 24 
kendaraan roda 4 rusak, 41 kendaraan 
roda 2 rusak, 1 dermaga rusak, dan 1 
shelter rusak," kata Sutopo. Ada 6 desa 
di Provinsi Banten yakni Desa 
Cigorondong, Kertajaya, Sumberjaya, 
Tunggajaya, Ujungjaya, dan Kerta 
Mukti. "Di sini sempat akses menjadi 
putus sejak pertama karena banyak 
jalan dan jembatan yang rusak karena 

terjangan tsunami juga akibat material 
yang dibawa tsunami,"ujar Sutopo. BNPB 
sudah menetapkan masa tanggap darurat 
di Banten, dan Lampung Selatan, 
Lampung. BNPB memutuskan tanggap 
darurat di Banten, khususnya Kabupaten 
Pandeglang selama 14 hari terhitung 
tanggal 22 Desember-4 Januari 2019. "Di 
Lampung Selatan 7 hari, yaitu 23-29 
Desember 2018. Bisa diperpanjang," jelas 
Sutopo. BNPB mengumumkan penetapan 
bencana kabupaten bagi tsunami di Selat 
Sunda. Sutopo memastikan pemerintah 
kabupaten sanggup menangani bencana 
tersebut. "Jadi status bencananya bencana 
kabupaten, tidak ada wacana bencana 
nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, 
menyanggupi. Kepala daerah betul-betul 
berada di lapangan. Pemerintah pusat 
memperkuat logistik," ucap Sutopo. 
Tsunami Selat Sunda juga berdampak 
terhadap infrastruktur komunikasi. Data 
Kemenkominfo ada 113 BTS/e-Node yang 
tidak berfungsi. "Semuanya mati karena 
kehilangan pasok listrik PLN," jelas 
Menkominfo, melalui pesan singkatnya, 
Selasa (25/12/2018). Emergency 
Response Team (ERT) sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) bertolak ke 
wilayah terdampak tsunami Selat Sunda 



06
05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

sejak Minggu (23/12). Hingga Selasa 
(25/12) sore, tim ERT sektor ESDM 
telah melakukan kegiatan 
penyelamatan, baik di Provinsi 
Lampung maupun Banten. Sebanyak 
34 ERT ESDM Siaga Bencana 
bergabung untuk mempercepat 
pemulihan pascabencana tsunami. Di 
Provinsi Lampung, tim ERT gabungan 
sektor ESDM mengevakuasi korban di 
Way Muli, Bakaweni, dan Wai Urang. 
Di samping itu tim juga melakukan 
pelayanan medis di Way Muli dan 
posko kesehatan Desa Sukaraja, 
Dusun Pangkul, Kecamatan Rajabasa. 
Assesment juga terus dilakukan untuk 
memetakan prioritas bantuan bagi 
korban bencana. Evakuasi korban dan 
harta benda, pelebaran akses jalan, 
penyaluran bantuan logistik, pakaian 
layak pakai, penerangan di Desa Kunjir 
dan pemberian bantuan konsumsi 
kepada masyarakat terdampak 
bencana tsunami telah dilakukan. 
Selanjutnya, tim ERT akan menambah 
bantuan medis di Provinsi Lampung. 
Tim juga senantiasa melakukan 
koordinasi dengan Bupati Lampung 

 

Selatan. Sementara di Provinsi Banten, 
tim ESDM Siaga Bencana berkoordinasi 
dengan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pandeglang, Camat Sumur, Kepolisian, 
dan TNI, dengan menghadirkan seluruh 
Leader yang sudah bergabung di Posko 
Kecamatan Sumur. Dalam rapat 
koordinasi disepakati bahwa Tim ERT 
dibagi menjadi 4 kelompok, dengan tujuan 
Desa Ujung Jaya, Taman Jaya, Sumber 
Jaya, dan Cigorondong, dengan fokus 
kegiatan memaksimalkan pengggunaan 
alat berat yang ada untuk membersihkan 
puing dan reruntuhan sambil mencari 
korban hilang dan Jenazah korban serta 
memberikan bantuan medis dan distribusi 
bantuan logistik.

 

 Presiden Joko Widodo, 
Senin (24/12/2018) pagi, bertolak ke 
Provinsi Banten untuk meninjau daerah 
terdampak tsunami Selat Sunda yang 
menerjang pesisir Banten dan Lampung. 
Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU 
Atang Sendjaja Bogor, Jawa Barat, pada 
pukul 09.00 WIB. Ia beserta rombongan 
menggunakan Helikopter EC725 Caracal 
milik TNI AU. Setibanya di Kabupaten 
Pandeglang, Presiden Jokowi langsung 
meninjau beberapa lokasi yang terdampak 
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bencana tsunami. Presiden akan 
mengunjungi beberapa puskesmas 
dan rumah sakit di Pandeglang yang 
jadi tempat perawatan para korban 
bencana tsunami. Dalam 
peninjauannya itu, Presiden ingin 
memastika
n agar 
penangan
an 
dampak 
bencana 
tsunami 
diselesaik
an cepat 
dan baik, 
terutama 
soal 
evakuasi 
korban 
dan 
adanya 
bantuan 
pelayanan 
kesehatan
. Turut mendamping Presiden dalam 
penerbangan menuju Kabupaten 
Pandeglang di antaranya Menteri PU 
dan Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimuljono, Menteri Sosial Agus 

Gumiwang Kartasasmita dan Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam 
keterangannya, Minggu (23/12/2018) 
kemarin, Presiden Jokowi telah 
menginstruksikan Panglima TNI, Menteri 
Sosial, Kepala BNPB dan Menteri 

Pekerjaan 
Umum dan 
Perumaha
n Rakyat 
untuk fokus 
mengerjak
an tanggap 
darurat. 
"Saya telah 
memerinta
hkan 
melakukan 
langkah-
langkah 
darurat, 
menemuka
n korban 
dan juga 
melakukan 

perawatan secepat-cepatnya," ujar Jokowi. 
Presiden Joko Widodo mengimbau 
masyarakat, khususnya yang berada di 
sekitar wilayah Banten dan Lampung, 
untuk tetap tenang pascabencana tsunami 

di perairan Selat Sunda. Pemerintah saat 
ini sedang berupaya maksimal untuk 
melakukan penanganan terhadap daerah 
terdampak bencana. “Masyarakat saya 
imbau untuk tetap tenang tapi juga 
waspada dan tidak terpancing oleh isu-
isu yang menyesatkan,” kata Presiden. 
Hingga saat ini, Kepala Negara masih 
terus memantau perkembangan terkini 
dari tim yang ada di lapangan. Atas nama 
pemerintah dan rakyat Indonesia, Jokowi 
menyampaikan dukacita bagi para 
korban. “Saya atas nama pemerintah dan 
rakyat Indonesia menyampaikan duka 
yang mendalam atas terjadinya korban 
yang setiap jam selalu saya ikuti terus,” 
ucap Pesiden. Presiden Jokowi 
mengemukakan, pola bencana tsunami di 
Selat Sunda terjadi di luar perkiraan 
BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi, 
dan Geofisika) sehingga masyarakat 
tidak memiliki kesiapan untuk 
menyelamatkan diri. Ia menyebutkan, 
biasanya peringatan akan potensi 
terjadinya tsunami dapat dikeluarkan 
dengan terlebih dahulu menganalisis 
secara cepat data gempa yang 
sebelumnya terjadi. Namun, tidak 

demikian halnya kali ini yang tanpa 
didahului oleh peristiwa gempa. “Ke 
depan saya sudah perintahkan juga ke 
BMKG untuk membeli alat-alat early 
warning system yang bisa memberikan 
peringatan-peringatan secara dini 
kepada kita semua sehingga masyarakat 
bisa waspada,” kata Presiden Jokowi 
kepada wartawan di sela-sela 
peninjauannya ke beberapa lokasi 
terdampak bencana tsunami, di 
Pandeglang, Banten. Mengenai 
banyaknya jumlah korban yang 
ditimbulkan dari bencana tsunami di 
Selat Sunda, Presiden Jokowi mengaku 
telah menginstruksikan jajaran terkait 
untuk memasukkan pendidikan 
kebencanaan dalam kurikulum 
pendidikan. Upaya ini dilakukan agar 
masyarakat mendapatkan pengetahuan 
sejak dini terkait kebencanaan sehingga 
dapat meminimalisir jumlah korban. 
“Sudah saya perintahkan (memasukkan 
pendidikan kebencanaan ke kurikulum),” 
sambung Presiden. Sementara itu Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) Badan Geologi, 
Kementerian ESDM, dalam siaran 
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persnya Minggu (22/12) menyebutkan, 
tsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12) 
malam 
adalah 

kemungkina
n besar 
dipicu oleh 
longsoran 
atau 
jatuhnya 
sebagian 
tubuh dan 
material 
Gunung 
Anak 
Krakatau 
(flank 
collapse) 
khususnya di sektor selatan dan barat 
daya. 

Tsunami 
langka 

Sedangkan peringatan dini 
tsunami di selat sunda tidak ada karena 
alat yang dimiliki oleh BMKG saat ini 

hanya untuk melaporkan peringatan 
dini alias early warning system untuk 

tsunami yang 
diakibatkan 
gempa 
tektonik saja. 
Bencana 
tsunami di 
Banten dan 
Lampung 
diakibatkan 
oleh 
longsoran 
erupsi 
gunung 
krakatau dan 
saat ini belum 
ada alatnya. 
Sebenarnya, 
aktivitas 

vulkanik di gunung krakatau mengalami 
erupsi pada hari jumatnya berpotensi 
menimbulkan gelombang tinggi di 
sekitaran perairan sunda telah 
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sekitaran perairan sunda telah 
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diumumkan melalui pers oleh BMKG. 
“Masih diperlukan data tambahan dan 
analisis lebih lanjut untuk mengetahui 
apakah ada faktor lain yang berperan,” 
tulis siaran pers itu. Menurut PVMBG, 
tsunami yang terjadi adalah kasus 
yang spesial dan jarang terjadi di 
dunia, serta masih sangat sulit untuk 
memperkirakan kejadian partial 
collapse pada suatu gunung api. Untuk 
itu, pemantauan tsunami di tengah 
Selat Sunda baik dengan pemasangan 
peralatan pemantau (stasiun pasang 
surut di Pulau sekitar G. Anak Krakatau 
dan/atau BUOY) maupun pemantauan 
visual dengan penginderaan jauh, 
sangat diperlukan.

 Hingga saat ini, lanjut PVMBG, erupsi 
G. Anak Krakatau masih berlangsung 
menerus. Untuk ituPVMBG 
mengimbau masyarakat di pesisir barat 
Banten dan pesisir selatan Lampung 
agar tetap waspada, dan untuk 
sementara waktu tidak beraktivitas di 
wilayah yang terlanda tsunami hingga 

kondisi memungkinkan. Terjadinya 
bencana tsunami Banten dan Lampung 
yang senyap, mengajarkan kepada kita 
semua, bahwa tsunami terjadi bisa dari 
erupsi gunung berapi di laut. Selain 
perbaikan kebijakan pengadaan alat 
pendeteksi yang sifatnya teknis, 
diperlukan grand desain program 
penanggulangan bencana alam antar 
pemerintah daerah kawasan gunung 
krakatau di sekitaran perairan sunda. 
Selain itu bencana tsunami ini seolah 
mengingatkan kepada kita semua 
tentang kematian yang pasti datang. 
Sebagian dari kita sering lupa tentang 
kematian. Lupa karena aura dunia 
menyilaukan mata kita dan mata batin 
kita. Kita harus mampu bersahabat 
dengan alam. Karena alam bisa marah 
dan membantai kita semua. Disamping 
itu, tidak kalah pentingnya menebar 
kasih dan sayang kepada alam dan 
seluruh makhluk hidup yang 
menghuninya tanpa terkecuali. Semoga 
yang tertimpa bencana tsunami Banten 
dan Lampung diberi ketabahan. Amin.
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 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah 
menetapkan daftar stasiun televisi untuk 
penyiaran debat pasangan calon 
presiden dan wakil presiden pemilu 
tahun 2019 dalam rapat terkait di KPU. 
Hasil penetapan ini disetujui oleh tim 
kampanye masing-masing paslon dan 
pemimpin redaksi media televisi.
Berikut daftar giliran stasiun televisi yang 
menyiarkan acara debat Pilpres 2019 :
Debat pertama antara pasangan capres-
cawapres disiarkan oleh TVRI
, RRI, Kompas TV dan RTV. Debat 
tersebut bertema Hukum, HAM, Korupsi 
dan Terorisme.
Debat kedua antar calon presiden 
disiarkan oleh televisi RCTI, GTV, MNC 
TV, dan iNews TV.
 Debat kedua bertajuk Energi dan 
Pangan, Sumber Daya dan Lingkungan 
Hidup dan Infrastruktur.
Kemudian, debat ketiga antara calon 
wakil presiden ditayangkan oleh televisi 
Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia 
TV. Debat ketiga bertema Pendidikan , 

Daftar Stasiun TV Yang Disiarkan Debat Capres

Tanah Air

Kesehatan, Kesejahteraan dan Sosial 
Kebudayaan.
Debat keempat antara calon presiden 
disiarkan oleh Metro TV, SCTV dan 
INDOSIAR. Debat keempat bertema 
Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan 
dan Keamanan dan Hubungan 
Internasional.
Terakhir, debat kelima antara calon 
presiden dan wakil presiden 
disuguhkan oleh Tv One, ANTV, 
Beritasatu TV dan NET TV. Debat 
kelima diisi dengan tema Ekonomi dan 
Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan 
Investasi serta Perdagangan dan 
Industri.
Sementara sampai saat ini KPU masih 
melakukan rapat tertutup oleh tim 
paslon 01 dan 02 untuk memutuskan 
para panelis dan moderator debat. 
Adapun moderator debat yang 
diusulkan KPU berasal dari praktisi 
media yakni Najwa Shihab, Ira kusno, 
Bayu Sutiyono, Alvito Dinofa, Tomi 
Cokro, Prabu Revolusi.
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Kurang tidur bukan satu-satunya alasan 
Anda  kekurangan energi. Hal kecil yang 
Anda lakukan (dan tidak lakukan) bisa 
membuat Anda lelah secara mental dan 
fisik. Seringkah Anda merasa, ketika baru 
bangun dari tidur yang lama tapi merasa 
tidak memiliki energi untuk bangun? Atau 
Anda seringkali melewatkan waktu untuk 
sekadar latihan treadmill di pusat 
kebugaran karena merasa lelah 
sepanjang waktu? Bisa saja itu 
merupakan tanda-tanda kelelahan.
Anda sudah pasti merasa lelah setelah 
seharian bekerja keras. Tapi yang harus 
Anda sadari, kita juga bisa merasa lelah 
sepanjang waktu, meski tidak 
mengerjakan apa pun.
1. Melewatkan sarapan
Bila Anda melewatkan sarapan setelah 
delapan jam tidur, Anda bisa saja 
kehabisan energi. Tanpa Anda sadari, 
saat tidur tubuh tetap membutuhkan 
energi. Maka, Anda sebaiknya tidak 
melewatkan sarapan apapun alasannya. 
Sarapan merupakan sumber energi 
tubuh Anda untuk melakukan aktivitas.
2. Kurang minum air putih
Air adalah sarana transportasi utama 
energi dalam tubuh. Tanpa air, sistem 
metabolisme tidak akan bekerja dengan 
baik. Ketika kekurangan air, semua 
bagian tubuh, terutama otak tidak 
mendapatkan energi yang cukup untuk 
berfungsi. 
Air juga dapat melancarkan peredaran 
darah di seluruh tubuh.
3. Kebanyakan makan junk food
Junk food memiliki banyak kalori. Lalu, 
kenapa Anda tidak merasa enerjik 
setelah mengonsumsinya? Junk food 
mengandung lemak trans yang tidak 
dapat dicerna dengan baik oleh sistem 
metabolisme tubuh menjadi energi, dan 
sangat minim nutrisi.
   4. Melewatkan olahraga
Ternyata, olahraga justru membuat kita 

Penyebab Lain Anda Selalu Merasa Lelah
merasa lebih berenergi, dan 
menghindarkan Anda dari rasa lelah. Bila 
kita berolahraga, sirkulasi darah dan 
metabolisme meningkat. Ini bisa 
membantu setiap sel dalam tubuh untuk 
mendapatkan energi. Karena itu, 
berhentilah mencari alasan untuk 
melewatkan waktu olahraga.
5. Tidur berlebihan
Tidurlah maksimal delapan jam sehari. 
Anda sebenarnya tidak bisa 'membayar' 
tidur selama 10 atau 12 jam pada akhir 
pekan. Ketika Anda tidur berlebihan, 
maka tubuh berpikir bahwa ia sedang 
kelaparan dan mulai menghemat energi 
lagi, dengan mengubah makanan 
menjadi lemak secara langsung.
6. Depresi
Kadang-kadang kelelahan disebabkan 
oleh keadaan pikiran.  Anda bisa merasa 
lelah sepanjang waktu padahal tidak 
melakukan apapun, ketika mengalami 
depresi.
7. Kekurangan vitamin B12
Jika Anda seorang vegetarian, maka 
Anda berisiko mengalami defisiensi 
vitamin B12 yang hanya tersedia pada 
protein hewani. Nutrisi ini membantu 
peredaran darah dan sistem saraf tetap 
sehat.
8. Tidur tidak nyenyak
Mungkin Anda tidur cukup, tapi tidak 
mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ini 
bisa terjadi karena saat Anda selalu 
terbangun dari tidur Anda di malam hari. 
Bisa disebabkan oleh stres, atau kondisi 
fisik yang sedang tidak nyaman.
9. Kekurangan magnesium
Mungkin terdengar aneh, namun 
magnesium berperan sebagai mineral 
untuk merelaksasi Anda. Magnesium 
membantu meningkatkan kualitas tidur 
sesorang. Untuk mendapatkan asupan 
magenesium yang sehat, Anda dapat 
mengonsumsi kacang-kacangan, biji-
bijian, avokad, serta sayuran hijau.
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Biji bunga matahari yang dikeringkan 
atau biasa disebut kuaci merupakan 
salah satu camilan yang cukup populer 
di Indonesia. Harga yang murah dan 
rasa yang menyerupai kacang 
menyeb
abkan 
kuaci 
sangat 
digemar
i.
Kudapa
n ini 
juga 
disebut 
sebagai 
cemilan 
sehat 
karena 
rendah 
kalori 
dan 
sarat 
akan 
vitamin 
E. Kandungan vitamin ini bisa 
mengurangi risiko kanker usus besar 
dan diabetes.
Untuk pria, vitamin E yang dikandung 
kuaci dapat meningkatkan kesuburan, 
mengurangi hipertensi, meningkatkan 
kesehatan pencernaan, dan mencegah 
kerusakan mata. Selain berbagai hal di 
atas, dilansir dari Boldsky.com, berikut 
manfaat menyehatkan dari mengudap 
kuaci.
Mencegah kanker
Kuaci memiliki kandungan yang sangat 
tinggi vitamin E, selenium, dan 
tembaga di dalamnya. Ketiga zat ini 
memiliki sifat antioksidan di dalamnya 
sehingga dapat mencegah kerusakan 
sel yang mengarah ke kanker.
Menguatkan tulang
Mengonsumsi kuaci juga dapat 
membantu mempertahankan kekuatan 
tulang. Pasalnya, kuaci memiliki 
kandungan magnesium yang sangat 
tinggi.
Meringankan stres

Manfaat Biji Bunga Matahari

Selain bermanfaat untuk menguatkan 
tulang, magnesium juga mampu 
menenangkan saraf. Secara langsung, 
konsumsi kuaci bisa digunakan untuk 
meredakan stres dan migrain.

Menurun
kan 
kolesterol
Meskipun 
bentukny
a kecil, 
namun 
kuaci 
dapat 
menurun
kan 
kolesterol 
dalam 
darah. 
Hal ini 
disebabk
an 
karena 
kandunga
n serat 

yang tinggi pada kuaci.
Mencegah penyakit kardiovaskular
Kandungan vitamin C yang hadir dalam 
bunga matahari bermanfaat untuk 
mencegah penyakit kardiovaskular. 
Pasalnya, vitamin C mampu menetralkan 
radikal bebas dan mencegah serangan 
jantung maupun stroke.
Meningkatkan kesehatan mental
Efek menenangkan saraf pada kuaci 
mampu mengurangi depresi dan 
meningkatkan kesehatan mental. 
Kandungan serotonin yang terdapat di 
dalamnya juga dapat bermanfaat untuk 
mengurangi ketegangan dan meningkatkan 
relaksasi dalam tubuh.
Meningkatkan kesehatan pencernaan
Makan kuaci secara teratur juga mampu 
meningkatkan pencernaan dan buang air 
besar. Kandungan serat yang tinggi dalam 
kuaci mampu menyingkirkan sembelit.
Berbagai manfaat yang dimiliki oleh kuaci 
tersebut membuat kuaci menjadi kudapan 
yang sangat direkomendasikan untuk 
dikonsumsi sambil bersantai.

Bagi umat Katolik dan Nasrani, Hari 
Natal merupakan momen yang begitu 
ditunggu-tunggu. Berbagai pernak-
pernik dalam menyambut Natal 
dipersiapkan. Salah satunya adalah 
dengan menghadirkan pohon Natal di 
rumah masing-masing. Namun. tahukah 
Anda bagaimana sejarah dari tradisi 
pohon Natal? Dilansir dari History.com, 
jauh sebelum munculnya agama 
Kristen, tumbuhan dan pohon yang 
tetap hijau sepanjang tahun. Ini 
menjadikan tanaman hijau memiliki arti 
khusus bagi orang-orang di musim 
dingin. Masyarakat saat itu menghiasi 
rumah mereka selama musim dingin 
dengan pohon cemaara. Mereka juga 
menggantung dahan cemara pada atas 
pintu serta jendela rumahnya. Hal ini 
dilakukan karena banyak negara yang 
meyakini bahwa tanaman hijau 
menjauhkan menjauhkan penyihir, 
hantu, roh jahat, dan penyakit. Oleh 
karena itu, banyak orang yang 
menggunakan pohon tersebut pada 
rumah-rumah mereka sesuai dengan 

Sejarah Dibalik Pohon Natal

kepercayaan secara turun temurun. 
Penjelasannya Titik balik matahari Pada 
belahan bumi bagian utara, waktu akhir 
tahun biasanya sebagai titik balik 
matahari musim dingin. Banyak orang 
yang percaya bahwa matahari adalah 
dewa dan musim dingin itu datang 
setiap tahun karena dewa matahari 
menjadi sakit dan lemah. Mereka 
kemudian merayakan "solstice" dan 
percaya bahwa dewa matahari akan 
mulai sembuh. Dahan cemara 
mengingatkan mereka semua tanaman 
hijau yang akan tumbuh lagi ketika 
dewa matahari kuat dan musim panas 
akan kembali. Sementara itu, Orang 
Mesir Kuno menyembah dewa bernama 
Ra, yang memiliki kepala seekor elang 
dan mengenakan matahari sebagai 
piringan api di mahkotanya. Saat 
solstice, ketika Ra mulai pulih dari 
penyakitnya, orang Mesir Kuno mengisi 
rumah mereka dengan daun palem 
hijau yang melambangkan kemenangan 
hidup atas kematian. Untuk orang 
Romawi, awal menandai titik balik 

Internasional
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Sejarah Dibalik Pohon Natal
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Seruan Paus Untuk Umat Seluruh Dunia
matahari dengan sebuah pesta yang 
disebut Saturnalia untuk menghormati 
Saturnus, dewa pertanian. Bangsa 
Romawi tahu bahwa titik balik 
matahari berarti bahwa segera 
pertanian dan kebun buah akan 
menjadi hijau dan berbuah. Sebagai 
penanda, mereka mendekorasi rumah 
dan kuil mereka dengan dahan 
cemara. Di Eropa Utara, pendeta 
Celtics kuno juga menghiasi kuil 
mereka dengan dahan hijau sebagai 
simbol kehidupan abadi. Viking yang 
berada di Skandinavia berpikir bahwa 
tanaman hijau adalah tanaman 
khusus dewa matahari, Balder.
l Dunia Jerman sebagai pelopor 
Hiasan lampu pada pohon 
natal(HouseBeautiful) Jerman dikenal 
sebagai negara yang memulai tradisi 
pohon Natal seperti yang kita ketahui 
saat ini, sejak pada abad ke-16. Hal 
ini terjadi seperti ketika umat Nasrani 
membawa pohon-pohon hias ke 
rumah mereka. Beberapa orang 
membangun pernak-pernik Natal dari 
kayu dan mendekorasi mereka 
dengan lilin. Ini adalah keyakinan 
yang dipegang luas oleh Martin 
Luther, reformator Protestan abad ke-
16, orang pertama menambahkan lilin 
menyala ke pohon. Ketika itu dirinya 
berjalan menuju rumah pada suatu 
malam musim dingin dan menyusun 
naskah untuk acara jemaahnya. Dia 
terpesona oleh warna-warni bintang-
bintang yang berkelap-kelip di tengah-
tengah pepohonan.
 Setelah itu dia mendirikan sebatang 
pohon di ruang utama dan 
menyambungkan cabang-cabangnya 
dengan lilin-lilin yang menyala. 
Berkembang ke negara lain Sebagian 
besar orang Amerika abad ke-19 
menganggap pohon Natal sebagai 
sesuatu yang berbeda. Kehadiran 
pohon Natal di Amerika berdasarkan 
para imigran dari Jerman di 
Pennsylvania. Oleh karena itu, tradisi 
ini mulai digunakan ke berbagai 
tempat. Sebenarnya, permukiman 
Jerman di Pennsylvania memiliki 
pohon-pohon masyarakat pada awal 
1747. Namun, pada akhir tahun 1840-

an, pohon Natal dilihat sebagai simbol 
pagan dan tidak diterima oleh kebanyakan 
orang Amerika Serikat. Tidak 
mengherankan bahwa seperti banyak 
kebiasaan Natal lainnya yang meriah, 
pohon itu diadopsi sangat terlambat di 
Amerika. Namun, pada awal abad ke-20, 
orang Amerika menghias pohon mereka 
terutama dengan hiasan buatan sendiri. 
Sementara keturunan Jerman-Amerika 
terus menggunakan apel, kacang, dan kue 
marzipan. Popcorn ikut digunakan setelah 
dicelup warna-warna cerah. Bagi kaum 
puritan Inggris Baru, Natal adalah sakral. 
Menurut pendapat kelompok ini, Natal tak 
boleh dipadukan dengan unsur-unsur lain. 
Namun, ketika ketika gelombang imigran 
Jerman dan Irlandia meruntuhkan warisan 
puritan dan tradisi pohon Natal sampai 
juga di Inggris.
 Pada 1846, para bangsawan populer, 
Ratu Victoria dan Pangeran Albert, 
digambarkan dalam ilustrasi berdiri 
bersama anak-anak mereka di sekitar 
pohon Natal. Tidak seperti keluarga 
kerajaan sebelumnya, Victoria sangat 
populer dengan rakyatnya. Hal ini 
membuat tradisi Natal dengan pohon hijau 
mulai diterima mudah oleh masyarakat 
Inggris. Pada 1890-an, hiasan Natal tiba 
dari Jerman dan popularitas pohon Natal 
sedang meningkat di sekitar AS. Telah 
dicatat bahwa orang Eropa menggunakan 
pohon kecil setinggi sekitar 1,2 meter. 
Orang Amerika menyukai pohon Natal 
yang tinggi. Listrik kemudian 
memungkinkan pohon Natal dihiasi lampu. 
Ini memungkinkan pohon Natal menyala 
dan kerlap-kerlip selama berhari-hari.
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Paus Fransiskus memimpin umat Katolik 
Roma pada Misa Malam Natal, Senin 
(24/12) waktu setempat. Ia menyerukan 
orang-orang di negara maju untuk hidup 
lebih sederhana dan tidak materalistis, 
mengutuk kesenjangan yang kian 
melebar antara si kaya dan si miskin. 
Fransiskus 
(82 tahun) 
menandai 
Natal 
keenam 
kepausanny
a, memimpin 
sebuah 
kebaktian 
khusyuk bagi 
hampir 10 
ribu orang di 
Basilika 
Santo Petrus 
untuk Misa 
Malam Natal 
tradisionalny
a. 
Keamanan di 
sekitar Vatikan dan banyak daerah wisata 
lainnya di Roma diperketat selama 
Natal.Minggu lalu, polisi di Italia selatan 
menangkap seorang lelaki Somalia yang 
dicurigai sebagai anggota ISIS yang 
mengancam akan membom gereja-
gereja di Italia, termasuk St. 
Peter's.Dalam kotbahnya, Francis 
berkata bahwa bayi Yesus, yang lahir 
dalam kemiskinan di sebuah kandang, 
harus membuat setiap orang, terutama 
mereka yang semakin "rakus dan tamak," 
merenungkan makna hidup yang 
sebenarnya."Mari kita bertanya pada diri 
sendiri: Apakah saya benar-benar 
membutuhkan semua benda material 
dan resep rumit ini untuk hidup? Bisakah 
saya tanpa semua tambahan yang tidak 
perlu ini dan menjalani kehidupan yang 
lebih sederhana?" ujar Francis, seperti 
dikutip dari Reuters, Selasa (25/12).
Ia menyebut bagi banyak orang saat ini, 
makna hidup ditemukan dengan memiliki 
kelebihan material. Keserakahan yang 
tak terpuaskan menandai semua sejarah 
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manusia. "Bahkan hari ini, sebagian 
orang makan dengan mewah, di saat 
banyak orang yang sulit memenuhi 
kebutuhan roti untuk bertahan hidup," 
ungkapnya. Francis, paus pertama dari 
Amerika Latin ini menjadikan upaya 
membela orang miskin sebagai ciri khas 

kepausan
nya.Pada 
hari 
Sabtu, 
Vatikan 
mengata
kan 
bahwa 
dia telah 
memberi
kan para 
tunawism
a di 
Roma 
hadiah 
Natal 
berupa 
sebuah 
klinik 

baru di Lapangan Santo Petrus, di 
mana mereka dapat memperoleh 
bantuan medis gratis.
Badan amal Katolik, Caritas, 
memperkirakan pada akhir tahun lalu 
ada lebih dari 16 ribu tunawisma di 
Roma dan jumlah mereka yang 
berkumpul di dekat Vatikan telah 
meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir, terutama pada malam hari.
Misa kepausan Malam Natal Senin 
malam adalah yang pertama diadakan 
dengan sistem pencahayaan hemat 
energi baru untuk gereja terbesar di 
dunia. Pencahayaan ini menggunakan 
100 ribu LED, yang hanya 
menggunakan 10 persen energi dari 
sistem sebelumnya.Tepat pada Natal, 
Selasa (25/12), Fransiskus akan 
menyampaikan pesan "Urbi et Orbi" (ke 
kota dan dunia) dua kali setahun dari 
balkon pusat Basilika Santo Petrus, 
balkon yang sama tempat ia pertama 
kali muncul setelah pemilihannya pada 
13 Maret 2013.
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Seorang bocah laki-laki berusia 8 
tahun asal Guatemala meninggal 
dalam rumah tahanan imigran gelap 
milik pemerintah Amerika Serikat, 
Selasa (25/12), dan ini merupakan 
kasus kedua setelah bocah lainnya 
meninggal saat menjalani penahanan 
di perbatasan AS-Meksiko bulan ini.
Badan Bea dan Perlindungan 
Perbatasan AS (US Customs and 
Border Protection/CBP) mengatakan 
bocah itu meninggal lewat tengah 
malam memasuki hari Natal.
Dia menunjukkan gejala sakit pada 
Senin (24/12) dan bersama ayahnya 
dibawa ke rumah sakit di Alamogordo, 
New Mexico, Texas. Di sana, dia 
didiagnosa flu dan demam, lalu diberi 
resep obat amoxicillin dan ibuprofen, 
kemudian dilepas pihak rumah sakit 
Senin sore setelah menjalani 
pemeriksaan selama 90 menit, bunyi 

Bocah Imigran Meninggal Di Tahanan
keterangan pers CBP.Senin malam, dia 
dikembalikan ke rumah sakit karena 
mengalami nausea dan muntah, lalu 
meninggal beberapa jam 
kemudian.Menurut keterangan lembaga 
itu, penyebab kematian bocah tersebut 
belum bisa dipastikan. Kabar kematiannya 
sudah disampaikan kepada Inspektur 
Jenderal Departemen Keamanan Nasional 
dan pemerintah Guatemala.
CBP menjanjikan akan melakukan 
peninjauan menyeluruh dan independen 
atas kasus tersebut.Tidak disebutkan 
kapan bocah itu dan ayahnya masuk ke 
wilayah Amerika Serikat. Identitas mereka 
juga tidak disebutkan.Awal bulan ini, 
seorang anak perempuan usia 7 tahun, 
juga dari Guatemala, meninggal setelah 
ditangkap oleh petugas perbatasan. 
Jenazah bocah bernama Jakelin Caal itu 
sudah dikirim pulang ke desa keluarganya 
Senin (24/12) lalu.

Amien Rais Digoyang Pendiri PAN

Tanah Air

Lima orang yang terlibat dalam 
pendirian Partai Amanat Nasional 
melayangkan surat terbuka untuk Amien 
Rais. Kelima orang itu ialah Abdillah 
Toha; advokat senior Albert Hasibuan; 
sastrawan dan jurnalis senior Goenawan 
Mohamad; penyair dan tokoh budaya 
Toety Heraty; dan Zumrotin.
Amien Rais juga merupakan salah satu 
pendiri PAN. Amien kini menjabat 
sebagai Ketua Dewan Kehormatan 
partai berlambang matahari terbit itu. 
Amien juga terlibat sebagai anggota 
Dewan Pembina Badan Pemenangan 
Nasional pasangan calon presiden-wakil 
presiden nomor urut 02, Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam suratnya, kelima pendiri PAN itu 

menyarankan Amien mundur dari politik 
praktis dan menyerahkan partai kepada 
generasi yang ada di bawahnya.
"Barangkali sudah saatnya Saudara 
mengundurkan diri dari kiprah politik 
praktis sehari-hari, menyerahkan PAN 
sepenuhnya ke tangan generasi 
penerus, dan menempatkan diri Saudara 
sebagai penjaga moral dan keadaban 
bangsa serta memberikan arah jangka 
panjang bagi kesejahteraan dan 
kemajuan negeri kita," demikian tertulis 
dalam surat terbuka yang dirilis pada 
hari ini, Rabu, 26 Desember 2018.
Dalam pertimbangannya, kelima orang 
itu merasa perlu membuat pernyataan 
untuk mengingatkan komitmen pendirian 
PAN. Menurut mereka, PAN merupakan 

Amerika
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Amien Rais Digoyang Pendiri PAN

Tanah Air

Lima orang yang terlibat dalam 
pendirian Partai Amanat Nasional 
melayangkan surat terbuka untuk Amien 
Rais. Kelima orang itu ialah Abdillah 
Toha; advokat senior Albert Hasibuan; 
sastrawan dan jurnalis senior Goenawan 
Mohamad; penyair dan tokoh budaya 
Toety Heraty; dan Zumrotin.
Amien Rais juga merupakan salah satu 
pendiri PAN. Amien kini menjabat 
sebagai Ketua Dewan Kehormatan 
partai berlambang matahari terbit itu. 
Amien juga terlibat sebagai anggota 
Dewan Pembina Badan Pemenangan 
Nasional pasangan calon presiden-wakil 
presiden nomor urut 02, Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam suratnya, kelima pendiri PAN itu 

menyarankan Amien mundur dari politik 
praktis dan menyerahkan partai kepada 
generasi yang ada di bawahnya.
"Barangkali sudah saatnya Saudara 
mengundurkan diri dari kiprah politik 
praktis sehari-hari, menyerahkan PAN 
sepenuhnya ke tangan generasi 
penerus, dan menempatkan diri Saudara 
sebagai penjaga moral dan keadaban 
bangsa serta memberikan arah jangka 
panjang bagi kesejahteraan dan 
kemajuan negeri kita," demikian tertulis 
dalam surat terbuka yang dirilis pada 
hari ini, Rabu, 26 Desember 2018.
Dalam pertimbangannya, kelima orang 
itu merasa perlu membuat pernyataan 
untuk mengingatkan komitmen pendirian 
PAN. Menurut mereka, PAN merupakan 
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partai reformasi yang menjunjung 
kebebasan berpendapat dan 
demokrasi setelah 32 tahun berada di 
bawah kekuasaan Orde Baru yang 
korup dan otoriter.
Mereka menyebut PAN juga 
berasaskan Pancasila, partai modern 
yang bersih dari noda-noda orde 
baru, bertujuan menciptakan 
kemajuan bangsa, terbuka, inklusif 
memelihara kemajemukan, dan tidak 
memosisikan diri mewakili golongan 
tertentu. PAN, kata kelima orang ini, 
juga percaya dan mendukung setiap 
warga negara memiliki kedudukan 
sama di muka hukum, tidak 
mengenal mayoritas serta 
minoritas.Kelima orang ini pun 
menilai Amien tak lagi sejalan dengan 
prinsip-prinsip tersebut. "Kami 
mendapatkan kesan kuat bahwa 
Saudara Amien Rais, sejak 
mengundurkan diri sebagai ketua 
umum PAN sampai sekarang, baik 
secara pribadi maupun 
mengatasnamakan PAN, seringkali 
melakukan kiprah manuver politik 
yang tidak sejalan dengan prinsip-
prinsip itu."Menurut mereka, Amien 
semakin lama kian eksklusif dan tidak 
menumbuhkan kerukukan bangsa 
dalam berbagai pernyataan dan sikap 
politiknya. Amien juga dinilai malah 
bersimpati, mendukung, dan 
bergabung dengan politisi yang ingin 
mengembalikan kekuatan orde baru 

ke kancah politik.Amien dulu terlibat 
dalam gerakan menumbangkan 
kekuasaan orde baru yang dipimpin 
Soeharto. Kini, koalisi Prabowo-
Sandiaga, yang disokong Amien dan 
PAN, juga beranggotakan Partai Berkarya 
yang didirikan anak-anak Soeharto dan 
mengusung narasi orde baru.
Berikutnya, kelima orang tersebut juga 
menganggap Amien menggunakan 
agama sebagai kekuatan politik. 
"Saudara telah menjadikan agama 
sebagai alat politik untuk mencapai tujuan 
meraih kekuasaan."
Amien sebagai ilmuwan politik juga dinilai 
gagal mencerdaskan bangsa, tetapi 
malah ikut mengeruhkan suasana dalam 
negeri dengan menyebarkan berita yang 
jauh dari kebenaran tentang kebangkitan 
Partai Komunis Indonesia. Mereka juga 
menyebut Amien terkesan berat 
menyerahkan kepemimpinan PAN 
kepada generasi berikutnya dengan terus 
melakukan manuver politik. Mereka 
menilai manuver Amien itu destruktif 
untuk masa depan partai.
Pernyataan kelima pendiri PAN soal 
Amien Rais ini sedianya disampaikan 
melalui konferensi pers di Cemara 6 
Galeri, gedung milik Toety Heraty di 
kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 
Namun, konferensi urung dilaksanakan. 
Sebagai gantinya, seorang bernama Toar 
yang mengaku sekretaris Albert Hasibuan 
datang membagikan kertas yang berisi 
surat terbuka.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

 Pernyataan calon presiden dari Koalisi 
Adil Makmur, Prabowo Subianto, 
kembali viral. Kali ini ucapannya yang 
ramai diperbincangkan adalah soal 
banyaknya penduduk Indonesia yang 
hidup dengan penghasilan tidak layak, 
bahkan sama dengan negara-negara 
miskin, salah satunya Haiti, yang ada di 
Benua Afrika. Padahal, semua orang 
tahu, Haiti ada di Benua Amerika.
Masih banyaknya penduduk Indonesia 
yang hidup pas-pasan ini, menurut 
Prabowo, lantaran pemerintah 
menerapkan kebijakan yang keliru di 

Prabowo Salah Ngomomg Lagi

bidang ekonomi. Kebijakan itu 
menyebabkan sebagian kekayaan 
Indonesia saat ini justru berada di luar 
negeri. "Jika diterus-teruskan Indonesia 
akan semakin miskin," kata Prabowo, 
saat berpidato di gedung Majelis Tafsir Al 
Quran (MTA) Solo Ahad pekan lalu, 23 
Desember 2018. Dia menyebut kondisi 
Indonesia saat ini berada setingkat 
dengan negara-negara miskin lainnya di 
Benua Afrika.
Beberapa negara miskin yang disebut 
Prabowo antara lain Haiti dan Rwanda. 
"Kita (Indonesia) setingkat dengan 

Tanah air
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negara miskin di benua Afrika: ada 
Rwanda, Haiti dan pulau-pulau kecil 
Kiribati, yang kita tidak tahu letaknya di 
mana," kata Prabowo.
Kondisi tersebut, menurut dia, sangat 
menyedihkan mengingat Indonesia 
merupakan negara terbesar keempat di 
dunia. "Indonesia juga memiliki kekayaan 
alam yang sangat melimpah."
Pernyataan Prabowo yang menyebut 
Haiti merupakan salah satu negara di 
benua Afrika ini lantas berkembang viral 
setelah ditanggapi di sejumlah media 

sosial. Bahkan di Twitter, hashtag #Haiti 
sempat menjadi trending topic pada hari 
Rabu dini hari, 26 Desember 2018.
Tak sedikit netizen yang balik 
mempertanyakan pernyataan Prabowo 
tersebut. Karena Haiti terletak di benua 
Amerika, tidak seperti yang diucapkan 
Prabowo yakni di benua Afrika. 
Tidak hanya kali ini ucapan Prabowo 
yang menyinggung perekonomian 
Indonesia dan menyalahkan pemerintah 
berkembang viral. Sebelumnya, Prabowo 
pernah menyatakan bahwa 99 persen 
masyarakat Indonesia berada pada 
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ekonomi pas-pasan. 
Saat Konferensi Nasional Partai 
Gerindra pertengahan Desember 2018 
lalu, Prabowo juga menyebut 
penghasilan per kapita Indonesia saat 
ini sebenarnya hanya separuh dari 
angka resmi US$ 3.800 yakni kurang 
lebih US$ 1.900. "Artinya dibagi rata. 
Tapi 1.900 dipotong lagi utang. Iya, kita 
semua punya utang," ucap Prabowo, 
17 Desember 2018.
Prabowo lantas mencontohkan utang 
negara itu harus ditanggung oleh 
setiap warga. "Bahkan anakmu baru 
lahir, punya utang. Utangnya kurang 
lebih, US$ 600. Jadi iya, utang kamu 
itu US$ 600, sekitar Rp 9 juta," 
katanya. "Anakmu baru lahir, utang 
sudah 9 juta. Jadi kekayaan kita 
sebenarnya hanya 1.300 dolar per 
kapita."
Lebih jauh Prabowo kemudian mencari 
perbandingan negara yang kondisi 
perekonomiannya mirip dengan 

Indonesia, yang memiliki penghasilan per 
kapita US$ 1.300. "Kita setingkat dengan 
Rwanda, Afghanistan yang perang 
sampai sekarang, Chad, Ethiophia. Chad 
sampai sekarang masih perang, Burkina 
Faso, laut aja enggak punya," 
katanya.Badan Pusat Statistik atau BPS 
pada awal Februari 2018 lalu 
mengumumkan kinerja perekonomian 
Indonesia tahun 2017. Saat itu disebutkan 
berdasarkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 
Rp 13.588,8 triliun dan PDB perkapita 
mencapai Rp 51,89 juta atau US$ 
3.876,8.BPS menyebut perekonomian 
Indonesia tahun 2017 itu tumbuh 5,07 
persen lebih tinggi dibanding capaian 
tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari  
sisi produksi, pertumbuhan tertinggi 
dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi 
dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. 
Sementara dari sisi pengeluaran 
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 
Komponen Ekspor Barang dan Jasa 
sebesar 9,09 persen.

Pemerintah Thailand mengizinkan 
perdagangan mariyuana untuk 
keperluan medis dan penelitian. 
Legalisasi ganja di negeri gajah itu 
dirayakan sebagai "kado tahun baru" 
untuk rakyat Thailand. Hingga dekade 
1930-an rakyat Thailand sebenarnya 
masih memiliki tradisi medis 
menggunakan mariyuana untuk 
mengurangi rasa sakit atau keletihan. 
Setelah lama menghilang berkat 
Undang-
undang 
Narkoba 
1979, kini 
budaya lama 
itu diizinkan 
untuk 
bersemi 
kembali. "Ini 
adalah kado 
tahun baru 
dari Majelis 
Legislatif 
Nasional 
untuk 
pemerintah 
dan rakyat 
Thailand," 
kata Somchau Sawangkarn, Ketua 
Komite Amandemen Undang-undang, 
usai meloloskan rancangan perubahan 
naskah UU Narkoba di detik-detik 
terakhir masa sidang.Ketika sejumlah 
negara di dunia mulai melegalkan 
mariyuana untuk keperluan medis, 
seperti Kolombia, Kanada dan Amerika 
Serikat, negara-negara di Asia 
Tenggara masih berkutat dengan 
regulasi yang mengharamkan 
peredaran tanaman psikotropika itu 
dengan ancaman hukuman mati. 
Indonesia, Malaysia dan Singapura 
termasuk di antaranya. Diskursus 
nasional seputar mariyuana di Thailand 
berbeda dengan negara-negara lain di 
Asia Tenggara. Legalisasi mariyuana 
dirundung kontroversi seputar 
permintaan perusahaan asing untuk 
mendaftarkan hak paten atas produk 

medis berbasis mariyuana. Jika berhasil, 
rakyat Thailand akan semakin kesulitan 
mengakses obat-obatan tersebut. "Kami 
meminta pemerintah menolak 
permohonan tersebut sebelum Undang-
undang yang baru diberlakukan," kata 
Panthep Puapongpan, Direktur Rangsit 
Institute of Integrative Medicine and Anti-
Aging. Pemimpin junta militer Thailand, 
Prayut Chan-Ocha, dikabarkan 
menggunakan kekuasaannya untuk 

melindungi 
produk 
mariyuana 
lokal dari 
ancaman 
paten 
perusahaan 
asing. 
Sampai-
sampai 
pemerintah 
menginvest
asikan dana 
senilai US$ 
3,6 juta 
atau setara 
dengan 
52,5 miliar 

rupiah untuk membuka perkebunan 
mariyuana dengan tujuan penelitian. 
Analis ekonomi memprediksi pasar 
global untuk produk mariyuana medis 
akan mencapai US$ 55,8 miliar pada 
tahun 2025, menurut riset yang 
dipublikasikan Grand View Research 
pada 2017. Peluang bisnis itu pula yang 
diintip oleh pemerintah Thailand ketika 
melegalkan mariyuana. "Ini adalah 
kesempatan untuk rakyat Thailand," kata 
Jet Sirathraanon, Anggota Komite 
Kesehatan Publik di parlemen, seperti 
dilansir Asia Times.Sebagian lain 
berharap amandemen UU Narkotika 
1979 akan membuka jalan bagi 
legalisasi mariyuana untuk rekreasi. "Ini 
adalah sebuah langkah kecil ke depan," 
kata Chokwan Copaka, aktivis Highland 
Network yang mengadvokasi legalisasi 
ganja di Thailand.

Thailand Legalkan Mariyuana

Internasional
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meminta pemerintah menolak 
permohonan tersebut sebelum Undang-
undang yang baru diberlakukan," kata 
Panthep Puapongpan, Direktur Rangsit 
Institute of Integrative Medicine and Anti-
Aging. Pemimpin junta militer Thailand, 
Prayut Chan-Ocha, dikabarkan 
menggunakan kekuasaannya untuk 

melindungi 
produk 
mariyuana 
lokal dari 
ancaman 
paten 
perusahaan 
asing. 
Sampai-
sampai 
pemerintah 
menginvest
asikan dana 
senilai US$ 
3,6 juta 
atau setara 
dengan 
52,5 miliar 

rupiah untuk membuka perkebunan 
mariyuana dengan tujuan penelitian. 
Analis ekonomi memprediksi pasar 
global untuk produk mariyuana medis 
akan mencapai US$ 55,8 miliar pada 
tahun 2025, menurut riset yang 
dipublikasikan Grand View Research 
pada 2017. Peluang bisnis itu pula yang 
diintip oleh pemerintah Thailand ketika 
melegalkan mariyuana. "Ini adalah 
kesempatan untuk rakyat Thailand," kata 
Jet Sirathraanon, Anggota Komite 
Kesehatan Publik di parlemen, seperti 
dilansir Asia Times.Sebagian lain 
berharap amandemen UU Narkotika 
1979 akan membuka jalan bagi 
legalisasi mariyuana untuk rekreasi. "Ini 
adalah sebuah langkah kecil ke depan," 
kata Chokwan Copaka, aktivis Highland 
Network yang mengadvokasi legalisasi 
ganja di Thailand.
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Tanah Air 

Menjelang akhir tahun 2018, menjadi 
momentum untuk melakukan evaluasi dan 
memantapkan jalan kemenangan bagi 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-
Ma'ruf Amin dengan tetap fokus pada 
narasi Indonesia Maju.
"Narasi Indonesia Maju sangat relevan dan 
memiliki 
pijakan 
historis 
kuat," kata 
Sekretaris 
Tim 
Kampanye 
Nasional 
Pasangan 
Calon 
Presiden 
dan Wakil 
Presiden 
nomor urut 
01 Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, 
dikutip dari Antara, Rabu (26/12).
Menurut Sekjen PDI Perjuangan ini, 
Indonesia seharusnya dibangun dengan 
rasa percaya diri, bukan dengan pikiran 
negatif dan menyamakan Indonesia sama 
dengan negara miskin, seperti Haiti, 
Rwanda dan lain-lain, bahkan ancaman 
bubar.Dia mengatakan, berbagai narasi 
dari kubu Prabowo-Sandiaga termasuk 
pengalaman fitnah dan hoaks yang telah 
menjadi tradisi sejak Obor Rakyat 2014 
tidak perlu ditanggapi.Apalagi terkait isu 
agama, Hasto menegaskan, pihaknya 
percaya penuh pada ke-Islaman Jokowi 
dan KH Ma'ruf Amin."Ke-Islaman yang 
dijabarkan dalam hati yang baik, perbuatan 
baik; hati yang menerangi penuh welas 
asih dan rasa bangga pada bangsanya; 
Ke-Islaman yang membawa damai, 
menentramkan dan menghadirkan Islam 
sebagai Rahmatan Lil'alamin. Mata hati 
itulah instrumen yang dipakai," katanya.
Menurut dia, apa yang dirinya sampaikan 
tadi adalah kesimpulan dari pertemuan 
dengan KH Abuya Muhtadi Dimyathi.
"Dimana beliau menitipkan saudaranya KH 
Ma'ruf Amin agar diperjuangkan dengan 
semangat 45. Demikian halnya pesan KH 
Matin Syarkowi. Semua dalam frekuensi 

Pesan Jokowi Untuk Timsesnya

yang sama tentang Islam yang membawa 
damai dimana Pak Jokowi dan KH Ma'ruf 
Amin itu sangat Islami," ujar Hasto yang 
memaparkan hasil safari politik di Banten 
pekan lalu.
Hasto juga mengatakan, menjelang tutup 
tahun 2018 ini sebaiknya seluruh warga 
bangsa melakukan perenungan dengan 

mata hati bahwa 
pemilu itu sarana 
mencari 
pemimpin.
"Menjadi 
pemimpin bangsa 
yang begitu 
beragam dari 
Sabang sampai 
Merauke itu 
memerlukan 
kebesaran jiwa, 
kerendahan hati 
untuk selalu 
menyatu dan 

berguru dengan rakyat," kata Hasto.
Dalam mencari pemimpin, kata dia, bukan 
sebaliknya tampil emosional dan 
menyederhanakan kepemimpinan nasional 
hanya urusan tafsiran harga makanan 
pokok semata."Mencari pemimpin itu 
seharusnya dengan rekam jejak, program 
dan prestasi yang jelas dan yang sudah 
teruji tahan terhadap fitnah," kata Hasto 
memaknakan refleksi kepemimpinan 
nasional akhir tahun.Dalam kesempatan 
ini, Hasto juga mengingatkan Kepada 
seluruh tim kampanye, para jubir, para 
relawan, pesan Pak Jokowi dan Ma'ruf 
agar tidak terpancing oleh strategi dan 
narasi kampanye Prabowo tersebut.
"Kalau tidak percaya, setiap ketemu rakyat, 
coba tanyakan apa tiga keberhasilan Pak 
Prabowo? Bertanya kalau perlu kasih 
hadiah, pasti itu pertanyaan yang tidak 
mudah di jawab oleh masyarakat," 
katanya.Karena itu, lanjutnya, pihaknya 
setia pada jalan sendiri, jalan Jokowi untuk 
semua; jalan yang positif; jalan tanpa fitnah 
dan hoaks; jalan dengan prestasi 
nyata."Terlebih dengan sosok Kiai 
bijaksana yang mendampingi Pak Jokowi, 
KH Ma'ruf Amin. Kedua Beliau adalah 
cermin kepemimpinan Indonesia Raya," 
katanya.
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