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Semakin maju peradaban budaya dan 
teknologi mestinya membuat manusia 
semakin 
menghargai dan 
mengagungkan 
hak asasi dan 
kebebasan 
setiap insan. Tapi 
hak asasi dan 
kebebasan yang 
seperti apa dulu? 
Ya, kebebasan 
yang tidak 
kebablasan. 
Masyarakat yang 
beretika dan 
bertanggung 
jawab, bukan 
kebebasan yang 
asal hantam 
kromo. Merasa 
bebas 
membabat dan 
melabrak 
sesama manusia yang berbeda, itu 
perilaku hewan. Kalaupun wujudnya 
manusia, mereka itu kaum yang tidak 

beradab alias barbar, sekalipun mengaku 
beragama. Akhir-akhir ini di sekeliling kita, 

sudah terbiasa kita 
menyaksikan orang-
orang barbar berlaku 
seenaknya. Merasa 
diri orang paling 
benar dan beragama 
paling benar, jadi 
merasa bebas dan 
lalu seenaknya 
memvonis segala 
sesuatu itu haram 
atau kafir. Sudarto 
Badan Pengawas 
Pusaka (Pusat Studi 
Antar Komunitas) 
yang pertama kali 
memunculkan berita 
yang mengatakan 
seluruh umat Kristiani 
di Sungai Tambang, 
Kabupaten Sijunjung 
dan Jorong Kampung 

Baru, Kabupaten Dharmasraya, 

Sumatera Barat, dilarang menggelar 

Selamat Natal Teman
Merayakan Natal Adalah Hak Warga Negara Indonesia
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ibadah dan perayaan Natal tahun 2019. 
Pemerintah setempat beralasan, 
perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu 
karena tidak dilakukan pada tempat 
ibadah pada umumnya. "Mereka tidak 
mendapatkan izin dari pemerintah 
setempat karena perayaan dan ibadah 
Natal dilakukan di rumah salah satu 
umat yang telah dipersiapkan. Pemda 
setempat beralasan karena situasinya 
tidak kondusif," ujar Badan Pengawas 
Pusat Studi Antar Komunitas 
(PUSAKA), Sudarto kepada 
Covesia—jaringan Suara.com melalui 
telepon di Padang, Selasa 
(17/1/2/2019). Sudarto mengatakan, 
pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk 
merayakan Natal dan Tahun Baru sudah 
berlangsung sejak tahun 1985. "Sudah 
berlangsung cukup lama (1985), selama 

ini mereka beribadah secara diam-diam di 
rumah salah satu jemaat, namun mereka 
sudah beberapa kali mengajukan izin 
untuk merayakan Natal, namun tak 
kunjung diberikan izin. Pernah sekali, 
pada awal tahun 2000, rumah tempat 
mereka melakukan ibadah kebaktian 
dibakar karena adanya penolakan dari 
warga," kata Sudarto. Sudarto menilai, 
larangan tersebut merupakan suatu 
tindakan melanggar HAM, karena di 
negara ini setiap umat beragama 
diberikan kebebasan untuk merayakan 
hari besar agama masing-masing. "Saat 
ini sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat 
Nasrani di Sungai Tambang, yang terdiri 
dari 120 KK jemaat HKBP, 60 KK Katolik 
dan 30 KK GKII. Selama ini merayakan 
Natal di gereja di Sawahlunto yang harus 
menempuh jarak 120 kilometer," 
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tegasnya. Karena faktor jarak tersebut, 
pada akhirnya mereka secara 
bersama-sama mengajukan izin untuk 
bisa merayakan Natal di lingkungan 
mereka tinggal. "Karena terlalu jauh, 
mereka kembali mengajukan izin untuk 
merayakan secara bersama di rumah 
saja, namun tetap tidak mendapatkan 
izin," kata Sudarto. Ditambah lagi 
mendengar umat Katolik di Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Utara, terpaksa 
harus merayakan Natal di Gedung 
PKK karena mereka tidak punya 
gereja resmi. Tidak punya gereja 
karena warga sekitar belum merestui 
pembangunan gereja Katolik tersebut. 
Sedih memang karena di negara yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
ini selalu terjadi intoleransi antar umat 
beragama. Sedih karena rakyat 
Indonesia yang beragam ini, meski 
tidak semua, ternyata masih belum 
mengamalkan dasar dan UU 
negaranya sendiri. Sekali lagi, meski 
tidak semua, tetapi itu sangat 
menyedihkan. Staf Khusus Presiden 
Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono 
mengatakan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sudah berpesan bahwa 
kebebasan dalam melaksanakan 
beribadah adalah hak warga negara. 
Hal tersebut disampaikan Dini 
merespons larangan masyarakat di 
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera 
Barat (Sumbar) untuk merayakan 
Natal di luar tempat ibadah yang telah 
resmi ditetapkan. Dini menyebut 
perayaan Natal yang dilakukan 
masyarakat setempat tidak boleh 
dihalangi. "Kalau dari Presiden selalu 
jelas pesannya, kebebasan beribadah 
adalah hak konstitusional warga 
negara. Tidak boleh dihalangi," kata 
Dini saat dikonfirmasi, Senin (23/12). 
Sebelumnya, Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, dan Keamanan, 
Mahfud MD, mengatakan pemerintah 
berupaya menyelesaikan insiden 
dugaan pelarangan perayaan Natal di 
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera 
Barat. Menurut dia, setiap warga 
negara berhak untuk beribadah sesuai 
keyakinan masing-masing. "Ya, kasus 

itu sedang diselesaikan secara baik-baik. 
Setiap orang dikatakan mempunyai 
kebebasan untuk melaksanakan 
keyakinan atas agamanya dan 
kepercayaannya masing-masing," kata 
Mahfud, di Ritz-Carlton Jakarta, Minggu 
(22/12/2019). Dia menegaskan, 
pemerintah sedang berupaya mencegah 
terjadinya konflik di Dharmasraya. "Soal 
teknis di lapangan, agar dijaga 
sedemikian rupa supaya agar tak terjadi 
konflik," tambahnya. Pesan Jokowi jelas, 
kebebasan beribadah adalah hak 
konstitusional warga negara. Tidak boleh 
dihalangi: Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) menerima laporan 

adanya larangan perayaan Natal di 

Kabupaten Dharmasraya dan 

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 
BPIP menyatakan larangan itu tidak 
dibenarkan. "Pelarangan seperti ini tidak 
dibenarkan dalam konstitusi Indonesia. 
Negara ini berdasarkan Pancasila dan 
konstitusi Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, yang 
memberi jaminan kepada setiap orang 
untuk beribadah," kata Staf Khusus 
Dewan Pengarah Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) Romo 
Antonius Benny Susetyo kepada 
wartawan, Jumat (20/12/2019). Benny, 
yang juga rohaniwan Konferensi 
Waligereja Indonesia (KWI), memahami 
larangan yang muncul di Dharmasraya 
itu bukan berasal dari pemerintah daerah 
setempat, melainkan dari unsur 
masyarakat adat. Maka solusinya adalah 
musyawarah. "Tidak boleh warga negara 
melarang Natal. Pemda harus 
berkoordinasi dengan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) untuk 
menyelesaikan persoalan secara 
musyawarah dan mufakat," kata Benny. 
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat 
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 
Kholid Syeirazi menilai, kesepakatan 
tidak merayakan Natal di Kabupaten 
Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera 
Barat, melanggar konstitusi. "Menurut 
saya, kesepakatan itu melanggar 
konstitusi kita, melindungi hak setiap 
warga negara, apapun agamanya untuk 
menjalankan ajaran agamanya, 
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termasuk merayakan hari besarnya," 
ujar Kholid ketika dihubungi 
Kompas.com, Senin (23/12/2019). 
Kholid mengatakan, dalam menggelar 
perayaan hari besar agama, 
seharusnya tidak perlu ada 
kesepakatan. Terlebih lagi, jika 
kesepakatan itu ternyata tidak 
sepenuhnya disepakati oleh salah satu 
pihak. Hal itu terbukti dengan 
munculnya protes dan riak, sekalipun 
kesepakatan di Kabupaten 
Dharmasraya dan Sijunjung sudah 
berlangsung lama. Menurut dia, selama 
perayaan hari besar agama masih 
masuk wilayah NKRI, seharusnya 
konstitusi negara tetap berlaku. "Itu 
harus dipenuhi, tidak bisa atas dasar 
apapun kemudian orang melarang hak 
orang lain untuk menjalankan 
ajarannya," kata Kholid. "Jadi jangan 
menggunakan logika minoritas-
mayoritas, pakainya adalah hukum dan 
konstitusi, enggak bisa selain itu. 

Karena ini negara bersama, bukan hanya 
negara milik orang Islam, ini negara milik 
semua, semua diperlakukan sama, tidak 
boleh ada diskriminasi," tegas Kholid. 
Berbeda dengan Menag yang terkesan 
malah melegitimasi pelarangan Natal 
tersebut, Tito Karnavian langsung 
mengirim surat ke pihak-pihak terkait guna 
penyelesaian permasalahannya, yang tak 
sekedar hanya di Dharmasraya dan 
Sijunjung, melainkan untuk seluruh daerah 
lain serta melibatkan Polri dan TNI guna 
pencegahan berkelanjutan. Surat 
Mendagri Tito Karnavian kepada para 
bupati mengenai toleransi berbuah manis 
bagi umat Kristiani di Jorong Kampung 
Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan 
Jorong Sungai Tambang, Kabupaten 
Sijunjung, Sumatera Barat. Pejabat daerah 
setempat, baik wali nagari maupun 
Muspida mengadakan pertemuan dengan 
perwakilan warga hingga akhirnya warga 
bisa beribadah Natal tahun ini. Menurut 
Program Manager Pusat Studi Antar 
Komunitas (Pusaka) Padang, Sudarto, 
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tindak lanjut positif ini kemungkinan 
karena adanya imbauan pemerintah 
pusat. “Kemungkinan karena surat 
(Mendagri) Pak Tito ke bupati,” kata 
Sudarto kepada Beritasatu.com, Selasa 
(24/12). Pusaka bakal terus 
mencermati dan mengawal persoalan 
ini sehingga warga dapat beribadah 
dan merayakan hari besar. Seperti 
diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian mengirim surat ke semua 
pemerintah daerah. Mendagri meminta 
kepala daerah memastikan toleransi di 
wilayahnya tetap dijaga. Surat tersebut 
juga dialamatkan ke Bupati 
Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku 
Kerajaan. "Saya sudah kirim surat ke 
bupati agar penyelesaian toleransi 
keagamaan dijalankan. Bupati dan 
Kapolda akan turun," kata Tito, Senin 
(23/12/2019). Sudarto menambahkan, 
pertemuan antara warga yang belum 
mendapatkan kebebasan beribadah 
dengan pemerintah daerah setempat 
perlu ditindaklanjuti dengan keputusan 
pemerintah daerah secara tertulis 
sehingga tidak akan ada lagi persoalan 

serupa di kemudian hari. “Jangan nanti 
(ibadah dan perayaan Natal) mentah lagi 
ketika ada pergantian kepemimpinan wali 
nagari atau bupati,” katanya. Ihwal 
keleluasaan merayakan Natal dan 
beribadah di Jorong Kampung Baru, 
Dharmasraya, dan Jorong Sungai 
Tambang, Sijunjung diketahui Sudarto 
dari warga Kristiani di dua kabupaten 
tersebut. “Pertemuan di Dharmasraya 
dilakukan kemarin sore dan selesai 
sekitar pukul 17.00 sedangkan di 
Sijunjung baru pukul 01.00 tadi (Selasa) 
kelar,” kata Sudarto. Dalam pertemuan 
itu, warga Kristiani diperbolehkan 
melaksanakan ibadah dan perayaan 
Natal di salah satu rumah warga. Di 
Dharmasraya kemungkinan akan 
dilakukan di rumah salah satu warga, Ibu 
Lubis, di Jorong Kampung Baru. 
"Memang rumah biasa namun sudah 
ditambah ruangan untuk sekolah minggu 
anak-anak,” kata Sudarto. Sedangkan di 
Jorong Sungai Tambang, Kabupaten 
Sijunjung, warga Kristen Protestan yang 
tergabung di gereja HKBP selama ini 
sudah mendapatkan tempat yang 

difasilitasi wali nagari. “Sementara 
warga Katolik kemungkinan di Blok A,” 
kata aktivis antar agama dan 
pluralisme ini. Sudarto menuturkan 
selama ini pihaknya hanya 
memberikan advokasi kepada warga. 
Pusaka sejatinya belum mempunyai 
legal standing karena belum 
mendapatkan surat kuasa dari warga 
atau korban. Namun demikian 
pihaknya akan tetap mengawal 
persoalan ini. Akhirnya saya bisa tidur 
agak nyenyak malam ini. Selain yg di 
Jorong Kampung Baru Dharmasraya 
dan yg di Jorong Sungai Tambang 
umat Kristiani bisa merayakan ibadah 
natal 2019 dan tahun baru 2020. 
Selamat merayakan natal dan tahun 
baru semoga kalian lahir kembali 
membawa damai bagi kehidupan. 
Amitabha. Demikian status yang 
diunggah di akun Sudarto Toto pada 

Senin (23/12). Situasi terkini seperti 
dilansir detik, perayaan Natal di 
Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat 
berlangsung aman dan lancar. Jemaat 
memenuhi sejumlah tempat ibadah. 
"Hasil pantauan kita bersama dan 
meyakinkan kami juga di lapangan 
langsung, situasi aman terkendali," kata 
Dandim 0310 SSD, Letkol Inf Dwi 
Putranto kepada detikcom, Selasa 
(24/12/2019). Pusaka (Pusat Studi Antar 
Komunitas) lahir tanggal 1 Desember 
2000 di Padang, Sumbar, karena 
didorong oleh tiga keprihatinan utama. 
Pertama, masih maraknya diskriminasi 
berdasarkan agama, ras, etnis dan 
golongan, dalam bentuk prasangka, 
kecurigaan dan intimidasi. Kedua, 
banyaknya praktik penindasan terhadap 
hak-hak kemanusiaan sehingga semakin 
menyuburnya kemiskinan, kebodohan 
dan keterbelakangan. Ketiga, maraknya 
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proses dehumanisasi dalam bentuk 
ketidakadilan di berbagai lapisan 
masyarakat. Seperti dikutip dari situs 
The Wahid Institute, Pusaka 
mengangkat beberapa isu utama, yaitu 
mencakup upaya mempromosikan 
budaya pluralisme dan toleransi, 
memfasilitasi terjadinya dialog antar 
iman dan etnis, melakukan riset 
pemetaan potensi konflik, penyadaran 
kritis dan penguatan masyarakat, serta 
merumuskan langkah-langkah untuk 
resolusi konflik, rekonsiliasi, dan 
mediasi. Gagasan-gagasan tersebut di 
elaborasi dalam beberapa kegiatan 
seperti dialog antar iman, etnis dan 
suku, kampanye anti diskriminasi, 
diskusi rutin bulanan, dan membuat 
rencana penelitian partisipatoris 
pemetaan potensi konflik dan skenario 
pencegahannya. Dalam menjalankan 

program-programnya, Pusaka menjalin 
kerja sama dengan beberapa komunitas 
agama untuk kemanusiaan dan 
kedamaian Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, 
Yayasan Panca Dian Kasih Jakarta (Padi 
Kasih), Institut Pluralisme Indonesia (IPI) 
Jakarta, Komunitas St Agidio Padang, dan 
Sarekat Xaverian Padang. Sedangkan 
mitra funding agency antara lain Catholic 
Relief Services (CRS) Jakarta, Yayasan 
TIFA Jakarta, YAPPIKA Jakarta, dan The 
Asia Foundation. Beberapa lembaga yang 
telah menjadi jaringan kerja Pusaka 
antara lain Lembaga Interfaith se-
Indonesia (Interfidei, ICRP, Madia), Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Sumber 
Daya (P3SD) Padang, Yayasan Amanat 
Rakyat (Y-Far) Padang, Yayasan Tambo 
Bukittinggi, Yayasan Madani 
Payakumbuh, dan Yayasan Petaka 
Pesisir Selatan. Kesedihan itu sudah 

terbayarkan dengan tuntas dalam 
damai. Pelaksanaan Natal di 
Dharmasraya tidak jadi dilarang. 
Perayaan Natal akhirnya disepakati 
ditetapkan di 6 lokasi terpisah sesuai 
sebaran umat Kristiani. Pemerintah dan 
jajarannya juga menjamin keamanan 
umat Kristiani melaksanakan perayaan 
Natal. Kita harus mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh masyarakat 
Pemkab, TNI, Polri, dan masyarakat 
Dharmasraya, yang akhirnya mencapai 
kesepakatan tidak melarang Natal atau 
katakanlah perayaan Natal dilaksanakan 
di tempat sesuai sebaran umat Kristiani. 
Pelaksanaan Natal di Kabupaten 
Bulukumba, Sulsel, juga tetap 
terlaksana, walaupun harus di pindah ke 
gedung PKK. Semoga ke depan, 
pembangunan gereja direstui dan umat 
Katolik di sana dapat menjalankan 
ibadahnya di rumah ibadah resmi. MUI 
Pusat pun akhirnya tidak melarang 
warganya untuk mengucapkan selamat 
natal. MUI Pusat melakukan klarifikasi. 
Bahwa induk MUI itu tidak melarang 
umat Muslim mengucapkan selamat 
Natal. Wakil ketua MUI Pusat, Zainut 
Tauhid Sa'adi menjelaskan pihaknya 
tidak pernah melarang umat Muslim 
mengucapkan selamat Natal, karena 
memang belum ada fatwanya yang 
dikeluarkan. "MUI Pusat sendiri belum 
pernah mengeluarkan ketetapan fatwa 
tentang hukumnya memberikan tahniah 
atau ucapan selamat Natal kepada umat 
Kristiani yang merayakannya. ungkap 
Zainut, (23/12). Yang beda cuman MUI 
Jatim yang melarang warganya 
mengucapkan selamat natal kecuali 
wapres. Dari sini kelihatan banget kalau 
MUI Pusat dan MUI cabang Jawa Timur 
gak kompak. Yang satu mengharamkan 
umat Muslim mengucapkan selamat 
Natal, sementara yang satunya lagi 
merasa belum pernah mengeluarkan 
fatwa seperti itu. Nah kita bisa lihat 
Menggunakan pola pikir sederhana, kita 
sebenarnya patut mempertanyakan para 
rohaniwan Islam, yang dengan gigih 
menebarkan kebencian untuk penganut 
agama lain. Pertanyaannya, apakah 
himbauan dari MUI cabang Jawa Timur 
itu dituruti oleh para pejabat Indonesia. 

Tidak! Walikota Surabaya, Risma 
misalnya, mengatakan, sulit untuk 
memenuhi himbauan dari MUI Jatim 
tersebut, karena warga Surabaya 
memiliki latar belakang agama yang 
berbeda-beda. Dan dia pun sering 
diundang untuk menghadiri acara ke 
gereja dan tempat agama lain. So, salah 
satu walikota terbaik di dunia itu akan 
tetap mengucapkan salam lintas agama, 
sebagai bentuk penghormatan kepada 
pemeluk agama lain. Kemudian, gubernur 
Jateng, Ganjar Pranowo berkomentar, 
banyak hal yang lebih substantif untuk 
dibahas selain himbauan MUI Jatim 
tersebut. Lagian pula MUI Jateng tidak 
mengeluarkan himbauan serupa. Dan 
Ganjar menilai ucapan salam itu punya 
maksud yang sama, sehingga tidak perlu 
dipertentangkan. Indonesia itu beragam, 
bukan hanya oleh satu umat saja. Sudah 
jelas bahwa prinsip Indonesia itu Bhineka 
Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. 
Beda agama, suku, bahasa daerah, dan 
berbagai macam perbedaan yang ada, 
tapi satu. Pemimpin yang mengatakan 
suka suka dia atas nama umatnya sendiri 
melarang ucapan Natal karena takut 
mengganggu iman. Apakah iman 
selemah itu? Toh umumnya penganut 
agama di Indonesia itu rata-rata memeluk 
agama sejak kecil dari didikan orang tua. 
Harusnya dengan hal tersebut itu, iman 
jadi kuat banget gitu. Mau berhubungan 
dengan umat lain itu tidak ada masalah. 
Prinsip yang memperkuat iman kan 
sudah diajarkan dengan baik dalam 
keluarga. Inilah yang terjadi ketika ada 
suatu kelompok yang ingin memproteksi 
prinsip dan ajaran dalam kelompoknya 
dengan menutup diri dari yang lain dan di 
saat yang sama hendak menghancurkan 
yang lain. Kelompok itu mungkin akan 
jadi yang terkemuka, tapi akan hancur 
nantinya karena tidak ada kelompok lain 
yang berhubungan dengan mereka. 
Sebenarnya mau terbuka dan mencoba 
memiliki hubungan baik dengan yang lain 
itu punya banyak manfaat, terutama agar 
kita itu dapat belajar. Tiap agama di 
Indonesia itu punya kekhasan masing-
masing dimana kita dapat belajar untuk 
hidup sebagai manusia secara lebih 
manusiawi, selain dari agama yang kita 
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anut tanpa perlu pindah agama atau 
kepercayaan. Betapa canggungnya jika 
saudara kandung misalnya, hanya 
karena keyakinan berbeda, terlarang 
bagi salah satunya menerima ucapan 
turut berbahagia, atas perayaan 
keagamaan mereka. Jika sekarang 
yang terkena adalah umat kristen, 
maka sangat mungkin, ketika hari raya 
Idul Fitri, yang 
mengalaminya 
adalah pemeluk 
Islam. Lalu 
sampai kapan 
pertentangan itu 
akan 
berlangsung? 
Maka atas 
pemikiran 
sederhana itu, 
seharusnya kita 
sudahi silang 
pendapat yang 
tak perlu seperti 
itu. Dalam 
tataran sosial 
dan hubungan 
antar manusia, 
seharusnya ada 
garis pemisah 
bahwa siapa 
pun tak 
dikecualikan 
dalam 
menikmati hari 
bahagia atas 
keimanannya. 
Kalau hanya 
untuk 
mengucapkan 
turut berbahagia saja, seorang muslim 
mendapatkan konsekwensi sebagai tak 
lagi berhak menyandang predikat 
muslim, betapa rapuhnya pondasi 
keimanan umat muslim. Sementara 
keimanan itu sifatnya tersembunyi di 
lubuk hati terdalam, hanya dirinya 
sendiri yang paling tahu tentang apa 
yang diyakininya. Lalu bagaimana 
orang lain bisa menghakimi, bahwa 
seseorang telah keluar dari Islam 
hanya karena dia memberi ucapan 
selamat kepada pemeluk agama lain? 
Ini namanya sudah merendahkan 

makna keimanan itu sendiri. Karena 
Tuhan telah menggariskan, bahwa setiap 
manusia harus saling mengenal, dan 
untuk maksud itulah Dia menciptakan 
manusia yang berbeda, rambut dan kulit 
yang juga berbeda-beda, agar satu sama 
lain saling melihat dari sisi positif. Dan 
secara alami pula kita banyak 
menemukan, mereka yang ditakdirkan 

berkulit terang 
menyukai 
pasangannya 
yang berwarna 
kulit gelap, serta 
sebaliknya. Jika 
kita mencermati 
kecenderungan 
itu, bukan tanpa 
sengaja Tuhan 
menciptakan 
manusia dalam 
bentuk dan 
karakter yang 
beraneka rupa. 
Sebagaimana 
harmoni alam, 
kecenderungan 
manusia 
menemukan 
keimanan pun, 
terbentuk dari 
harmoni yang 
sama. Mari kita 
sedikit menapaki 
pemikiran lebih 
jauh, kalaupun 
benar, bahwa 
seorang muslim 
otomatis 
menjadi kafir, 
segera setelah 

mengucapkan selamat Natal kepada 
pemeluk kristen, apakah kita pernah 
berpikir, masyarakat non muslim pun 
akan mengalami hal yang sama ketika 
mereka mendengar kumandang adzan 
lima kali sehari? Jika penganut nasrani 
tak gentar dengan kondisi psikologis 
mereka, seharusnya kaum muslim pun 
tak khawatir dengan dampak 
mengucapkan selamat natal kepada 
nasrani. Padahal kalau ditelisik 
alasannya mengatakan itu kafir atau 
haram, adalah karena sentimen pribadi 

sebenarnya. Jika misalnya dia tidak 
suka melihat pohon natal pada setiap 
bulan Desember, yang bersangkutan 
tinggal berceramah di hadapan 
pengikutnya tentang hal-hal yang 
diharamkan itu. Dan sudah pastilah 
dia mengutip ayat-ayat dari kitab suci 
untuk membenarkan pendapatnya itu. 
Pengikut yang kurang cerdas pun 
terpedaya, atau dengan istilah lain: dia 
kena dibodoh-bodohi pake ayat-ayat. 
Mereka dibodohi pakai agama. Karena 
hanya agama yang dia bisa jual. 
Padahal kalau otaknya cerdas sedikit 
saja, dia pasti tidak mudah percaya 
begitu saja dengan ceramah agama 
yang nadanya menghasut, memecah 
belah, memprovokasi, dll. Sebab 
agama itu menuntun pada kebaikan 
dan kedamaian. Kalau ada yang ajak 
rusuh, ajak membenci, itu penceramah 
pasti jelmaan setan iblis yang sedang 
mewujud jadi orang. Segera 
tinggalkan jika tidak ingin ikut masuk 
neraka. Barangkali persoalannya akan 
menjadi rumit, seandainya dalam kitab 
suci muslim secara tegas melarang 
seorang muslim melakukan hal yang 
sedang disuarakan oleh para pemuka 
Islam saat ini. Repotnya, kita tidak 
menjumpai secuilpun kalimat larangan 
itu di dalam kitab suci itu. Seperti kata 
Profesor Muahmmad Quraish Shihab, 
ahli tafsir dan mantan Menteri Agama 
menyampaikan penjelasannya soal itu. 
Saya duga keras persoalan ini hanya 
di Indonesia. Saya lama di Mesir. Saya 
kenal sekali. Saya baca di koran, 
ulama-ulama Ala Azhar berkunjung 
kepada pimpinan umat kristiani 
mengucapkan selamat Natal. Jadi 
syaratnya boleh mengucapkannya 
asal akidah anda tidak ternodai. 
Cendekiawan muslim terkemuka yang 
juga seorang ahli tafsir mengatakan 
bahwa mengucapkan selamat Natal 
boleh saja selama akidah anda 
terjaga. “Di dalam al-Quran dijelaskan, 
“Wasalamun 'alayya yauma wulida wa 
yauma amutu wayauma ubhatsu 
hayya”, salam sejahtera bagiku pada 
hari kelahiranku. Itu dalam rangka 
basa-basi saja, seperti apa yang 

dikatakan ulama besar suriah itu. Begitu 
juga dengan selamat ulang tahun, begitu 
juga dengan selamat tahun baru. Memang 
kalau kita merayakan tahun baru dengan 
foya-foya, itu yang terlarang foya-foyanya, 
bukan ucapan selamatnya kita kirim. 
Bahkan, ulama Mustafa Ala Zarka'a 
berkata, ada orang yang menjual ucapan, 
kartu-kartu ucapan ini, itu boleh saja, tidak 
usah dilarang. Penggunanya keliru kalau 
dia melanggar tuntutan agama. “Saya 
tidak sependapat orang yang melarang 
ucapan selamat natal, terlalu sempit 
pikirannya. Sekarang begini, 
mempersatukan segala sesuatu itu 
mustahil, gunung saja beragam, tumbuh-
tumbuhan beragam, manusia beragam, 
kita bisa jadi punya rambut sama-sama 
hitam tapi pikiran berbeda. Al-qur'an 
menggariskan satu prinsip, boleh 
berkelompok-kelompok tapi jangan 
berkelahi, jangan berselisih,” tegas 
Quraish. Quraish Shihab menghimbau 
agar kita bisa hidup rukun dan 
berdampingan karena Allah mau kita 
berbeda, tapi Allah tidak mau kita 
bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, 
maka al-Qur'an tidak bisa mengandung 
penafsiran. Natal itu telah membawa 
damai bagi kita seluruh umat beragama 
yang tinggal di NKRI. Buktinya, sampai 
saat ini kita masih bisa hidup rukun 
berdampingan satu sama lain dalam 
perbedaan sekalipun badai intoleransi, 
radikalisme dan terorisme datang 
menerpa negara kita secara bertubi-tubi. 
Eratnya tangan kita bergandengan satu 
sama lain dengan Pancasila dan 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu, 
terlalu kuat untuk ditembus gerombolan 
kadrun yang radikal dengan tingkah dan 
kelakuan mereka yang sangat jauh dari 
yang namanya kasih dan kebaikan yang 
adalah cermin dari Tuhan dan agama itu 
sendiri. Jujur kadang ada rasa lelah 
melanda diri masyarakat Indonesia yang 
cinta damai ini melihat tanah 
kelahirannya. Ternyata sebagian 
warganya dilanda wabah penyakit mabuk 
agama yang menjadi sumber kekacauan 
di negara ini. Demikian rumit menjelaskan 
soal keimanan dan akidah. Banyak kok 
yang yakin keimanan dan aqidah adalah 
dasar terdalam bagi konstruksi spiritual 
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anut tanpa perlu pindah agama atau 
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antar manusia, 
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turut berbahagia saja, seorang muslim 
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maka al-Qur'an tidak bisa mengandung 
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terlalu kuat untuk ditembus gerombolan 
kadrun yang radikal dengan tingkah dan 
kelakuan mereka yang sangat jauh dari 
yang namanya kasih dan kebaikan yang 
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sendiri. Jujur kadang ada rasa lelah 
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cinta damai ini melihat tanah 
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warganya dilanda wabah penyakit mabuk 
agama yang menjadi sumber kekacauan 
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soal keimanan dan akidah. Banyak kok 
yang yakin keimanan dan aqidah adalah 
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bagi semua orang. Tidak serendah dan 
semudah itu hanya dengan ucapan 
selamat Natal lepaslah akidah kita. 
Apa dipikirnya akidah dan keimanan 
demikian rendah? Iman dan akidah 
bukan hanya sekedar ucapan lisan 
tetapi juga substansi dari batin itu 
sendiri. Iman dan akidah itu menancap 
kuat dalam hati dan tubuh seseorang 
demikian rumit dan pelik, hanya diri 
masing-masing yang paling tahu. Tak 
semudah itu dengan mengucapkan 
Natal sontak menjadi Katolik atau 
Kristen, begitu pula seorang non 
muslim mendadak Islam karena 
mengucapkan selamat Idul Fitri. Lha 
banyak yang Kristen kalau bercerita 
seringkali mengucap Alhamdulillah 
atau Assalamualaikum tuh. Toh dirinya 
tetap ke Gereja dan berdoa sesuai 
dengan keyakinannya. Sejak jaman 
dahulu kala, bukan hanya agama 
Islam yang ada di belahan dunia ini, 
termasuk di Indonesia. Di belahan 
dunia manapun Islam tumbuh 
berkembang, berdampingan dengan 
agama lain di segala interaksi 
sosialnya. Pernahkah terpikir mengapa 
Tuhan menciptakan berbagai 
perbedaan itu, termasuk soal agama? 
Tidak lain adalah peringatan agar kita 
jangan sombong dan merasa diri 
paling benar. Bukankah teramat 
mudah bagi Tuhan bila ingin 
menciptakan segalanya sama alias 
homogen. Lucunya di negara ini, ada 
oknum pemeluk agama yang selain 
sibuk menyembah Tuhan sibuk pula 
mengatur keyakinan orang lain. 
Rasanya hidup terasa menegangkan 
jika hal yang berbeda dianggap 
kesalahan yang harus dimusuhi. 
Sungguh aneh meributkan dan 
bertengkar tentang kebenaran konsep 
ketuhanan yang jelas-jelas tidak 
seorang manusia pun mampu 
membuktikannya. Sama halnya 
dengan persoalan boleh tidaknya 
mengucapkan selamat Natal. Yakin 
dan percaya agama Islam itu 
diciptakan, tidak untuk menyempitkan, 
memberi sekat apalagi mengasingkan 
pemeluknya dalam tata pergaulan 
sosial. Oknum yang gampang 

mengafirkan dan mengharamkan 
sesuatu, sebenarnya sedang 
memperlihatkan kebodohan dan 
kemunafikannya sendiri. Berpuluh tahun 
tak ada yang menghebohkan soal 
ucapan selamat Natal, kenapa baru 
sekarang 'kalian' para radikal heboh? 
Himbauan mengucapkan "Selamat Natal'' 
itu haram, sebenarnya baru terdengar 
beberapa tahun ini. Di era Orde Baru dan 
sebelumnya tidak pernah di soal. 
Pertanyaannya, kok baru dibahas 
sekarang-sekarang ini? Dari dulu kemana 
aja? Kalau memang murni ajaran agama 
kenapa tidak sejak ratusan tahun silam? 
Karena takut pada penguasa tempo 
doeloe? Memangnya situ lebih takut 
penguasa dibanding terhadap Tuhan? 
Maka ini menunjukkan betapa bodohnya 
oknum yang mengeluarkan larangan ini. 
Selain bodoh juga munafik. Lalu kalau 
menggunakan produk-produk kafir seperti 
barang-barang teknologi, berpakaian 
model Barat, otomatis sudah menjadi 
kafir? Kalau menuruti dalil tentang hukum 
mengucap salam agama lain, maka 
memakai produk kafir pun harus 
diharamkan. Namun nyatanya tidak 
bukan? Lihat saja para munafik itu, di 
negara kafir yang mereka mencari nafkah 
dan hidup saja masih bisa bisanya bilang 
kafir. Dan merasa dia paling benar. Apa 
memang pantas sekarang kita bilang 
orang tersebut Bodoh dan munafik? Tak 
pernahkah terlintas di benak yang 
melarang apalagi yang mengharamkan 
ucapan Natal bahwa sampai kapanpun 
Islam akan terus berdampingan dengan 
agama apapun atau bisa jadi 
berdampingan dengan atheis di segala 
lini sosial. Kado terindah juga datang dari 
saudara-saudari dari berbagai ormas 
Islam terutama NU dan Muhammadiyah 
yang ikut mengamankan perayaan Natal 
tahun ini. Sungguh kehadiran Anda 
dalam mengamankan perayaan Natal 
pasti akan menambah pesan damai Natal 
di hati umat Kristiani dan menjadi bukti 
toleransi itu masih nyata dan harus terus 
kita pertahankan. Bahwa dengan saling 
menghargai dan menjaga, tidak akan 
merusak keimanan kita masing-masing. 
Benar-benar Indonesia butuh lebih 
banyak lagi sosok-sosok yang seperti NU 

Dan Muhammadiyah ini, ketimbang 
yang hanya pandai umbar kata 
mengaku menteri semua agama namun 
fakta tindakannya nihil. Apresiasi 
setinggi-tingginya juga terhadap netizen 
+62, siapapun Anda, apapun agama 
Anda, apa pun motif Anda, yang sudah 
meneriakkan untuk memerangi 
intoleransi di Indonesia ini. Kalau bukan 
karena dukungan Anda, mungkin 
seruan jaga toleransi itu tidak akan 
semenggema Natal kali ini. Anda sudah 
membuktikan bahwa suara netizen +62, 
yang sering kali riuh rendah dan 
bahkan gaduh itu – ini kenyataan 
karena banyak yang ikut dalam keriuh-
rendahan serta kegaduhan itu, mampu 
mendorong pemerintah dan jajarannya 
untuk berbuat lebih dari biasanya yang 

mereka lakukan. Anda sudah mendorong 
Pemkab Dharmasraya untuk bertindak 
jauh lebih cepat dan tepat dari yang 
sebelumnya kita perhatikan. Terkadang 
heran. Netizen +62 ini tidak lelah 
menyerukan melawan intoleransi. Yakinlah 
kekuatan dan dorongan untuk berjuang 
melawan intoleransi itu adalah bukti 
kepedulian Anda terhadap bangsa ini. 
Bravo dan jangan berhenti 
memperjuangkan kebaikan. Itulah kado 
terindah pada Natal kali ini. Masih ada 
tantangan yang harus kita hadapi ke 
depan. Semoga ini menjadi awal yang baik 
untuk bersama-sama membawa Indonesia 
semakin toleran, damai dan sejahtera. 
Salam hormat dan Selamat Natal untuk 
Anda semua. Semoga damai Natal 
memenuhi hati hidup kita sekalian.
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bagi semua orang. Tidak serendah dan 
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semudah itu dengan mengucapkan 
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ketuhanan yang jelas-jelas tidak 
seorang manusia pun mampu 
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dengan persoalan boleh tidaknya 
mengucapkan selamat Natal. Yakin 
dan percaya agama Islam itu 
diciptakan, tidak untuk menyempitkan, 
memberi sekat apalagi mengasingkan 
pemeluknya dalam tata pergaulan 
sosial. Oknum yang gampang 
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beberapa tahun ini. Di era Orde Baru dan 
sebelumnya tidak pernah di soal. 
Pertanyaannya, kok baru dibahas 
sekarang-sekarang ini? Dari dulu kemana 
aja? Kalau memang murni ajaran agama 
kenapa tidak sejak ratusan tahun silam? 
Karena takut pada penguasa tempo 
doeloe? Memangnya situ lebih takut 
penguasa dibanding terhadap Tuhan? 
Maka ini menunjukkan betapa bodohnya 
oknum yang mengeluarkan larangan ini. 
Selain bodoh juga munafik. Lalu kalau 
menggunakan produk-produk kafir seperti 
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kafir? Kalau menuruti dalil tentang hukum 
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memakai produk kafir pun harus 
diharamkan. Namun nyatanya tidak 
bukan? Lihat saja para munafik itu, di 
negara kafir yang mereka mencari nafkah 
dan hidup saja masih bisa bisanya bilang 
kafir. Dan merasa dia paling benar. Apa 
memang pantas sekarang kita bilang 
orang tersebut Bodoh dan munafik? Tak 
pernahkah terlintas di benak yang 
melarang apalagi yang mengharamkan 
ucapan Natal bahwa sampai kapanpun 
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Sayuran merupakan salah satu 
makanan sehat yang sangat penting 
bagi tubuhmu untuk berfungsi secara 
maksimal. Nutrisi yang dibutuhkan 
tubuh ini sangat penting untuk menjaga 
kesehatan dan kebugaran.
Sayangnya, banyak orang yang 
kekurangan mengonsumsi sayuran 
dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
Hal ini pada ujungnya berakibat 
sejumlah masalah kesehatan baik yang 
tidak begitu terasa hingga 
serius.Kurangnya nutrisi penting pada 
tubuh ini bakal berdampak sangat berat 
untuk diri seseorang. Hal ini terutama 
ketika kamu hanya mengonsumsi 
sayuran tertentu saja atau bahkan tidak 
mengonsumsinya sama sekali.
Perubahan yang muncul pada tubuh ini 

Tanda Tubuh Kekurangan Sayuran

bisa terasa sangat mengganggu dan 
berdampak pada kehidupanmu. Dilansir 
dari The Healthy, berikut sejumlah hal 
yang bakal kamu alami ketika kurang 
mengonsumsi sayuran.
1.Kurangnya Variasi Warna Makanan
Sayuran memiliki beragam warna yang 
bakal menghiasi piring dan memenuhi 
kandungan nutrisi bagi tubuh."Walau 
mungkin merupakan makanan favoritmu, 
pasta, nasi, dan roti tidak menambah 
banyak warna pada makanan dan juga 
banyak nutrisi dalam bentuk vitamin dan 
mineral," ungkap Abby Sauer, RD, MPH, 
pakar diet di Abbott.
2.Mudah Lebam
Mengonsumsi vitamin C dalam jumlah 
terlalu sedikit bisa meningkatkan 
risikomu mengalami lebam. Kandungan 
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vitamin C ini bisa ditemui pada sayuran 
seperti kale, cabai, sayuran berdaun, 
brokoli, dan tomat.
3.Lelah Terus-menerus
Kekurangan folat bisa menyebabkan 
rasa lelah dan anemia. Kandungan ini 
bisa diperoleh dari sejumlah sayuran 
seperti sayuran berdaun gelap, polong-
polongan, serta asparagus.
4.Mudah Sakit
"Jika kamu kurang makan sayur dan 
vitamin penting yang mereka sediakan, 
tubuh mungkin kurang pertahanan 
yang dibutuhkan untuk melepaskan 
radikal bebas melawan virus," terang 
Sauer.
"Selalu simpan sayuran berdaun gelap 
di dalam kulkas, sumber vitamin C 
yang baik untuk memberi dorongan 
pada sistem kekebalan tubuh dan 
mempersingkat waktu pemulihan," 
sambungnya.
5.Mudah Lupa
Kondisi lupa bisa terjadi pada usia 
berapa pun. Walau begitu menurun dan 
memudarnya ingatan bisa disebabkan 
juga karena kurangnya nutrisi.
Hal ini bisa terjadi ketika kamu 
kekurangan nutrisi lutein di dalam 
tubuh. Kandungan ini bisa diperoleh 
dari sayuran hijau, wortel, brokoli, 

jagung, dan tomat.
6.Sulit Mengatasi Stres
Walau stres merupakan suatu hal yang 
tidak dapat dihindari, 
namun makanan yang kita konsumsi bisa 
mempengaruhi respons tubuh kita secara 
langsung. 
Kurang mengonsumsi sayuran bisa 
menyebabkan tubuh kurang kandungan 
anti peradangan yang mengatasi stres 
dalam tubuh ini.
7.Rentan Mengalami Kram Otot
Buah dan sayur mengandung potasium 
yang bisa mencegah kram otot terutama 
saat berolahraga atau pada saat panas. 
Mengonsumsi buah dan sayur secara 
cukup bisa mencegah masalah 
kesehatan ini.
8.Berat Badan Meningkat
"Buah dan sayur memiliki kandungan 
serat yang membuatmu merasa kenyang 
sehingga makan lebih sedikit," terang 
Emily Rubin, RD, pakar diet dari Thomas 
Jefferson University Hospitals.
"Sebagian buah dan sayur memiliki 
kandungan rendah kalori," sambungnya.
Beberapa hal ini bakal kamu alami ketika 
kurang mengonsumsi sayuran setiap hari. 
Pastikan kamu cukup mengonsumsi 
sayuran untuk mencegah masalah 
kesehatan ini.

Kebijakan pemerintah tak pernah luput 
dari sorotan publik. Ada masyarakat 
yang memberi dukungan terhadap 
kebijakan yang dikeluarkan, namun tak 
jarang juga masyarakat yang tidak 
mendukung kebijakan pemerintah 
hingga menuai kontroversi.
Di 2019, Joko Widodo (Jokowi) kembali 
dilantik menjadi presiden dan 
menetapkan menteri-menteri yang 
diharapkan bisa membawa Indonesia 
menjadi lebih baik lagi 5 tahun ke 
depan. Sayangnya, pemerintahan baru 
Jokowi tak terlepas dari sorotan 
publik.Beberapa menteri justru 
mengeluarkan kebijakan yang menuai 
pro dan kontra di awal masa 
jabatannya. Tak jarang, kebijakan 
mereka kerap dibanding-bandingkan 
dengan menteri sebelumnya.
1.Ekspor Benih Lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo tengah menjadi sorotan publik 

Kebijakan kontroversi Tahun 2019

Tanah Air

karena beberapa kebijakan yang 
dikeluarkannya, salah satunya ekspor 
benih lobster. Rencana ini menuai pro dan 
kontra, mengingat, Menteri Kelautan dan 
Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, 
melarang adanya ekspor tersebut untuk 
melindungi bibit lobster dan meningkatkan 
kesejahteraan nelayan.Edhy mengatakan 
alasannya 80 persen impor benih lobster 
di Vietnam berasal dari Indonesia tetapi 
dikirim oleh Singapura. Dia menjelaskan, 
harga benih lobster dari nelayan di 
Indonesia dibeli seharga Rp3.000 hingga 
Rp5.000 per ekornya. Namun, ketika 
dijual ke Vietnam harganya melonjak 
sampai Rp139.000 per ekor.Menurutnya, 
ini bisa menjadi peluang bisnis yang bisa 
meningkatkan devisa negara. Nantinya, 
benih lobster akan diekspor langsung ke 
negara yang bersangkutan."Jadi jualnya 
langsung antar negara. Biar mereka bayar 
pajak," kata Edhy dalam Rakornas KKP 
2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

vitamin C ini bisa ditemui pada sayuran 
seperti kale, cabai, sayuran berdaun, 
brokoli, dan tomat.
3.Lelah Terus-menerus
Kekurangan folat bisa menyebabkan 
rasa lelah dan anemia. Kandungan ini 
bisa diperoleh dari sejumlah sayuran 
seperti sayuran berdaun gelap, polong-
polongan, serta asparagus.
4.Mudah Sakit
"Jika kamu kurang makan sayur dan 
vitamin penting yang mereka sediakan, 
tubuh mungkin kurang pertahanan 
yang dibutuhkan untuk melepaskan 
radikal bebas melawan virus," terang 
Sauer.
"Selalu simpan sayuran berdaun gelap 
di dalam kulkas, sumber vitamin C 
yang baik untuk memberi dorongan 
pada sistem kekebalan tubuh dan 
mempersingkat waktu pemulihan," 
sambungnya.
5.Mudah Lupa
Kondisi lupa bisa terjadi pada usia 
berapa pun. Walau begitu menurun dan 
memudarnya ingatan bisa disebabkan 
juga karena kurangnya nutrisi.
Hal ini bisa terjadi ketika kamu 
kekurangan nutrisi lutein di dalam 
tubuh. Kandungan ini bisa diperoleh 
dari sayuran hijau, wortel, brokoli, 

jagung, dan tomat.
6.Sulit Mengatasi Stres
Walau stres merupakan suatu hal yang 
tidak dapat dihindari, 
namun makanan yang kita konsumsi bisa 
mempengaruhi respons tubuh kita secara 
langsung. 
Kurang mengonsumsi sayuran bisa 
menyebabkan tubuh kurang kandungan 
anti peradangan yang mengatasi stres 
dalam tubuh ini.
7.Rentan Mengalami Kram Otot
Buah dan sayur mengandung potasium 
yang bisa mencegah kram otot terutama 
saat berolahraga atau pada saat panas. 
Mengonsumsi buah dan sayur secara 
cukup bisa mencegah masalah 
kesehatan ini.
8.Berat Badan Meningkat
"Buah dan sayur memiliki kandungan 
serat yang membuatmu merasa kenyang 
sehingga makan lebih sedikit," terang 
Emily Rubin, RD, pakar diet dari Thomas 
Jefferson University Hospitals.
"Sebagian buah dan sayur memiliki 
kandungan rendah kalori," sambungnya.
Beberapa hal ini bakal kamu alami ketika 
kurang mengonsumsi sayuran setiap hari. 
Pastikan kamu cukup mengonsumsi 
sayuran untuk mencegah masalah 
kesehatan ini.

Kebijakan pemerintah tak pernah luput 
dari sorotan publik. Ada masyarakat 
yang memberi dukungan terhadap 
kebijakan yang dikeluarkan, namun tak 
jarang juga masyarakat yang tidak 
mendukung kebijakan pemerintah 
hingga menuai kontroversi.
Di 2019, Joko Widodo (Jokowi) kembali 
dilantik menjadi presiden dan 
menetapkan menteri-menteri yang 
diharapkan bisa membawa Indonesia 
menjadi lebih baik lagi 5 tahun ke 
depan. Sayangnya, pemerintahan baru 
Jokowi tak terlepas dari sorotan 
publik.Beberapa menteri justru 
mengeluarkan kebijakan yang menuai 
pro dan kontra di awal masa 
jabatannya. Tak jarang, kebijakan 
mereka kerap dibanding-bandingkan 
dengan menteri sebelumnya.
1.Ekspor Benih Lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo tengah menjadi sorotan publik 

Kebijakan kontroversi Tahun 2019

Tanah Air

karena beberapa kebijakan yang 
dikeluarkannya, salah satunya ekspor 
benih lobster. Rencana ini menuai pro dan 
kontra, mengingat, Menteri Kelautan dan 
Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, 
melarang adanya ekspor tersebut untuk 
melindungi bibit lobster dan meningkatkan 
kesejahteraan nelayan.Edhy mengatakan 
alasannya 80 persen impor benih lobster 
di Vietnam berasal dari Indonesia tetapi 
dikirim oleh Singapura. Dia menjelaskan, 
harga benih lobster dari nelayan di 
Indonesia dibeli seharga Rp3.000 hingga 
Rp5.000 per ekornya. Namun, ketika 
dijual ke Vietnam harganya melonjak 
sampai Rp139.000 per ekor.Menurutnya, 
ini bisa menjadi peluang bisnis yang bisa 
meningkatkan devisa negara. Nantinya, 
benih lobster akan diekspor langsung ke 
negara yang bersangkutan."Jadi jualnya 
langsung antar negara. Biar mereka bayar 
pajak," kata Edhy dalam Rakornas KKP 
2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

(4/12).Dia melanjutkan, rencana ini bisa 
dilakukan bila diatur dengan baik mulai 
dari regulasi sampai pelibatan 
pengusaha. Meski demikian, tidak 
semua benih lobster akan diekspor, 
sehingga masih ada benih yang bisa 
dibudidayakan.Palarang ekspor benih 
lobster sendiri sudah tertuang pada 
Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 
2016 tentang Larangan Penangkapan 
dan/ atau Pengeluaran Lobster, Kepiting 
dan Rajungan dari Wilayah Negara 
Republik Indonesia. Secara spesifik 
tercantum di Pasal 7 (1) yang berbunyi 
'setiap orang dilarang menjual benih 
lobster untuk budidaya'.Susi 
menjelaskan pembesaran lobster di laut 
sebagai habitat aslinya lebih baik. 
Sebab ada kesempatan bagi lobster 
untuk beranak pinak. Musim kemarau 
jadi waktu terbaik untuk pembibitan. 
Biasanya ini dilakukan tiga sampai lima 
bulan sebelum musim hujan tiba.Dalam 
video yang diposting pada 10 Desember 
2019 kemarin, Susi bercerita sedang 
menyantap hidangan laut lobster di 
kampung halamannya, Pangandaran.
"Lobster yang bernilai ekonomi tinggi 
tidak boleh punah, hanya karena 
ketamakan kita menjual bibitnya. 
Dengan harga seperseratusnya pun 

tidak," tulis Susi, dikutip Liputan6.com, 
Minggu (15/12).
2.Penenggelaman Kapal
Edhy memastikan akan kembali 
meneruskan kebijakan kontroversial yang 
pernah dilakukan oleh Susi Pudjiastuti 
dalam upaya penenggelaman kapal asing 
atau ilegal fishing. Hanya saja keputusan 
itu nantinya akan diberikan sepenuhnya 
kepada pengadilan apakah akan 
ditenggelamkan atau justru 
lainnya."Penenggelaman kapal itu tetap 
kita akan lakukan kalau memang ada 
siapa pelanggarnya. Tapi kalau kemudian 
kita tangkap kita kejar masa harus kita 
tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. 
Kan pengadilan urusannya. 
Menenggelamkan kapal pun harus 
keputusan pengadilan," katanya saat 
ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin 
(18/11).Dia menegaskan, tidak takut 
menenggelamkan kapal sebanyak 
apapun. Hanya saja tujuan akhirnya harus 
jelas. Karena menurut dia, ada yang lebih 
penting selain melakukan penenggelaman 
kapal-kapal tersebut."Kedaulatan nomor 1 
harga diri bangsa nomor 1. Tapi kalau 
jargon penenggelaman kapal terus yang 
kita lakukan, sementara pembinaan 
kepada nelayan dan pembudidaya ikan 
kita juga tidak ada, tidak jalan tidak ada 
gunanya," katanya."Makanya saya tidak 
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menampikan yang sudah ada saya 
menghormati dan mendukung apa 
yang baik di menteri saya 
sebelumnya. Membangun industri 
perikanan dengan tidak meninggalkan 
para nelayan kecil kita akan ajak 
bareng," sambung dia.
Hal ini sedikit berbeda dengan 
kebijakan Susi, di mana 
penenggelaman kapal menjadi 
kebijakan paling terkenal Susi.
3.Impor Gula
Kebijakan impor gula bukan hal yang 
baru lagi. Meski demikian, kebijakan 
ini masih diberlakukan dan masih 
menjadi pro kontra. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 
2008 impor gula memang cenderung 
mengalami kenaikan.Pada 2008, 
impor gula Indonesia sebesar 1,01 juta 
ton dengan nilai USD 366 juta, pada 
2009 sebanyak 1,37 juta ton dengan 
nilai USD 568 juta, pada 2010 
sebanyak 1,78 juta ton dengan nilai 
USD 1,11 miliar,
Kemudian pada 2011 sebanyak 2,5 
juta ton dengan nilai USD 1,73 miliar, 
pada 2012 sebanyak 2,76 juta ton 
dengan nilai USD 1,63 miliar, pada 
2013 sebanyak 3,34 juta ton dengan 
nilai USD 1,73 miliar, pada 2014 

sebanyak 2,96 juta ton dengan nilai USD 
1,32 miliar, pada 2015 sebanyak 3,37 juta 
ton dengan nilai USD 1,25 miliar.
Pada 2016 sebanyak 4,76 juta ton 
dengan nilai USD 2,09 miliar, pada 2017 
sebanyak 4,48 juta ton dengan nilai USD 
2,07 miliar, pada 2018 sebanyak 5,02 juta 
ton dengan nilai USD 1,79 miliar dan 
pada 2019 hingga Februari sebanyak 444 
ribu ton dengan nilai USD 147 juta.
Saat ini, Indonesia juga akan mengimpor 
gula (raw sugar) dari Indonesia, sesuai 
dengan kesepakatan terkait agrikultur 
Indonesia-India, di mana India akan 
menurunkan tarif masuk sawit Indonesia. 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
mengatakan, Indonesia tidak dapat 
menutup diri pada impor jika ingin 
ekspor.Dia menyebut Indonesia sedang 
membutuhkan gula karena pasokan yang 
tidak mencukupi. Namun, dia tidak 
merinci berapa jumlah gula yang akan 
diserap dari India."Saya kira yang paling 
utama sekarang gula, karena biar 
bagaimana gula enggak cukup kan," ujar 
Syahrul.Ketika ditanya apakah dia 
menyetujui impor tersebut, Syahrul 
berkata pihaknya bukanlah pengambil 
keputusan. Dia hanya kembali 
menegaskan bahwa Indonesia memang 
sedang butuh pasokan gula. 

Liverpool  di Stadion King Power, Jumat 
(27/12) dini hari WIB. Berikut fakta 
kemenangan besar Liverpool di markas 
Leicester.
The Reds meraih kemenangan ke-17 
dari 18 pertandingan di Liga Inggris. 
Anak asuh Jurgen Klopp 
mempermalukan The Foxes dalam laga 
Boxing Day.
Tambahan tiga poin membuat Liverpool 
kini menghuni peringkat pertama 
klasemen Liga Inggris dengan 52 poin 
atau unggul 13 poin atas Leicester yang 
menduduki peringkat kedua. Posisi 
Leicester pun terancam tergeser 
Manchester City yang baru akan 
bermain melawan Wolverhampton 
Wanderers pada Sabtu (28/12) dini hari.
Selain fakta di klasemen, 
berikut fakta-fakta lain kemenangan 
besar Liverpool di markas Leicester:
1. Untuk kali pertama Liverpool meraih 
lima kemenangan beruntun di laga 
Boxing Day. Dalam lima pertandingan 
tersebut, The Reds mencetak 15 gol 
dan tidak pernah kebobolan.

Fakta Kemenangan Besar Liverpool

5 Fakta Kemenangan Besar Liverpool di 
Markas LeicesterLiverpool menjauh dari 
kejaran Leicester City di klasemen. (AP 
Photo/Rui Vieira)
2. Dalam sejarah kompetisi teratas, 
Liverpool juga baru tercatat berhasil 
meraih tiga kemenangan tandang 
beruntun melawan Leicester.
3. James Milner menjadi salah satu 
eksekutor penalti andal Liverpool dengan 
13 keberhasilan melepaskan tembakan 
dari titik putih. Milner hanya kalah dari dua 
legenda Liverpool, Steven Gerard dan 
Robbie Fowler.
5 Fakta Kemenangan Besar Liverpool di 
Markas Leicester
4. Leicester kembali kalah di kandang 
dengan margin empat gol untuk kali 
pertama setelah Mei 2017. 
Dua tahun lalu Leicester dipermalukan 1-6 
oleh Tottenham Hotspur di Stadion King 
Power.
5. Leicester hanya meraih dua 
kemenangan dari 11 laga bersama 
Brendan Rodgers di saat Jamie Vardy 
gagal mencetak gol.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
memimpin Rapat Terbatas tentang 
Penyusunan Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja. Draf Rancangan 
Undang-Undang (RUU) bakal 
disampaikan kepada DPR setelah 10 
Januari 2020.“Pagi ini dibahas 
penyusunan naskah akademik dan draf 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan 
Kerja. Segera nanti Januari 
pertengahan akan kita sampaikan ke 
DPR,” kata Presiden di Istana 
Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 
Jumat (27/12/2019).Rapat dihadiri di 
antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 
Menteri Koordinator (menko) 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida 
Fauziyah, Menteri Sekretaris Negara 
(Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris 
Kabinet (seskab) Pramono 
Anung.Presiden menjelaskan, substansi 

Jokowi : Jangan Ada Pasal - Pasal Titipan

dari RUU menyangkut 11 kluster dengan 
melibatkan 30 kementerian dan lembaga. 
Presiden meminta agar RUU tersebut 
memiliki fokus. Konsistensi juga betul-
betul terjaga dan sinkron serta 
terpadu.“Saya tidak ingin RUU ini hanya 
menjadi tempat menampung keinginan-
keinginan kementerian dan lembaga. 
Jangan sampai hanya menampung, 
menampung, menampung keinginan, tapi 
tidak masuk ke visi besar,” ujar 
Persiden.Presiden menekankan 
pentingnya draf dicek. Presiden tidak 
mau RUU itu dimanfaatkan, bahkan 
disusupi kepentingan tertentu. Sejumlah 
menteri seperti menko perekonomian, 
menteri hukum dan hak asasi manusia 
(menkumham), mensesneg, dan seskab 
mendalami RUU.“Tolong dicek. Hati-hati 
betul. Jangan sampai dimanfaatkan 
untuk tumpangan pasal-pasal titipan 
yang tidak relevan. Saya minta nanti 
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setelah ini kita bicarakan. Tolong 
didalami. Dipimpin menko 
perekonomian, menkumham, 
mensesneg, seskab,” ungkap 
Presiden.Presiden juga meminta 
kejaksaan agung, Polri, dan Badan 
Intelijen Negara (BIN) memantau 
dampak-dampak negatif dari RUU. 
Presiden tidak menginginkan terjadi hal-
hal tertentu akibat pengajuan RUU 
tersebut.“Jangan sampai menyebabkan 
hal-hal yang tidak kita inginkan, 
sehingga tolong agar dikomunikasikan 
dengan yang terkait dengan yang ada 
di dalam omnibus. Seluruh menteri juga 
dikomunikasikan dan juga 
dikonsultasikan dengan seluruh 
pemangku kepentingan,” tegas 
Presiden.Presiden menuturkan, regulasi 
turunan Omnibus Law berupa 
rancangan peraturan pemerintah (PP), 
revisi PP, rancangan peraturan presiden 

(perpres) harus disiapkan sekaligus 
dikerjakan secara pararel. Sebab, 
pemerintah ingin bekerja cepat.“Bukan 
hanya untuk menjadikan RUU dan 
regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah 
regulasi yang solid, tetapi juga 
memudahkan pemangku kepentingan 
memahami arsitektur besar dari Omnibus 
Law yang kita kerjakan,” tutur 
presiden.Presiden menambahkan, setelah 
RUU disetujui DPR, eksekusi di lapangan 
juga perlu dilakukan. Presiden 
mengatakan, sosialisasi sebelum RUU 
dikirimkan ke DPR sepatutnya 
disampaikan kepada publik.“Tolong ini 
sebelum ini masuk ke DPR, menko 
perekonomian, menkumham, mensesneg 
agar mengekspos ke publik. Kalau ada hal 
yang perlu diakomodir harus kita 
perhatikan. Ini sebuah proses 
keterbukaan yang kita inginkan,” kata 
presiden.
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Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
(PBB) Yusril Ihza Mahendra 
membantah kabar dirinya ditunjuk 
menjadi wakil kepala staf kepresidenan 
Kantor Staf Presiden (KSP). ia 
mengaku tak berminat menjadi orang 
nomor dua di KSP."Enggak bener. Saya 
juga enggak minat," kata dia, yang 
merupakan mantan Menteri Hukum dan 
HAM ini, lewat pesan singkat, Jumat 
(27/12).Yusril, yang saat ini masih 
berada di Arab Saudi, heran dengan 
kabar bahwa dirinya dipilih Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil 
Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko.Sebelumnya, Jokowi 
menerbitkan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 
Tentang Kantor Staf Presiden (KSP) 
yang ditandatangani pada 18 
Desember. Dalam aturan itu, Jokowi 
membuat posisi baru, yakni wakil 
kepala staf kepresidenan.

Yusril Tolak Jadi Wakil Moeldoko

Tanah Air

Wakil kepala staf kepresidenan diangkat 
dan diberhentikan oleh presiden. Masa 
jabatan wakil kepala staf kepresidenan 
paling lama sama dengan jabatan kepala 
staf kepresidenan, yang mengikuti masa 
jabatan presiden.Staf Khusus Presiden 
Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman 
mengatakan wakil kepala staf 
kepresidenan membantu kepala staf 
kepresidenan dalam pelaksanaan program 
pemerintah."Memastikan seluruh program 
presiden dan wakil presiden terlaksana 
dengan baik," kata Fadjroel, kemarin.
Fadjroel menyebut posisi wakil kepala staf 
kepresidenan berasal dari kalangan 
profesional. Menurutnya, orang-orang 
profesional yang bakal membantu tugas 
Moeldoko itu bisa dari partai politik 
ataupun nonpartai."Profesional itu kan 
bisa berasal dari partai, non-partai. 
Kemudian mereka yang berpengalaman di 
wilayah birokrasi sehingga bisa membantu 
unit delivery," ujarnya.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Tanah Air

Setelah melantik para menteri Kabinet 
Indonesia Maju (23/10/2019), Presiden 
Joko Widodo mengingatkan kepada 
jajarannya tak ada visi misi menteri, 
yang ada hanya visi misi presiden dan 
wakil presiden. "Pada sidang paripurna 
yang pertama pada pagi hari ini saya 
ingin menyampaikan beberapa hal yang 
harus kita ketahui bersama, terutama 
yang akan kita kerjakan, kerja kerja 
besar yang akan kita lakukan dalam 5 
tahun ke depan," kata Jokowi saat 
membuka rapat kabinet paripurna di 
Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 
(24/10/2019). "Terutama yang ingin saya 
sampaikan bahwa tidak ada visi misi 
menteri yang ada adalah visi misi 
presiden dan wakil presiden," 
sambungnya. Jokowi dengan tegas 
meminta pesannya ini benar-benar 
diperhatikan. Terkait hal itu, dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 
Tahun 2019 tentang Kemendikbud yang 
ditandatangani tanggal 16 Desember 
2019, Presiden Jokowi menegaskan 
kembali beberapa fungsi yang harus 
diemban Kemendikbud di bawah 
kepemimpinan Nadiem Makarim. 15 
fungsi Kemendikbud Dikutip dari Perpres 
82/2019, berikut 15 fungsi Kemendikbud 
di periode kedua pemerintahan Presiden 
Joko Widodo: 
 1. Merumuskan dan menetapkan 
kebijakan di bidang pendidik dan tenaga 
kependidikan, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, 
pendidikan tinggi, dan pengelolaan 
kebudayaan.  
2. Melaksanakan kebijakan di bidang 
pengendalian formasi pendidik, 
pemindahan pendidik, dan 
pengembangan karir pendidik, serta 
pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas daerah provinsi. 
3. Menetapkan standar nasional 
pendidikan dan kurikulum nasional 
pendidikan menengah, pendidikan 
dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal.
 4. Melaksanakan kebijakan di bidang 

pendidikan tinggi.
 5. Melaksanaan fasilitasi pendidik dan 
tenaga kependidikan dan 
penyeienggaraan, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, dan 
pendidikan tinggi, serta pengelolaan 
kebudayaan
 6. pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang pendidik dan 
tenaga kependidikan, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, pendidikan 
tinggi, dan pengelolaan kebudayaan. 
7. Melaksanakan kebijakan di bidang 
pelestarian cagar budaya dan pemajuan 
kebudayaan. 
 8. Melaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan perfilman nasional. 
9. Melaksanaan pengembangan, 
pembinaan, dan pelindungan bahasa dan 
sastra Indonesia. 
10. Melaksanaan pengelolaan sistem 
perbukuan. 
11. Melaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian di daerah. 
12. Melakukan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian. 
13. Mengelola barang milik/kekayaan 
negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian
 14. Melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di lingkungan 
Kementerian. 
15. Melakukan pelaksanaan dukungan 
substantif untuk mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

Fungsi Kemendikbud Era Nadiem
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Tanah Air

Setelah melantik para menteri Kabinet 
Indonesia Maju (23/10/2019), Presiden 
Joko Widodo mengingatkan kepada 
jajarannya tak ada visi misi menteri, 
yang ada hanya visi misi presiden dan 
wakil presiden. "Pada sidang paripurna 
yang pertama pada pagi hari ini saya 
ingin menyampaikan beberapa hal yang 
harus kita ketahui bersama, terutama 
yang akan kita kerjakan, kerja kerja 
besar yang akan kita lakukan dalam 5 
tahun ke depan," kata Jokowi saat 
membuka rapat kabinet paripurna di 
Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 
(24/10/2019). "Terutama yang ingin saya 
sampaikan bahwa tidak ada visi misi 
menteri yang ada adalah visi misi 
presiden dan wakil presiden," 
sambungnya. Jokowi dengan tegas 
meminta pesannya ini benar-benar 
diperhatikan. Terkait hal itu, dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 
Tahun 2019 tentang Kemendikbud yang 
ditandatangani tanggal 16 Desember 
2019, Presiden Jokowi menegaskan 
kembali beberapa fungsi yang harus 
diemban Kemendikbud di bawah 
kepemimpinan Nadiem Makarim. 15 
fungsi Kemendikbud Dikutip dari Perpres 
82/2019, berikut 15 fungsi Kemendikbud 
di periode kedua pemerintahan Presiden 
Joko Widodo: 
 1. Merumuskan dan menetapkan 
kebijakan di bidang pendidik dan tenaga 
kependidikan, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, 
pendidikan tinggi, dan pengelolaan 
kebudayaan.  
2. Melaksanakan kebijakan di bidang 
pengendalian formasi pendidik, 
pemindahan pendidik, dan 
pengembangan karir pendidik, serta 
pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas daerah provinsi. 
3. Menetapkan standar nasional 
pendidikan dan kurikulum nasional 
pendidikan menengah, pendidikan 
dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal.
 4. Melaksanakan kebijakan di bidang 

pendidikan tinggi.
 5. Melaksanaan fasilitasi pendidik dan 
tenaga kependidikan dan 
penyeienggaraan, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, dan 
pendidikan tinggi, serta pengelolaan 
kebudayaan
 6. pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang pendidik dan 
tenaga kependidikan, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan vokasi, pendidikan 
tinggi, dan pengelolaan kebudayaan. 
7. Melaksanakan kebijakan di bidang 
pelestarian cagar budaya dan pemajuan 
kebudayaan. 
 8. Melaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan perfilman nasional. 
9. Melaksanaan pengembangan, 
pembinaan, dan pelindungan bahasa dan 
sastra Indonesia. 
10. Melaksanaan pengelolaan sistem 
perbukuan. 
11. Melaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian di daerah. 
12. Melakukan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian. 
13. Mengelola barang milik/kekayaan 
negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian
 14. Melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di lingkungan 
Kementerian. 
15. Melakukan pelaksanaan dukungan 
substantif untuk mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
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