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 Kehadiran pasar modern di Indonesia melalui 

proses liberalisasi perdagangan menyebabkan 

terjadi persoalan pasar. 



Contoh kalimat yang ilmiah 
 Pertumbuhan pesat pasar modern memunculkan persoalan keadilan pasar di 

Indonesia. Persoalannya adalah ketersingkiran pelaku usaha ritel kecil seperti 
pasar tradisional yang menjadi tempat berusaha sebagian besar pelaku usaha 
kecil dan menengah sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan 
(growth), rasio belanja, omzet yang menunjukkan pasar modern lebih tinggi 
dibandingkan dengan pasar tradisional, bahkan sebagian pasar tradisional 
mengalami kerugian dan terpinggirkan. Beberapa penelitian menunjukkan hal 
tersebut sebagai berikut:  

 Penelitian Nielsen menunjukkan pasar modern mengalami pertumbuhan sebesar 
14 persen yakni dari 7.839 toko pada tahun 2005 menjadi 8.918 tahun 2006. 
Sedangkan pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan 3 persen yakni  dari 
segi jumlah toko 1.787.897 pada tahun 2005 menjadi 1.846.752 toko tahun 
2006.  Dari segi rasio keinginan masyarakat berbelanja, studi Nielsen mencatat 
bahwa rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional cenderung 
turun, dari 65% pada tahun 1999 menjadi 53% pada tahun 2004. Sebaliknya, 
rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar modern meningkat 35% tahun 
1999 menjadi 47% pada tahun 2004.  
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Hukum Halal: Proteksi atau Industrialisasi 
(Analisis Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Produk 

Halal di Indonesia) 
 

Mustapa Khamal Rokan 

Pengajar Hukum Bisnis UIN Sumatera Utara 

 

Penelitian ini ingin menguji pembentukan peraturan perundang-undangan tentang produk 

halal apakah didorong oleh motif proteksi terhadap umat Islam untuk mendapatkan produk 

yang terjamin kehalalannya atau berdasarkan motif industrialisasi dimana produk halal akan 

membuat konsumen dalam industri makanan/minuman dan pelancong dalam insutri 

pariwisata sehingga menguntungkan dalam dunia bisnis. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan analisis isi (content analysis) dengan melihat proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan tentang halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma hukum 

setingkat undang-undang yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal dimotivasi untuk melindungi umat Islam dari produk yang tidak halal 

sebagaimana jaminan konstitusi. Namun, pembentukan norma halal pada tingkat peraturan 

gubernur dan peraturan daerah selain untuk melindungi umat Islam dari produk yang tidak 

halal namun juga dimotivasi untuk meningkatkan penghasilan daerah (PAD) dalam hal ini, 

hukum halal sebagai sebuah industri yang penting dalam meningkatkan nilai ekonomi. 

Penelitian ini berimplikasi secara teoritik bahwa pembentukan perundang-undangan dalam 

bidang halal berkarakter hukum untuk industrialisasi.  

 

Kata Kunci: Produk Halal, Peraturan Perudangan-undangan, Proteksi, Industrialisasi 
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LETTER of MOTIVATION 

Jakarta, July, 30, 2013 

School of Government and International Affairs 

Durham University 

 

My name is Mustafa Kamal Rokan. I’m a student from University of Indonesia with a Major in 

Law (Economics Law). I am a Lecturer at the Faculty of Islamic Law State Islamic Studies, 

North Sumatera, Indonesia which is currently doing PhD Program in Law (Islamic Economic 

Law), Faculty of Law University of Indonesia.  

I took the initiative to enroll in the Sandwich program for research fellows from Indonesia 

organized by School of Government and International Affairs Durham University with the main 

consideration for many centuries, School of Government and International Affairs 

Durham University has been recognized internationally as an internationally oriented law school 

with a wide range of high quality legal programs. My purpose is to conduct research for at least 3 

(three) months related to my dissertation topic, entitled “Role of State on Traditional Retail 

Market in Indonesia on Islamic Law Perspective (Case Studi Jakarta and Medan).” One of the 

questions in this dissertation research related to the substance of the Act and Regulation of 

market various countries, one of which is United Kingdom. United Kingdom was chosen as the 

comparison given the regulation and implementation of role of state in economics affairs was 

well developed in the United Kingdom. 

Through research at School of Government and International Affairs Durham University, I wish 

I could meet and discuss / consult with the lecturer / supervisor who can provide knowledge I 

need related to role of state in economics affairs in United Kingdom. In addition to the literary 

study at School of Government and International Affairs Durham University library I wish I 

could get books or scientific articles relating my dissertation topic. 

The field of law that I will thoroughly for at the School of Government and International Affairs 

Durham University related to topic of my dissertation and the field that I teach as a lecturer is 

legislation studies. I have a great hope to be accepted in The Sandwich Program for Research 

Fellows from Indonesia organized by School of Government and International Affairs Durham 

University considering my participation in this program will be able to assist me in completing 

my dissertation and increase the experience and enhance my academic ability as a lecturer that 

will eventually be useful to the institution where I work, Faculty of Islamic Law, State Islamic 

Studies of North Sumatera, Indonesia.  

 

 

 

 

Dear Sirs/Madam, 
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Herewith my letter I send you requirements for Sandwich-Like Program 2013 at the School of 

Government and International Affairs Durham University. I hope I can to be your sandwich-

fellow this year. Thank you very much for your kind attention and cooperation. I am looking 

forward for your soon email. 

 

Sincerely yours, 

Mustafa Kamal Rokan 

Student of Doctoral Program of Law 

Faculty of Law, University Of Indonesia, Jakarta-Indonesia 
 

Comment [M6]: Meyakinkan 
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Sesi I: Membuat Pendahuluan 
 

 
Prostitusi, Tidak Hanya Terjadi pada Orang Dewasa 

 
Latar Belakang 

Maraknya prostitusi bukan hanya terjadi pada orang dewasa namun sudah 
menyebar hingga di kalangan anak bawah umur. Banyak otak yang menjalankan 
“bisnis” ini di Indonesia sehingga membuat jejaring peredarannya masih terus 
ada. Dari data Tribunnews.com selama 2013 sampai 2017 terdapat 168 
lokalisasi di indonesia. 

Beberapa organisasi internasional yang berbasis di Indonesia misalnya 
UNICEF Indonesia telah mengestimasi anak-anak yang menjadi korban 
prostitusi berjumlah 40.000 hingga 70.000 setiap tahunnya. ILO pernah 
melakukan penelitian tentang prostitusi anak di beberapa kota di Indonesia dan 
menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang menjadi korban prostitusi. 

Anak harus dilindungi dari berbagai macam bentuk prostitusi. Misalnya 
pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang 
dibayar dalam uang tunai atau dalam bentuk barang yang berada di jalanan, 
dalam gedung, diskotik, panti pijat, bar, hotel atau rumah prostitusi, wisata seks 
anak, pembuatan, promosi, dan distribusi pornografi serta pemakaian anak-anak 
dalam pertunjukan seks dari segala ratifikasi dan konvensi hak anak. 
 

STUNTING 

Latar Belakang 

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tentu masih membutuhkan 
kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, kejadian stunting 
turut berkembang yang pada dasarnya kejadian tersebut identik dengan 
penurunan kualitas sumber daya manusianya. Dengan kata lain, stunting bukan 
hanya menurunkan kualitas kecerdasan otak namun berimplikasi juga terhadap 
aspek biologis tubuh dengan tubuh yang pendek serta gangguan metabolisme. 
Dalam konsep trias epidemiologi, stunting diturunkan melalui hereditas 
terutama yang berasal dari ibu, sehingga apabila tidak diputus rantai 
penyebaran penyakit, bukan tidak mungkin Indonesia akan “terpuruk” di masa 
yang akan datang. 
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SIKLUS AIR 

Latar Belakang Masalah 

Krisis air  masjid ulul albab hampir setiap hari kering ketika sholat dzuhur dan 
sholat jum’at, akibat krisis air ini menimbulkan terhambatnya aktifitas sholat di masjid 
tersebut. Salah satu teknik untuk menaggulangi krisis air dengan media teknologi siklus 
air jernih abadi  ,  Alat ini merupakan tekonolgi baru terbarukan yang menggabungkan, 
berbagi cabang ilmu terutama fisika dan biologi. dengan proses air jernih yang dipakai 
untuk whudu difilter dialirkan ke sumber air. Untuk membuktikan air masih suci maka 
dilakukan pengujian berulang menggunakan system sensor pada monitor atau 
menggunakan system pH meter, alat ini bukan hanya untuk masjid ulul albab tapi bisa 
digunakan di seluruh masjid dan bahkan di setiap rumah untuk mencegah kekurangan 
air di Indonesia.  penelitian badan meteorology dan geofisika telah mengkabarkan akan 
terjadi kemarau panjang di mulai pada tahun 2019 sampai 2022 ini persoalan yang 
sangat bisa kita atasi  di masa depan untuk meminimalisir kekeringan air di bangsa ini. 
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Sesi II: Membuat Makalah 

 

ISTANA NIAT LIMA LARAS WARISAN SEJARAH YANG TERLUPAKAN 

 

Latar Belakang Masalah  

Istana Niat Lima Laras peninggalan sejarah yang tidak di perdayakan 
sebagai objek wisata. Padahal pemerintah gencar mengupayakan program 
Wonderfull of Indonesia yang bertujuan mengenalkan ragam budaya Indonesia 
kepada dunia internasional, baik dari segi kesenian, kuliner, hingga yang 
terpenting adalah segi pariwisatanya. Namun program yang di adakan 
pemerintah ini tidak sampai pada Istana Niat Lima Laras, Hal ini dapat di 
buktikan dengan bangunan yang hampir roboh dan wilayah bangunan yang 
dijadikan sebagai tempat perjudian oleh masyarakat sekitar, bahkan keturunan 
ke XIII dari datok Muhammad Yoeda yaitu Muhammad Almansyah kurang di 
perhatikan keberadannya oleh pemerintah hal ini dapat di lihat dari banyaknya 
masyarakat luar daerah yang tidak mengetahui keberadaan Istana Niat Lima 
Laras. 

Istana Niat Lima Laras adalah Istana peninggalan kerajaan Melayu pesisir 
berusia lebih dari 100 tahun yang didirikan tahun 1907-1912M. Istana Niat Lima 
Laras berada di desa Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra 
Utara. Bangunan Istana Niat Lima Laras bagai tiada arti bagi sejarahnya Batu 
Bara. Apalagi bangunan tersebut termasuk dalam kategori situs cagar budaya 
yang dilindungi oleh negara, dan menurut UU no. 11 tahun 2010 tentang cagar 
budaya terkait pelestarian dan perlindungan yang termasuk benda, bangunan, 
situs, struktur, kawasan serta zonasi wilayah cagar  budaya dalam lindungan 
negara.  

Perlu menjadi perhatian bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat 
Batu Bara, agar memperhatikan sejarah yang membawa nama besar bangsa tak 
terlepas dari peninggalan benda-benda sejarah seperti 2 meriam puntuh yang 
ada di istana Niat Lima Laras. Harapan beberapa tokoh masyarakat Batu Bara 
agar pemerintah pusat, provinsi Sumatera Utara dan daerah Batu Bara untuk 
melakukan pemugaran pelestarian dan pemeliharaan situs cagar budaya istana 
Niat Lima Laras dari kepunahan tanpa harus merubah bentuk 
aslinya,sebagaimana telah diatur dalam amanat UU RI yang melindungi dan 
melestarikan bangunan bersejarah. 
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UJARAN KEBENCIAN 

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi ) 

 

Latar Belakang Masalah 

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial dewasa ini berhasil 
memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sepanjang 2017-2018 
konten negatif merupakan yang paling banyak diunggah dan diunduh oleh para 
peselancar dunia maya. Persoalannya, dengan adanya berita berkonteks 
demikian terjadi banyak diskriminasi terhadap satu golongan. Hal ini selaras 
dengan yang diungkapkan Hendri Subiakto, dosen Ilmu Komunikasi Politik 
Universitas Airlangga bahwa hasutan yang marak di media sosial saat ini 
berhasil membuat pelabelan, diskriminasi, kekerasan dan pada tingkat ekstrem 
dapat memunculkan kebencian kolektif yang berujung pada penyerangan atau 
persekusi terhadap golongan tertentu. 

Menjamurnya kasus ujaran kebencian yang meresahkan bangsa 
memotivasi pihak Polri untuk membentuk unit yang bertugas menumpas 
kejahatan di dunia maya yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri 
juga pemerintah pun membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk 
mencegah gesekan persepsi antara masyarakat. Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronika (UU ITE) Nomor 19 tahun 2016 juga lahir untuk 
mengontrol hak berpendapat masyarakat mengantisipasi penyalahgunaan 
internet yang merugikan. 

Dalam Islam, ujaran kebencian jelas diharamkan karena menyerang 
kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (hifdhl-‘irdh) dan 
membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat, seperti 
permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dengan orang lain dan 
antara golongan dengan golongan yang lain. Sangat penting bagi pengguna 
media sosial untuk mendapatkan edukasi pemanfaatan media sosial agar 
mereka dapat menyaring setiap informasi yang didapat dari media sosial 
tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Al Hujurat bahwa jika datang 
orang fasik membawa suatu berita, maka diwajibkan kepada setiap pengguna 
media sosial terkhusus umat Islam untuk memeriksa dengan teliti agar kamu 
tidak menyebabkan konflik akibat miss understanding dan pada akhirnya akan 
menimbulkan penyesalan. 

Created by: Annisa Zuhra, Imam El Islami, Ivan Suaidi. 
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ISU IDENTITAS DI TAHUN POLITIK 

 

Latar Belakang Masalah  

  Menguatnya Politik Identitas menjelang Pilkada Serentak 2018 
mengakibatkan rawannya konflik di masyarakat. Melihat pentingnya pilkada 
serentak bagi konsolidasi politik di tahun 2019, ditakutkan partai politik 
(Parpol) akan menggunakan segala cara, termasuk cara tidak cerdas berbasis 
provokasi identitas, untuk menarik simpati massa. Dengan kata lain, 
kemenangan politik dalam pilkada serentak yang disadari oleh partai politik 
akan memudahkan mesin partai untuk melakukan konsolidasi politik menuju 
Pilpres 2019.  

  Dilansir dari Beritagar.id: “Panasnya pentas Pilgub Jakarta dengan 
provokasi hoaks, kampanye, ataupun perdebatan berbau SARA menyebabkan 
tahun 2017, mau tidak mau dinobatkan, meminjam istilah Geger Riyanto (2017) 
sebagai “Tahun Politik Identitas”.   

  Politik identitas kini digunakan sebagai strategi politik karena 
kemanjurannya dalam menggalang massa dalam waktu yang relatif singkat. 
Pemilihan gurbernur (Pilgub) Jakarta telah membuktikan bahwa kampanye 
menggunakan sentiment identitas dapat mendongkrak popularitas tokoh dalam 
waktu singkat. Kurang lebih pendapat yang sama muncul dalam analisis Vedi 
Hadiz Rakhmani dalam artikelnya (Marketing Morality in Indonesia’s Demokracy; 
2017) ketika menganalisis konteks Indonesia atas kasus penistaan agama di 
Jakarta disebabkan oleh adanya kaitan antara kekuatan sentiment identitas 
dengan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi yang sudah ada.  

 Dalam protes terhadap kasus tersebut, narasi dominan yang muncul 
adalah umat Muslim yang merupakan mayoritas terus menerus dipinggirkan 
oleh penguasa. Ketakutan akan “Terpinggirkan meskipun mayoritas,” sehingga 
terjadilah Aksi 411 (4/11/2016), Aksi 212 (2/12/2016), yang melibatkan massa 
berkisar 757.840 orang, hal ini mungkin akan menjadi propaganda yang efektif 
untuk mendapatkan dukungan massa.  

  Padahal penggunaan isu identitas, menurut Kuskridho Ambardi (2017), 
“Belum tentu memenangkan seorang calon kepala daerah akan tetapi ia dapat 
membantu untuk menaikkan tingkat perolehan suara”. 
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SIKLUS AIR 

(Fakultas Saintek) 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis air  masjid ulul albab hampir setiap hari kering ketika sholat dzuhur dan 
sholat jum’at, akibat krisis air ini menimbulkan terhambatnya aktifitas sholat di masjid 
tersebut. Salah satu teknik untuk menaggulangi krisis air dengan media teknologi siklus 
air jernih abadi   ,  Alat ini merupakan tekonolgi baru terbarukan yang menggabungkan, 
berbagi cabang ilmu terutama fisika dan biologi. dengan proses air jernih yang dipakai 
untuk whudu difilter dialirkan ke sumber air. Untuk membuktikan air masih suci maka 
dilakukan pengujian ber ulang menggunakan system sensor pada monitor atau 
menggunakan system pH meter, alat ini bukan hanya untuk masjid ulul albab tapi bisa 
digunakan di seluruh masjid dan bahkan di setiap rumah untuk mencegah kekurangan 
air di Indonesia. Penelitian badan meteorology dan geofisika telah mengkabarkan akan 
terjadi kemarau panjang di mulai pada tahun 2019 sampai 2022 ini persoalan yang 
sangat bisa kita atasi  di masa depan untuk meminimalisir kekeringan air di bangsa ini.  

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1990, 
Penggolongan air menurut peruntukkannya dapat dibagi menjadi beberapa kelas , 
yaitu:  

1. Kelas I : Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa 
pengolahan terlebih dahulu.  

2. Kelas II : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.  

3. Kelas III : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.  

4. Kelas IV : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat 
dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air 
(Wildian. 2011).  
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IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 

(Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan) 

 

Latar Belakang 

Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 
menciptakan suasana belajar yang ilmiah di sekolah/madrasah. Suasana ilmiah 
yang tercipta dalam pembelajaran merupakan implementasi dari kegiatan 
belajar yang dikenal dengan sebutan 5M, yakni; Mengamati, Menanya, 
Mengeksplorasi, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan. Hal ini senada dengan 
pendapat Rosnita dalam tulisannya yang dimuat dalam buku Prosiding Seminar 
Internasional PAI bahwa pendekatan saintifik adalah formulasi baru dalam 
pembelajaran yang dimuat pada kurikulum 2013 dengan menerapkan 
pendekatan saintifik melalui kegiatan Mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, 
Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan.1 

Kegiatan-kegiatan dalam pendekatan saintifik yang dikenal dengan 
sebutan 5M tersebut merupakan upaya untuk memberikan penalaran berpikir 
sistematis kepada peserta didik dengan nuansa ilmiah. Hal ini disebabkan 
tahapan-tahapan dalam kegiatan tersebut menghantarkan peserta didik untuk 
membuktikan kebenaran dari informasi atau pengetahuan baru yang 
diperolehnya berdasarkan rasio dan empirik. 

Dalam implementasinya, pendekatan saintifik sebagai ciri khas yang 
diterapkan dalam kurikulum 2013 di sekolah/madrasah diharapkan dapat 
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran siswa dengan mengedepankan 
nuansa ilmiah serta tanggap terhadap fenomena  yang terjadi di 
sekolah/madrasah. Mengomentari hal ini, lebih lanjut Aris Soimin dalam 
bukunya 68 Model Pembelajaran Inovatif menyebutkan bahwa hal yang paling 
menarik dari kurikulum 2013 dengan pembelajaran berbasis ilmiah ialah sangat 
tanggap terhadap fenomena yang terjadi baik di sekolah/madrasah, bahkan 
masyarakat secara luas.2 Sehingga sangat relevan digunakan sebagai acuan 
pembelajaran di masa sekarang. 

  

                                                           
1Rosnita, 2014, Epistemologi Islam dan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

(Tantangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi Era Kurikulum 2013), Bandung: 
Citapustaka Media, h. 56. 

2Aris Shoimin, (2014), 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 166. 
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JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU 
UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) 

(Fakultas Syariah dan Hukum) 

 

LATAR BELAKANG  

Dalam penggunaan uang elektronik  (e-money) konsumen tidak 
mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ada beberapa kerugian yang  
dialami oleh konsumen dalam penggunaan kartu e-money tersebut. Diantaranya 
apabila kartu tersebut hilang, tidak akan menjadi tanggung jawab pihak penerbit 
dalam hal ini Bank. Juga dalam kartu tersebut tidak tersedianya aplikasi cek 
saldo. Tidak ada fasilitas blokir kartu (No Blocking) jika terjadi kehilangan. Yang 
menjadi sorotan adalah kekosongan sistem keamanan dalam kartu e-money 
tersebut, seperti password atau pin untuk menjaga kartu dalam transaksi dan 
kehilangan pemilik kartu tersebut. 

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tidak 
menjelaskan bagaimana konsep perlindungan konsumen pada penggunaan 
kartu e-money itu sendiri. Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik  (Electonic Money). Uang 
elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu: 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 
pemegang kepada penerbit; 

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 
atau chip; 

Bila kita telaah Fatwa Dewan Syari`ah Nasional 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang 
Uang Elektronik Syari`ah  juga tidak menerangkan konsep dalam islam akan 
jaminan uang elektronik tersebut. 

Hal ini jelas bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas menjamin hak dan 
kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen. Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen 
sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 

Faktanya pelaku usaha atau penerbit kartu e-money tidak menjelaskan secara 
struktur bahwasanya ketika dalam penggunaan kartu e-money konsumen 
mengalami kehilangan, maka pihak penerbit tidak akan menanggung segala 
bentuk kerugian yang dialami konsumen.  
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DAMPAK TERHADAP KUMBANG AKIBAT PENEBANGAN POHON SECARA 
LIAR DI EROPA 

Penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan kepunahan pada 
spesies kumbang. International Union For The Conversation Of Nature 
menyatakan bahwa keberadaan kumbang di Eropa sedang diambang 
kepunahan. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah pohon telah membuat 
700 spesies kumbang kehilangan tempat tinggalnya. Peneliti meyakini bahwa 
ada sekitar 1/5 populasi kumbang kayu sedang terancam punah, akibat dari 
berkurangnya jumlah pohon di eropa. Setidaknya 180% dari populasi kumbang 
saproxylic telah masuk dalam kategori bahaya. 

Penelitian menunjukan, bahwa ada beberapa spesies kumbang khusus 
yang langka, dimana mereka sangant membutuhkan pohon tua untuk tumbuh 
sempurna. Kumbang-kumbang lainnya sejenis Iphthiminus halicus dan 
stictoleptura erythroptera juga terancam kepunahannya dikarenakan kebakaran 
hutan yang tidak terkontrol, penggunaan lahan hutan yang berlebihan dan 
banyaknya pohon tua yang menjadi tempat tinggal kumbang telah ditebang 
tanpa adanya pertimbangan ulang. 

 International Union For The Conversation Of Nature (IUCN), telah 
menemukan bahwa permaalahan utama yang sedang dialami oleh krisis pohon 
di eropa adalah pembalakan atau penebangan hutan secara liar oleh 
perusahaan-perusahaan eropa. 
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Sesi III: Motivation Letter 
 
 

Motivation Letter 
Kepada yang terhormat, 
Bapak/Ibu Pimpinan Riset WHO (MISALNYA) 
Di 
Tempat 
 Perkenalkan nama saya Reinpal Falefi, lahir di Bagansiapi api, 21 
September 1998. Ketika saya berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) saya pernah menjadi Palang Merah 
Remaja di Unit Kesehatan Sekolah. Sekarang saya melanjutkan pendidikan di 
Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU yang  fokusnya adalah preventif dan 
promotif. Organisasi yang saya ikuti adalah Yayasan ADRF Medan Generasi 
Impian, namun saya berperan aktif dalam edukasi kesehatan kepada anak-anak 
yang dibina oleh yayasan tersebut. 
 Ada beberapa riset yang telah saya lakukan selama saya kuliah di FKM, 
yaitu riset mengenai penanganan sampah dengan peningkatan kesehatan 
masyarakat yang diadakan oleh International Research Development for Human 
Beings (IRDH), riset mengenai hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap 
peran kemelekatan, riset mengenai keluarga sehat sejahtera. Tekad saya adalah 
untuk melakukan riset mengenai hubungan debu dengan kejadian diabetes yang 
hasilnya belum banyak ditemukan. 
 Saya memilih lembaga riset Bapak/Ibu karena lembaga yang dipimpin 
oleh bapak/Ibu sudah mendunia serta terjamin validitas dan reabilitas hasil 
riset yang akan dilakukan. Apalagi, riset ini sangat bermanfaat untuk semua 
pihak dan menjadi ilmu pengetahuan baru yang berkontribusi langsung pada 
bidang kesehatan mengingat kasus penyakit tidak menular sedang meningkat di 
dunia. 
 Lebih lanjut, dengan dana riset yang akan diberikan, saya sebagai aktivis 
yang berfokus kepada preventif dan promotif kesehatan akan mendapatkan 
solusi yang fleksibel sesuai dengan hasil riset yang akan saya lakukan. Apalagi 
tujuan dan cita-cita saya sejalan dengan lembaga yang bapak pimpin yaitu untuk 
mencegah dan meningkatkan kesehatan masyarakat dunia. 
 

Penulis, 
 
 

Reinpal Falefi 
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