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T A J U K 

 
KOMITMEN DARI CALON WALIKOTA TERHADAP 

PENGENDALIAN BANJIR KOTA MEDAN  

 

Permasalah banjir Kota Medan bukan merupakan isu baru yang akan dapat diselesaikan 

hanya bersama dengan komitmen Walikota Medan. Seiring dengan akan berlangsungnya 

Pilkada Medan pada tanggal 09 Desember 2015. TKPSDA WS Belawan Ular Padang ingin 

melakukan jejak pendapat dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan. Dengan 

harapan kelak Walikota Medan nantinya lebih berkomiten menyelesaian permasalah Banjir 

Kota Medan. 

Pada Sidang Ketiga pada hari selasa, 10 November 2015 bertempat di Hotel Santika dyandra 

sekretariat mengundang kedua kubu yang bertanding yakni pasangan Calon Walikota/Wakil 

Walikota Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (BENAR) dan pasangan Calon Walikota/Wakil 

Walikota Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma (REDI) yang akan ikut memberikan penjelasan 

mengenai program-program apa yang akan mendukung terlaksananya pengendalian banjir 

Kota Medan.  Sehingga diperoleh kesepahaman tentang pengendalian banjir Kota Medan 

antara Pemko Medan, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas PSDA 

Propinsi Sumatera Utara selaku ketua harian dan Pemerintah Pusat yakni Balai Wilayah 

Sungai Sumatera Utara.  

Sebagai hasil Sidang TKPSDA WS Belawan Ular Padang memberikan rekomendasi kepada 

Menteri PUPR terkait dengan permasalah Banjir Kota Medan dengan membangun 

Bendungan Lau Simeme.  
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Pelaksanaan TKPSDA WS 

Belawan Ular Padang berjalan 

dengan hikmad yang dibuka 

oleh Kepala Bappeda Propinsi 

Sumatera Utara dan kata 

sambutan oleh Kepala Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air 

Provinsi Sumatera Utara selaku 

ketua harian TKPSDA WS 

Belawan Ular Padang serta 

dihadiri juga Kepala Balai 

Wilayah Sungai Sumatera II. 

Acaranya ini dihadiri ke-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anggota TKPSDA WS Belawan 

Ular Padang yang akan berakhir 

masa jabatan di 2015 ini. 

 

Dari hasil paparan Bapak 

Junjungan Saragih para Calon 

Walikota/Wakil Walikota 

mengetahui permasalahan serta 

penanganan yang akan 

dilakukan Balai Wilayah Sungai 

Sumatera II untuk masaing-

masing sungai yang melintasi 

Kota Medan dan posisi dari 

Pemko Medan dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensukseskan pelaksananaan 

pekerjaan tersebut. 

 

Dalam upaya penanganan banjir 

Kota Medan perlunya koordinasi 

antara pemerintah kota, 

pemerintah kabupaten dan 

pemerintah provinsi serta 

pemerintah pusat. Untuk itu 

dibutuhkan penanganan-

penanganan lain di luar sungai, 

antara lain: 

 Mengendalikan lokasi-lokasi 

penahan air (retarding basin) 

Pelaksanaan Sidang Pleno Ketiga TKPSDA  

WS Belawan Ular Padang Tahun Anggaran 2015 
 

Terlaksananya Sidang Pleno Ketiga bertempat di Hotel Santika dyandra yang mengundang 3 

(tiga) narasumber yaitu Kepala Seksi Pelaksana Balai Wilayah Sungai Sumatera II Bapak Ir. 

Junjungan Saragih, ME, Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dzulmi Eldin-Akhyar 

Nasution (BENAR), Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma 

(REDI) 
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yang ada agar tidak berubah 

fungsi; 

 Membuat kolam-kolam 

retarding/situ penahan air, 

sebagai kompensasi dari 

terjadinya perubahan 

tutupan lahan, yaitu di DAS 

Sei Sikambing, Sei Putih, Sei 

Selayang, Sei Sulang Saling, 

dan Badera, sehingga air 

tidak langsung masuk ke alur 

anak sungai secara 

bersamaan; 

 Membuat kolam-kolam 

retarding/situ penahan air, 

sebagai tempat 

penampungan limpasan air 

permukaan di daerah utara 

Kota Medan sebelum dapat 

di lepas ke laut; 

 Mengendalikan pengolahan, 

pemanfaatan, dan tutupan 

lahan di hulu Sungai 

Belawan, Deli, dan Percut 

agar dapat menahan aliran 

air permukaan dan menjaga 

tidak terjadi erosi 

permukaan tanah; 

 Mengendalikan sampah 

perkotaan sehingga 

masyarakat tidak perlu 

membuangnya ke sungai 

atau ke anak-anak sungai. 

Sedangkan usulan penanganan 

dari pihak Pemko Medan dalam 

hal ini Calon Walikota/Wakil 

Walikota, yaitu : 

 Perkerasan halaman jangan 

menggunakan ubin/beton, 

karena ubin/beton kedap 

terhadap air, tetapi gunakan 

paving block  

 Masing-masing rumah 

penduduk membuat 

tampungan air hujan dalam 

sumur serapan/tong, yang 

dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan lainnya (mencuci 

kendaraan dan lain-lain).  

 Kolam resapan kolektif pada 

rumah tinggal dengan 

ukuran kapling terbatas dan 

padat,  

 Perbaikan infrastruktur 

drainese mengikuti kaidah 

hidrolika (minimalisir olaka, 

crossing, utilitas dan lain-

lain). 

 Mengurangi catchment area 

saluran sekunder,agar terjadi 

distribusi aliran. 

 Jangan membuang sampah 

ke dalam saluran drainese. 

 Jangan meninggikan bahu 

jalan dengan galian sedimen 

ataupun penumpukan 

material. 

 Drainese adalah milik 

bersama, harus dirawat dan 

dimanfaatkan  secara 

bersama. 

 Badan drainese jangan 

diokupasi, sehingga 

mengganggu perawatan 

drainese 

 Harus dipertegas 

kewenangan antar dinas, 

contohnya: penggalian 

sedimen serta 

pemindahannya ke lokasi 

lain itu tanggung jawab dinas 

PU atau dinas Kebersihan.  

 Pembuatan sistem informasi 

banjir, informasi curah 

hujan, informasi 

pemanfaatan badan 

drainese. Anggaran untuk 

pembangunan, perawatan 

dan operasional drainese. 

Dan hal krusial adalah 

membangun komunikasi 

dengan seluruh stake holder. 

 Mengatasi banjir, tidak bisa 

dikerjakan dan dipikulkan 

tanggung jawabnya kepada 

satu pihak saja. Seluruh 

pihak yang menjadi stake 

holder harus bekerja sama 

dan sama-sama bekerja 

untuk menanggulanginya. 

Pengerjaannya harus bersifat 

integratif. Upaya teknis 

adalah memperbesar waktu 

limpas permukaan ( > to); 

memperkecil waktu limpas 

saluran (< td ) 
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Sidang Komisi. Yang komisinya 

terbagi atas 4 (empat) komisi 

yaitu :  

a. Komisi Konservasi SDA  

b. Komisi Pendayagunaan 

SDA 

c. Komisi Penangulangan 

Daya Rusak Air 

d. Komisi  Sistem Informasi 

dan Kelembagaan 

Berdasarkan hasil pemilihan 

anggota sidang maka terpilihlah 

ketua sidang komisi oleh 

Rafriandi Nasution (Ketua 

Umum DPD Pemuda Tani 

Indonesia PTI-HKTI Provsu). 

 

Beberapa hasil dari Sidang 

Komisi Ketiga TKPSDA WS 

Belwan Ular Padang ini adalah : 

1. Akan dilaksanakannya 

rapat pembahasan pada 

Rabu, 11 November 2015 

mengenai :  

a. Penyusunan Rencana 

Penetapan Garis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempadan Sungai Pada 

DAS Ular 

b. Penyusunan Rencana 

Penetapan Garis 

Sempadan Sungai Pada 

DAS Padang 

c. Penyusunan Rencana 

Alokasi Air Tahunan  

2. Rencana pelaksanaan 

Sidang IV ditanggal 01 

Desember 2015. Dengan 

pembahasan mengenai 

banjir Sungai Padang di 

Kota Tebing Tinggi-Sei 

Rampah. Walikota Tebing 

Tinggi sebagai narasumber. 

3. Pelaksanaan kunjungan 

lapangan akan 

dilaksanakan pada awal 

Desember 2015  ditanggal 

02 Desembar 2015. 

Dengan lokasi rencana 

Bendungan Lau Simeme 

dan peninjauan banjir ROB 

di rencana pembangunan 

tanggul banjir Belawan. 

Untuk kunjungan ke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belawan akan dilakukan 

koordinasi antara Bappeda 

Kota Medan dengan Camat 

Belawan mengenai kapan 

waktu pasang/banjir ROB 

terjadi. 

SAJIAN KHUSUS 

Upaya Pengendalian Banjir Kota Medan Dan Sekitarnya  
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Balai Wilayah Sungai 

Sumatera II menganggap perlu 
membangun sungai sebagai 
jalur pembuangan berbagai 
material yang keluar dari 
erupsi Gunung Sinabung. 
Dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi D DPRD Sumut 
di Medan, Senin, Kepala Balai 
Wilayah Sungai (BWS) 
Sumatera II P Gultom 
mengatakan dari data yang 
didapatkan dari Pusat 
Vulkanologi dan Mitigas 
Bencana Geologi (PVMBG), 
deposit material yang keluar 
dari Gunung Sinabung 
mencapai 70 juta meter kubik 
lebih. 
 
Material dari Gunung 
Sinabung bukan hanya berupa 
abu vulkanik, melainkan batu 
besar yang ukurannya ada 
yang mencapai 40 meter. 
Sebagai penanganan awal, 
telah dilakukan sejumlah 
program tanggap darurat 
untuk mengurangi potensi 
kerusakan bagi lingkungan. 
 
Namun dibutuhkan 
penanganan jangka panjang, 
terutama pembuatan sungai 
untuk mengalirkan berbagai 
material yang dikeluarkan 
Gunung Sinabung tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selama ini, hanya ada satu 
sungai di sekitar Gunung 
Sinabung yang mengalirkan 
material tersebut, terutama 
lahar dingin gunung berapi 
yang berada di Kabupaten 
Karo itu. 
 
Namun, jika di sekitar Gunung 
Sinabung menerima curah 
hujan lebat yang menimbulkan 
debit air dalam jumlah banyak, 
dikhawatirkan berbagai 
material tersebut akan 
menimpa pemukiman 
masyarakat. "Serangan 
material itu bisa dahsyat, lebih 
dari tsunami jika menerima 
curah hujan tinggi," katanya. 
 
Dengan keberadaan sungai 
yang satu jalur di sekitar 
Gunung Sinabung, pihaknya 
selalu khawatir jika curah 
hujan lebat turun di Karo. Hal 
itu disebabkan curah hujan 
tersebut sangat berbahaya 
karena dapat menimbulkan 
terpaan material yang banyak 
dan tidak dapat ditampung di 
jalur sungai yang ada. 
"Mungkin itu akan menjadi 
tsunami di Sumut. Karena itu, 
kalau turun hujan, kami selalu 
siaga," ujar Gultom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahar Dingin Sinabung 
Belum lama ini banyak batang 
pohon serta bongkahan batu 
besar terbawa lahar dingin 
Gunung Sinabung yang 
teronggok tak beraturan di 
banyak tempat. Di antaranya 
di Desa Mardinding, 
Kecamatan Tigandereket, 
Kabupaten Tanah Karo. 
 
Batang pohon yang terbawa 
hanyut itu umumnya 
berukuran besar. Akibatnya 
sejumlah jalan di Desa 
Mardinding, yang hanya 
berjarak tiga kilometer dari 
Gunung Sinabung, tidak dapat 
dilalui. 
 
Menurut warga, tumpukan ini 
muncul setelah hujan deras 
turun pada akhir bulan 
Oktober lalu. 
 
Hujan deras yang mengguyur 
wilayah puncak Sinabung 
mengakibatkan banjir lahar 
dingin menyebar hampir ke 
seluruh anak Sungai Lau Borus 
 

Diperlukan Jalur Pembuangan Material Sinabung 
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NUANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendukung program 

ketahanan air, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
berencana untuk membangun 
delapan bendungan baru di 
tahun 2016. Kedelapan 
bendungan itu adalah 
Bendungan Rukoh di Kabupaten 
Pidie, Provinsi Aceh; Bendungan 
Sukoharjo di Pringsewu, 
Lampung; Bendungan Kuwil 
Kawangkoan di Minahasa Utara, 
Sulawesi Utara; Bendungan 
Ladongi di Kolaka Timur, 
Sulawesi Tenggara; Bendungan 
Ciawi dan Bendungan Sukamahi 
di Bogor, Jawa Barat; 
Bendungan Leuwikeris di 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; 
dan Bendungan Cipanas di 
Sumedang, Jawa Barat. 
 
Dengan terbangunnya 
kedelapan bendungan ini, 
diharapkan dapat menambah 
volume tampungan air sebesar 
470,55 juta m³, mengairi lahan 
irigasi seluas 38,4 Ha, mereduksi 
debit banjir sebanyak 1,843 
m³/detik, menambah debit air 
baku sebesar 9,79 m³/detik dan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menambah daya listrik sebesar 
20,74 MWA. 
 
Pembangunan kedelapan 
bendungan yang akan 
menggunakan anggaran sekitar 
Rp. 9,123 trilyun ini, akan 
melengkapi 22 pembangunan 
bendungan yang tengah dalam 
proses pelaksanaan. Hal 
tersebut disampaikan oleh 
Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, 
dalam Rapat Kerja Kementerian 
PUPR hari ke-2 di Jakarta 
(23/12). 
 
Selain pembangunan 
bendungan, pada tahun 2016 
mendatang, Ditjen SDA juga 
merencanakan pembangunan 
dan rehabilitasi irigasi, rawa 
serta tambak. Pembangunan 
dan rehabilitasi infrastruktur 
pendukung program ketahanan 
pangan ini mendapatkan porsi 
anggaran terbesar dibandingkan 
dengan pekerjaan lainnya, yaitu 
sekitar Rp. 6,9 trilyun, atau 
sebesar 22,84% dari total 
anggaran tahun 2016. “Namun, 
porsi anggaran irigasi, rawa dan 
tambak pada tahun 2016 
mengalami penurunan bila 
dilihat dari porsi anggaran tahun 
2015 sebesar 28, 57% dari total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anggaran. Penurunan ini 
dikarenakan kita akan 
meningkatkan OP (Operasi dan 
Pemeliharaan) dari 7% menjadi 
sekitar 12% pada tahun 2016 
nanti,” jelas Dirjen SDA. (kty/tin 
kompusda). 

Ditjen SDA Rencanakan Pembangunan Delapan Bendungan 

Baru di Tahun 2016 
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INSPIRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 
85/PUU-XI/2013 tanggal 18 
Februari 2015 atas uji materi UU 
Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Sumber Daya Air, bahwa UU 
tersebut dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 
1945, tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat dan UU No. 11 
Tahun 1974 tentang Pengairan 
berlaku kembali.UU SDA dalam 
pelaksanaannya belum 
menjamin terwujudnya amanat 
konstitusi tentang hak 
penguasaan negara atas air 
(seharusnya secara tegas 
membuat kebijakan, 
pengurusan, pengelolaan dan 
pengawasan). Dan peraturan 
perundang-undangan turunan 
dari UU SDA yaitu PP Nomor 
16/2005 tentang 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum, PP No. 
20/2006 tentnag Irigasi, PP No. 
42/2008 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Air, PP No. 
43/2008 tentang Air Tanah, PP 
No. 38/2011 tentang Sungai dan 
PP No. 73/2013 tentang Rawa 
belum memenuhi 6 prinsip  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dasar pembatasan pengelolaan 
sumber daya air. 
 
“Enam prinsip dasar batasan 
pengelolaan SDA yaitu 
pengusahaan atas air tidak 
boleh mengganggu, 
mengesampingkan, apalagi 
meniadakan hak rakyat atas air; 
negara harus memenuhi hak 
rakyat atas air, dan akses 
terhadap air adalah salah satu 
hak asasi tersendiri; kelestarian 
lingkungan hidup sebagai salah 
satu hak asasi manusia sesuai 
dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 
1945; pengawasan dan 
pengendalian oleh negara atas 
air sifatnya mutlak; prioritas 
utama yang diberikan 
pengusahaan atas air adalah 
BUMN atau BUMD; dan 
pemerintah masih 
dimungkinkan untuk 
memberikan izin kepada swasta 
untuk melakukan pengusahaan 
atas air dengan syarat-syarat 
tertentu dan ketat. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk 
memperkuat arah penguasaan 
air oleh pemerintah, sehingga 
pengaturannya akan 
dikembalikan ke negara,” jelas  

 
 
 
 
 
Agus Suprapto, Direktur BPSDA, 
Ditjen SDA, Kementerian PUPR 
dalam wawancaranya dengan 
para wartawan, di Jakarta 
(201115). 
 
Agus melanjutkan bahwa 
pengaturan tersebut juga untuk 
mengendalikan volume air yang 
masih tersedia di beberapa 
tempat, dimana saat ini ada 
beberapa infrastruktur sumber 
daya air yang sudah ada dan 
sedang dalam proses 
pembangunan. Infrastruktur 
sumber daya air tersebut 
berguna untuk menyelamatkan 
ketersediaan air yang ada saat 
ini dan di masa mendatang. 
 
Mengenai potensi infrastruktur 
sumber daya air seperti 
bendungan yang mempunyai 
potensi untuk investasi bidang 
sumber daya air, Agus 
berpendapat bahwa beberapa 
infrastruktur sumber daya air 
sedang dikaji terlebih dahulu, 
untuk melihat sejauh mana 
infrastruktur sumber daya air 
tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk investasi bidang sumber 
daya air. “Penggunaan sumber 
daya air bagi industri akan diatur 
kembali dalam peraturan 
perundang-undangan bidang 
SDA, namun yang pasti 
kedepannya tidak ada hak guna 
air, yang ada hanyalah ijin 
penggunaanya dan akan diatur 
juga ketentuannya sehingga 
aturan dan perhitungannya lebih 
jelas dan ketat,” imbuh Agus 
Suprapto. (kompuSDA) 
 
 

 

Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan 

Pengaturan Air Ke Negara 
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INFO SEHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi adalah salah satu 

minuman yang paling populer di 
seluruh dunia. Rata-rata setiap 
warga Jerman minum sekitar 
150 liter kopi dalam setahun. 
Dampaknya bagi kesehatan 
masih jadi kontroversi. 
Siapa yang tidak mengenalnya? 
Aroma secangkir kopi yang baru 
diseduh di pagi hari sangat 
disukai penikmatnya. Mulai dari 
jenis Arabika atau Robusta, 
espresso, cappuccino ataupun 
latte macchiato—begitu banyak 
orang yang membutuhkan kopi 
di pagi hari untuk benar-benar 
bisa memulai hari mereka. 
Bukan hanya aromanya yang 
enak, bagi sebagian orang kopi 
dirasa punya efek menyegarkan 
tubuh dan pikiran. "Lewat kafein 
dalam kopi, sistem saraf 
dirangsang, yang mengakibatkan 
aktifnya kinerja jantung, 
peningkatan sirkulasi darah 
terutama di otak dan 
menyediakan lebih banyak 
oksigen. Peminum merasa lebih 
bugar dan dapat berpikir lebih 
baik," kata farmakolog 
Universitas Köln, Kuno Güttler. 
 
Güttler yang juga ahli toksikologi 
menambahkan, kopi dapat 
memiliki efek menenangkan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
migrain atau sakit kepala. Ketika 
terjadi sakit kepala, pembuluh 
otak memperlebar reseptor rasa 
sakit. Tekanan darah dan detak 
jantung meningkatkan tekanan 
pada dinding pembuluh darah. 
"Kafein dapat menyebabkan 
penyempitan pembuluh darah di 
otak, sehingga mengalirkan 
darah lebih cepat dan mencegah 
peluasan rasa sakit.“ 
Secangkir kopi lebih 
memperingan sakit kepala 
migrain. Di sisi lain, ketika 
berhenti minum kopi, maka 
akan mengarah ke sakit kepala. 
Karena ketika kafeinnya 
menghilang, pembuluh melebar 
lagi, yang dapat menyebabkan 
sakit kepala. 
 
Berhenti minum kopi ? 
Namun banyak peneliti dan 
dokter berkeyakinan bahwa kopi 
tidak sehat. Kafein memicu 
produksi adrenalin, tubuh yang 
hampir selalu diasupi konsumsi 
kopi secara teratur berada 
dalam tekanan. 
Dalam kondisi berbahaya, bisa 
meningkatkan ketegangan otot 
dan kadar gula darah yang 
melepaskan energi ekstra. Detak 
nadi dan frekwensi pernafasan 
meningkat. Energi yang pasang  

 
 
 
surut ini menimbulkan 
berlebihannya produksi hormon 
stres, yang menyebabkan 
penipisan kelenjar adrenalin dan 
gangguan sistem kardiovaskular. 
Kedengarannya lebih membuat 
stres ketimbang memberi 
ketenangan menikmati kopi di 
pagi hari. Tapi Güttler 
menekankan, dampak kopi juga 
tergantung dari genetika 
manusia: “Kafein diurai oleh 
enzim CYP1A2. Ada orang-orang 
yang aktivitas enzimnya kurang, 
jadi kafeinnya lambat terurai 
dan efeknya lebih lama. Detak 
jantung mereka bisa terganggu." 
 
Di sisi lain, ada juga orang-orang 
yang enzimnya sangat aktif dan 
kafeinnya terurai dengan sangat 
cepat. Bagi mereka, umumnya 
tidak perlu khawatir tentang 
kesehatannya. Meminum 0,6 
liter kopi sehari tak berdampak 
negatif pada konsumennya. 
 
Potensi bagi kesehatan  
Hampir tidak ada jenis minuman 
yang begitu banyak dipelajari 
selain kopi, terutama mengenai 
berbagai efeknya pada 
organisme manusia. Terdapat 
banyak kajian yang 
menggambarkan efek positif 
minuman populer itu, terutama 
untuk jangka panjang. 
Di antaranya, kopi dianggap 
dapat mengurangi resiko 
diabetes tipe 2, menawarkan 
pencegahan terhadap penyakit 
Parkinson dan Alzheimer. Yang 
memainkan peranan penting 
bukan kafeinnya, melainkan 
antioksidan di dalam kopi. 

 

 

 
 

Kopi Mengurangi Sakit Kepala? 
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