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Tersiar kabar artis Lucinta Luna 
ditangkap karena memiliki narkoba. 
Begitu kabar yang dibenarkan oleh kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri. 
Lucinta adalah penyanyi dan penari 
yang juga transgender terkenal asal 
Indonesia. Ia pernah ikut acara Be A 
Man dengan nama samaran Cleo Fitri. 
Kemudian bersama Ratna Pandita 
membentuk Duo Kembang yang 
mempopulerkan goyang kembang. Saat 
sekolah dulu, si Lucinta ini mengambil 
jurusan Teknik Mesin di SMK Negeri 4 
Jakarta. Jelas itu bukan passion-nya. 
Karena, biasanya kaum sejenis Lucinta 
jurusan favoritnya kalau gak tata rias, ya 

tata busana. Atau mungkin dulu Lucinta 
masih takut takut mengakui kalau dia 
Transgender. Lucinta akhirnya 
memutuskan untuk berhenti sekolah. 
Sedangkan menurut paspor nama asli 
Lucinta Luna ini Muhammad Fatah,  
Muhammad, maknanya supaya akhlaknya 
seperti Nabi Muhammad SAW. 
Sedangkan Fatah merupakan Gerakan 
Nasional Pembebasan Palestina. Yang 
artinya, Lucinta ini diharapkan oleh kedua 
orang tuanya untuk bisa membantu rakyat 
Palestina berjuang mempertahankan 
kemerdekaan dari penjajahan Israel. Tapi 
mungkin Tuhan punya rencana lain. 
Muhammad Fatah lebih memilih jalur artis 

Gebby Vesta : Laki-laki Harus Kuat ya!

Lucinta Luna
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daripada membantu pergerakan 
Palestina. Pada waktu kemarin 
penangkapan di apartemennya Lucinta 
Luna diduganya seperti itu (memiliki 
narkoba). Memang didalamnya 
ditemukan ada obat di dalamnya. Obat-
obat penenang," kata Yusri saat 
dihubungi Kompas.com, Selasa 
(11/2/2020). Obat penenang yang 
masuk dalam golongan psikotropika. 
"Ada dua jenis obat dari tas Lucinta 
Luna, pertama tramadol dan Riklona. 
Polisi menemukan tiga pil ekstasi di 
keranjang sampah, di apartemennya 
Thamrin City. Namun Lucinta Luna tak 
mengakui itu miliknya. "Sampai saat ini, 
mereka belum mengakui barang yang 
diduga ekstasi," ungkap Yusri saat 
dihubungi, Selasa (11/2/2020). Yusri 
Yunus mengatakan, hasil tes urine 
Lucinta Luna menunjukkan positif zat 
benzodiazepin. Sebagai informasi, 
benzodiazepin adalah jenis obat yang 
memiliki efek sedatif atau 
menenangkan. Saat ini, Lucinta Luna 
tengah diperiksa secara intensif di 
Polres Jakarta Barat bersama tiga 
rekannya yang berinisial H, D, N. 
Sementara itu, lanjut Yusri, hasil tes 
urine tiga rekan Lucinta Luna 

menunjukkan negatif penggunaan 
narkoba.Lucinta Luna bukan pertama kali 
berurusan dengan polisi Sebelum 
kejadian ini, Lucinta Luna juga pernah 
berurusan dengan polisi. Dia dilaporkan 
oleh temannya, Rivelino Wardhana ke 
Polda Metro Jaya pada Juli 2019. Lucinta 
diduga melakukan penghinaan dan 
pencemaran nama baik karena 
menginjak-injak foto Rivelino. Penghinaan 
yang dilakukan oleh Lucinta terjadi saat 
Lucinta menjadi bintang tamu program 
"Bisik-bisik Tetangga" di Kanal YouTube 
MOP Channel pada 10 Juli 2019. "Klien 
kami akan mengadukan ke penyidik untuk 
mencari keadilan melaporkan terduga 
pelaku Lucinta Luna melakukan tindak 
pidana pencemaran nama baik dan tindak 
pidana penghinaan," ujar kuasa hukum 
Rivelino, Ahmad Khozinudin, di SPKT 
Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, 
Khozinudin membawa beberapa barang 
bukti untuk diserahkan. Barang bukti 
tersebut berupa video tayangan utuh 
MOP Channel, kemudian resume 
transkrip perbincangan, like dan dislike 
beserta komentar. Tak hanya satu kali 
Lucinta Luna berseteru dengan orang 
lain. Dia juga kerap berseteru dengan 
selebgram seperti Dara Arafah dan Keanu 
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Gl. Perseteruan Lucinta dengan Dara 
Arafah terakhir bahkan mengundang 
perhatian netizen karena Dara 
memparodikan cacian Lucinta Luna 
dengan gaya yang konyol. Ada juga 
Gebby Vesta tampaknya jadi orang 
yang paling senang mendengar kabar 
kalau artis Lucinta Luna ditangkap 
polisi. Menurut Gebby Vesta, Lucinta 
Luna telah menerima ganjarannya 
selama ini. Gebby Vesta yang kerap 
berseteru dengan Lucinta Luna pun 
sempat memposting foto Lucinta Luna 
saat tes urin. "Siap2 pake Baju oranye 
ya bang @lucintaluna ketahuan skr 
kehalluan loe karena memang pemakai 
narkoba dan ada barang bukti puluhan 
dumolid, inex dll," tulis Gebby Vesta. 
Namun foto itu kemudian dihapus oleh 
Gebby Vesta. Ia malah menjanjikan 
akan memposting foto yang lebih 
heboh lagi. ""Akan di post yg lebih hot!! 
Staytune!!! Aduh ngeri ya waaak... 
barang buktinya banyak banget.. karma 
buat orang jahat instan dari Allah ingat.. 
siapapun yg coba menyakiti orang lain 
yg menghidupi anak yatim, maka Allah 
akan menyiksa dia di dunia atau 
akhirat, padahal dia Kemaren pesta 
mau penjarain gue, loe pada penjarain 
gue dengan kasus gk jelas sama aja 

loe mau buat anak2 yatim gue 
kelaparan, baru niat aja Allah langsung 
turunkan karma buat dia, tinggal nunggu 
antek2nya aja itu kena karma instan dari 
Allah," tulis Gebby Vesta. Selain itu, di 
Insta Story, ia juga mengungkap 
bagaimana perlakuan Lucinta Luna 
kepadanya selama ini. Ia tak pernah 
melaporkan Lucinta Luna karena masih 
menunggu itikad baik. Namun akhirnya 
tak perlu ia melapor, Lucinta Luna pun 
sudah ditangkap polisi. "Allah don't 
sleep” Gue selalu bilang kasihan ke 
mami @zega_real saat mami nyaranin 
laporin di ke polisi walau banyak bukti 
kejahatan dia, mami selalu nanya 
kenapa gue masih baik sama dia, dan 
gue slalu bilang nunggu dia ada itikad 
baik minta maaf Tapi Allah lebih sayang 
sama gue dan mami, akhirnya dia 
keciduk dengan kasus yang lebih parah," 
tulis Gebby Vesta. Dan yang terakhir 
kalau tidak salah dengan Deddy 
Corbuzier, tapi enggak sampai ke polisi. 
Menurut kepolisian Lucinta Luna sendiri 
sampai saat ini belum ditahan. "Belum 
(ditahan)," kata Yusri saat dikonfirmasi 
wartawan, Selasa (11/2/2020). Saat ini, 
kata Yusri, Lucinta Luna masih diperiksa 
di polres Jakarta Barat. "Masih 
diamankan," ungkap Yusri. Lucinta Luna 
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dan ketiga rekannya diciduk pada pukul 
01.30 WIB dan langsung dibawa ke 
Polres Metro Jakarta Barat. Lucinta pun 
dinyatakan positif mengonsumsi obat-
obatan terlarang. "Jadi sementara kami 
lakukan pemeriksaan dan sementara 
bersangkutan pemeriksaan urine dan 
dinyatakan positif gunakan 
psikotropika," kata Kapolres Metro 
Jakbar Kombes Pol Audie di Polres 
Metro Jakbar, Selasa (11/2/2020). 
Kuasa Hukum Lucinta Luna, Kevin 
Situmeang membenarkan Lucinta Luna 
diamankan di apartemen pribadinya 
yang beralamat di Thamrin Residence, 
Jakarta Pusat. Saat ditangkap, Lucinta 
Luna ditangkap bersama kekasihnya, 
Abash serta dua orang teman lainnya. 
kekasih Lucinta yang bernama Abash 
ternyata bernama asli Diah Ayu Ashari. 
Kaget kan dengarnya. Abash alias Dia 
Ayu Ashari, alias Esther ternyata 
seorang perempuan, seperti yang 
tertera pada Kartu Tanda Penduduk 
(KTP)! Pasangannya itu Diah Ayu 
Ashari alias Abash," kata Kanit 2 Sat 
Narkoba Polres Metro Jakarta Barat 
AKP Maulana Mukarom saat dihubungi 

detikcom, Selasa (11/2/2020). "Tadi 
malam setengah 1 lah diamankan di 
apartemen milik pribadi Thamrin 
Residence," kata Kevin di Polres Metro 
Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020). Lanjut 
Kevin, saat diamankan Lucinta Luna 
sedang bersama Abash yang merupakan 
kekasih dan dua keluarganya. Sejauh ini 
Kevin juga menyebut Lucinta Luna dan 
temannya bersikap kooperatif dalam 
menjalankan penyelidikan atau 
pemeriksaan. "Jadi kami masih 
menunggu proses penyidikan dulu. Kita 
masih hormati semuanya kita serahkan ke 
pihak polisi," ucap Kevin. Ketua Ikatan 
Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda 
Persada mengatakan, Lucinta kerap 
mendapat bullying dari orang-orang 
terdekatnya. Itulah yang menjadi 
penyebab pemain film Bridezilla itu 
merasa tertekan dan depresi. Nanda yang 
merupakan rekan Lucinta menuturkan, 
Lucinta kerap bercerita kepadanya 
tentang depresi yang dia alami. Lucinta 
Luna sempat ingin bunuh diri karena 
mengalami depresi. Berdasarkan 
informasi yang didapat Nanda dari orang-
orang terdekat, Lucinta Luna bahkan 
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sudah beberapa kali mencoba 
mengakhiri hidupnya. "Itu yang 
diceritain sama Joan (manajer Lucinta) 
sama Abbash (pasangan lucinta)," kata 
Nanda saat ditemui di kawasan 
Tendean, Jakarta Selatan, Rabu 
(12/2/2020). "Mungkin lebih dari tiga 
kali, saya pikir tadinya drama lebay atau 
apa ya ternyata sesering itu segitunya," 
sambungnya. "Ya dia (Lucinta) cerita 
setelah dia dari psikiater, dapat obat 
ternyata efeknya dia tidur terus selama 
dua hari," kata Nanda saat ditemui di 
kawasan Tendean, Jakarta Selatan, 
Rabu (12/2/2020). "Bangun sebentar, 
tidur lagi. Jadi enggak bisa kerja. Itu 
yang saya tahu ya," sambungnya. 
Nanda juga menyebut emosi Lucinta 
Luna tidak stabil bila tidak 
mengkonsumsi obat penenang. "Kalau 
depresinya sih cerita, tertekan, susah 
tidur, nangis terus hampir tiap malam. 
Ternyata dia se-baper itu merasa 
diperlakukan oleh teman-temannya, 
ternyata itu membuat dia depresi," tutur 
Nanda. Nanda Persada 
mengungkapkan ada sosok yang selalu 
menggagalkan niat Lucinta saat ingin 
bunuh diri. Dia adalah Abbash alias 
DAA, pasangan Lucinta yang juga ikut 
diamankan polisi di salah satu 
apartemen yang berada di Jakarta 
Pusat. Jadi Abbass itu sering jagain 
banget dia udah tahu nih kalau Lucinta 
moodnya lagi jelek. Kata Nanda yang 

mendengar cerita dari manajer Luna, 
Joan, yang juga tergabung dalam 
Imarindo. "Gini, yang Joan ceritakan 
sama saya ketika dia tidak mengonsumsi 
obat-obat ini dari dokter itu malah makin 
kacau, makin enggak stabil 
emosionalnya, dan makin depresi," 
Manajer Lucinta, Joan, menceritakan 
padanya bahwa Lucinta menangis saat 
ditangkap. "Belum (jenguk), tapi Joan 
cerita sama saya, ketika Joan nengok ke 
sana, mereka tangis-tangisan. Si Luna 
nangis meluk, 'Kak Joan ampuni aku, 
maafkan aku sudah ngerepotin'," kata 
Nanda saat ditemui di kawasan Tendean, 
Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020). 
Lucinta ini sepertinya memang perlu 
penanganan khusus. Nanti hasil 
pemeriksaannya ketauan kan," ucap 
Nanda. Sudah kesekian kalinya Lucinta 
Luna bikin heboh dunia hiburan di 
Indonesia. Meski orang ini kena black list 
komisi penyiaran Indonesia sehingga 
tidak bisa tampil di TV mana-mana, ia 
tetap terkenal di YouTube. Zaman 
YouTube sekarang rasanya sudah mulai 
menggerus televisi. Saking 
kontroversialnya, Lucinta yang dilarang 
tampil, tetap masih bikin heboh. 
Kemudian mengaku-ngaku dirinya hamil 
sambil di USG dan ternyata keguguran 
katanya karena jungkir balik di padang 
gurun. Dan sampai terakhir ini, keciduk 
narkoba. Untuk hidup di dunia halusinasi 
versi Lucinta Luna, memang sepertinya 
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mendengar cerita dari manajer Luna, 
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obat-obatan terlarang menjadi jalan 
pintas dalam mempertahankan 
halusinasi dan kreativitas mereka. Obat-
obatan terlarang, disebut terlarang 
karena ada dampak-dampak negatif 
yang bisa ditimbulkan. Memang bicara 
tentang drugs and addictive reagents, 
kita harus bijaksana dalam menilainya. 
Salah satu hal yang memberikan 
kepastian dari kebijakan ini adalah 
payung hukum di Indonesia. Ada payung 
hukum yang bersifat sementara, yang 
menjaga peredaran obat-obatan 
terlarang. Obat-obatan terlarang itu 
kenapa harus dilarang? Kan bisa untuk 
meningkatkan metabolisme tubuh dan 
memperlancar kerja otak? Coba lihat 
Lucinta Luna, dia yang diduga 
menggunakan narkoba, memiliki 
kreativitas tingkat tinggi. Dampak negatif 
bagi obat-obatan terlarang itu lebih parah 
ketimbang dampak positifnya. Memang 
kita bisa melihat bagaimana kreativitas 
itu menyembur bak air mancur saat 
mereka menggunakan narkoba. Akan 
tetapi, dampak jangka panjangnya yang 
mereka tidak pikirkan. Dari sini pun, kita 
bisa belajar bahwa untuk menjalankan 

karir, tidak harus dengan jalan pintas ini. 
Masih banyak orang-orang yang bisa 
berhasil tanpa jalan pintas itu. Memang 
bagi sebagian orang, narkoba adalah 
way of life yang menjadi konsumsi harian 
mereka. Bahkan dalam pengakuan 
Lucinta Luna, dia mengonsumsi narkoba 
sehari sampai tidak dihitung lagi. Artinya, 
narkoba sudah membudaya bagi 
kelompok mereka. Sudah tidak terhitung 
para jajaran artis baik yang terkenal di 
pertelevisian atau pun di YouTube yang 
terciduk narkoba. Para entertainer ini bisa 
dari kalangan musisi sampai kepada 
pemain film. Lucinta Luna dan 
kehaluannya seharusnya sudah harus 
dihentikan, karena memang orang ini 
sama sekali tidak memberikan edukasi 
kepada publik. Malah orang ini merusak 
publik dengan ambiguitas dari jenis 
kelamin, alat kelamin sampai kepada 
kehamilannya. Coba lihat Lucinta Luna. 
Dia pun bahkan sampai tidak tahu dirinya 
cowok atau cewek. Padahal menurut 
kepolisian, nama aslinya Muhammad 
Fatah. Persoalannya yang dihadapi saat 
ini adalah soal dokumen dari Lucinta 
Luna. Di KTP-nya, yang bersangkutan 
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berjenis kelamin perempuan, tetapi di 
paspor tertulis berjenis kelamin Laki-
laki. Tapi menurut berita yang terbaru 
yang ditunjukkan manajer Lucinta : 
Joana saat keluar habis menjenguk 
Lucinta. Paspor terbaru dari Lucinta 
adalah perempuan. Joanna 
menunjukkan paspor milik pelantun 
"Bobok dimana" itu di Polda Metro Jaya 
pada Rabu (12/2/2020) kemarin setelah 
mendampingi Lucinta Luna selam 2,5 
jam sejak pukul 17.00 WIB. "Saya sih 
hanya ketawain saja kalian yang bilang 
identitas Lucinta Luna palsu," ujar 
Joana. Saat masuk ke dalam mobil, 
Joana membuka sedikit pintu kaca. Ia 
menunjukkan sebuah paspor yang 
ditempeli pas foto Lucinta Luna. Di 
dalam paspor tersebut tertera nama 

Ayluna Putri. Paspor yang baru 
diterbitkan 3 Februari 2020 itu 
menunjukkan si pemilik paspor berjenis 
kelamin perempuan, berlaku sampai 3 
Februari 2025. "Nih lihat laki atau 
perempuan," kata Joana. Direktur 
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam 
Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan 
status data kependudukan artis Lucinta 
Luna berdasarkan e-KTP miliknya. Hal 
ini berdasarkan penelusuran data yang 
dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri 
pada Rabu (12/2/2020). "Data kami 
menunjukkan bahwa dulu yang 
bersangkutan bernama Muhammad 
Fatah," ujar Zudan dalam keterangan 
tertulisnya kepada wartawan. Kemudian, 
nama yang tertulis di e-KTP saat ini 
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sudah berganti. "Nama sekarang di e-
KTP (adalah) Ayluna Putri," tutur Zudan. 
Zudan tidak menjelaskan apakah 
penggantian nama itu terkait pergantian 
jenis kelamin. Dia hanya menegaskan 
bahwa mekanisme pengubahan jenis 
kelamin individu berdasarkan putusan 
dari pengadilan. Dengan demikian, jika 
ada pergantian jenis kelamin, itu bukan 
wewenang Kemendagri. "(Yang menjadi 
dasar) putusan pengadilan," tutur 
Zudan. Jika memang jenis kelamin 
Lucinta Luna sudah diubah dan 
namanya juga sudah diganti, maka 
yang tercatat dalam administrasi 
kependudukan sudah sesuai dengan 
putusan pengadilan. "Iya (berdasarkan 
putusan pengadilan yang dimaksud)," 
ucap Zudan. Pergantian nama Lucinta 
Luna ini menjadi polemik terkait 
penanganan dan proses hukum terkait 
kasus yang membuat dia jadi 
tersangka. Masalahnya, pada tempat 
atau sel yang mana tepat bagi Lucinta 
Luna. Apakah Lucinta Luna ditahan di 
sel laki-laki menurut karakter 
biologisnya sebagai seorang laki-laki 
ataukah di sel perempuan menurut 
orientasi seksual dan identitas 
gendernya? Lucinta Luna merupakan 
seorang transgender. Tentang itu, Scott 
J. Schweikart yang menulis kalau 
transgender adalah seorang yang 
mempunyai identitas gender di dalam 
diri dan mengekspresikan identitas 
gender itu secara berbeda dengan 
karakteristik yang dibawa sejak lahir. 
Persoalan yang dihadapi polisi dalam 
kasus Lucinta ini memang sulit. Bukan 
bagaimana sanksi hukum yang harus 
dihadapi Lucinta. Kalau mengenai 
hukum atau pun rehabilitasi tentunya 
sudah ada aturan dan undang-undang 
yang mengaturnya. Seperti juga 
sebelumnya harus dipastikan apakah 
Lucinta dijebak, pemakai, atau mungkin 
pengedar. Semua itu sudah ada 
Undang Undangnya. Nah, urusan ini 
pasti Pak Polisi jagonya. Tetapi, apakah 
Pak Polisi jagonya juga ketika 
diperhadapkan sebaiknya Lucinta Luna 
ditempatkan di sel pria atau wanita yah? 
Kalau sel perempuan atau laki-laki itu 
sampai sekarang belum ada proses 

penahanan, masih dalam proses 
penyidikan," kata Kasubag Humas Polres 
Jakarta Barat AKP Bahrun kepada 
wartawan di Polres Jakbar, Jl S Parman, 
Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020). 
Mungkin Indonesia belum memikirkan 
sejauh ini tentang penjara untuk 
transgender. Nggak mungkin dong 
Lucinta Luna ditempatkan di sel wanita. 
Enggak bisa membayangkan bagaimana 
nanti para penghuni sel wanita 
menerimanya. Nggak etis karena biar 
bagaimanapun Lucinta hanya 
kemasannya yang cewek, tapi kan dia 
masih ada rasa cowoknya. Meskipun, 
mungkin, kalau mau memaksakan diri 
melihat dari sisi baik, ya…siapa tahu saja 
Lucinta Luna bisa “sembuh” karena naluri 
laki-lakinya masih ada. Terus, 
seandainya Lucinta ditempatkan di sel 
laki-laki. Nah, apa nggak jadi meriah itu 
sel tiap hari. Idem tapi beda versi dengan 
Abash yang ternyata perempuan tapi 
dalam kemasan laki-laki. Seandainya 
nanti, Abash pun terseret masuk sel, apa 
iya, Abash ditempatkan dalam sel laki-
laki? Apa tidak berbahaya itu? Biar 
bagaimanapun Abash ini terlahir sebagai 
seorang perempuan. Hukum Indonesia 
belum kepikiran soal sel untuk 
transgender. Bahkan di Indonesia 
transgender masih dianggap tabu, 
karena memang secara agama dan 
budaya sangatlah bertolak belakang. 
Tetapi, kenyataan mereka ini ada di 
sekitar kita. Bagaimanapun kita menolak, 
tetapi nyatanya mereka itu ada. Jadi 
mungkin ini akan menjadi pekerjaan 
rumah khusus mengenai sel bagi 
transgender. Di dunia, sejauh ini baru 
Inggris yang pertama membuka penjara 
untuk transgender, bernama Her Majesty 
Prison (HMP) Downview, Kota Sutton, 
London. Tetapi dengan catatan mereka 
telah mendapatkan Sertifikat Pengakuan 
Gender. Konon penjara HMP Down View 
adalah tahanan perempuan sejak 2001. 
Sempat ditutup untuk perbaikan sekitar 
tahun 2013-2014. Kemudian pada 2016 
HMP Downview dibuka kembali dengan 
kapasitas 355 penghuni. Sedangkan, sel 
transgender menempati salah satu bilik 
di HMP Downview. Kasus transpuan 
bernama Karen White adalah cerita yang 

melatarbelakangi pembangunan sel 
transgender. White didapati melakukan 
kasus kekerasan seksual terhadap dua 
orang narapidana perempuan di 
penjara New Hall di Kota Wakefield. Ia 
kemudian dianggap membahayakan 
nasib perempuan dan anak di dalam 
sel. Dikarenakan White diduga memiliki 
"karakter waria" yang manipulatif, 
untuk melakukan kontak dengan 
perempuan lemah di dalam sel. Inilah 
yang kemudian yang menjadi 
pemikiran dan lahirnya kebijakan 
Kementerian Kehakiman Inggris 
sebagai upaya "mengelola risiko yang 
ditimbulkan oleh masing-masing 
pelaku, baik transpuan ataupun 
sebaliknya. Dengan kasus Lucinta ini 
ada baiknya Indonesia mulai 
mempertimbangkan sel khusus 
transgender. Bukan karena menyetujui 
adanya transgender, tetapi faktanya 
mereka ini ada. Mengangkat cerita 
lama tahun 2013 seorang waria 
bernama Noni atau Romi yang 
merupakan satu dari warga binaan 
Rutan Klas IIA Batam. Kondisi Noni 
yang berbeda membuat ia ditempatkan 
di ruang tahanan tersendiri. Noni 
mungkin merasa kesepian karenanya, 
terasing dari lainnya. Tetapi, mungkin 
ini jauh lebih baik ketimbang 
mengalami perlakuan tidak 
sepantasnya karena disatukan di sel 
perempuan ataupun sel laki-laki. 
Keduanya sama membingungkannya. 
Grup LGBT ini masih belum mendapat 
pengakuan di negara Indonesia. Tetapi 
pada kenyataannya, orang-orang yang 
bisa masuk grup ini memang eksis. Di 
beberapa tempat mereka diterima dan 
bergaul sebagaimana mestinya. 
Sementara di beberapa tempat lain, 
mereka terpinggirkan dan bahkan coba 
disingkirkan. Berhadapan dengan 
situasi ini, secara tidak langsung kita 
bisa melihat adanya ketimpangan dan 
ketidaksamaan perlakuan pada kaum 
LGBT. Sementara di beberapa negara, 
hak kaum LGBT menjadi salah satu 
prioritas perjuangan entah dari 
anggotanya maupun tokoh-tokoh 
lainnya. Bahkan perjuangan itu sendiri 
itu tidak hanya berasal dari golongan 

LGBT,  tapi dari berbagai golongan. Di 
Indonesia seharusnya masalah ini harus 
juga menjadi agenda dari pemerintah. 
Mungkin dengan dikeluarkannya 
undang-undang perlindungan terhadap 
LGBT, ini berarti kaum LGBT mendapat 
pengakuan yang sama di mata negara. 
Ujung-ujungnya, kaum LGBT mendapat 
hak yang setara dengan identitas gender 
mereka sebagai LGBT. Salah satu 
contohnya adalah upaya adanya toilet 
yang dikhususkan untuk kaum LGBT. 
Persoalan toilet memang terlihat 
sederhana. Tetapi ini pernah 
menciptakan persoalan bagi kaum 
transgender di Filipina. Hal ini terjadi 
saat kaum transgender dilarang untuk 
menggunakan toilet perempuan di salah 
satu mall. Larangan ini pun dinilai 
sebagai sebuah bentuk pelecehan. Bagi 
kaum LGBT, larangan itu seolah 
penghinaan pada identitas mereka. Bagi 
mereka, meski secara fisik mereka 
adalah laki-laki, tetapi identitas mereka 
sebagai perempuan. Makanya banyak 
kaum LGBT menyarankan untuk 
menggunakan toilet yang sesuai dengan 
identitas gender mereka. Salah satu 
alasannya adalah tanggung jawab moral 
untuk melindungi kaum ini dari 
kekerasan verbal (Hermie Monterde, 
rappler.com 17/8/2019). Untuk itu, 
kedepannya, patut juga dipertimbangkan 
juga oleh pemerintah untuk membangun 
sel tahanan khusus waria seperti di 
London. Agar tidak saling ganggu. 
Karena ternyata banyak juga kaum 
LGBT yang melakukan tindak 
kriminalitas. Kayaknya bukan 
narkobanya yang membuat sakit kepala 
Pak Polisi sekarang ini. Tetapi 
bagaimana “mengamankan” Lucinta dan 
Abash (jika ikut terdakwa) agar aman. 
Penempatan Lucinta dan Abash pada 
sel untuk laki-laki atau perempuan bisa 
berdampak pada mentalitas dan 
psikologisnya. Dia mungkin merasa tidak 
nyaman dan merasa identitasnya 
sebagai kaum transgender dilecehkan. 
Atau juga, perlunya menjaga 
kemungkinan lain seperti pelecehan baik 
itu verbal maupun fisik pada Lucinta atau 
Abash kalau ditempatkan bersama 
tahanan pria atau wanita. Pertimbangan 
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LGBT yang melakukan tindak 
kriminalitas. Kayaknya bukan 
narkobanya yang membuat sakit kepala 
Pak Polisi sekarang ini. Tetapi 
bagaimana “mengamankan” Lucinta dan 
Abash (jika ikut terdakwa) agar aman. 
Penempatan Lucinta dan Abash pada 
sel untuk laki-laki atau perempuan bisa 
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pertimbangan ini bisa menjadi acuan 
agar Lucinta yang berstatus sebagai 
tersangka dan tahanan polisi tetap 
dihargai identitasnya dan martabatnya 
sebagai kaum transgender. Lebih jauh, 
persoalan Lucinta bisa menjadi 
pemikiran lanjut menyikapi kelompok 
LGBT yang berada di sekitar kita. 
Menurut berita yang terbaru Lucinta 
sudah ditahan. Direktur Tahanan dan 
Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP 
Barnabas S Imam mengatakan, Lucinta 
ditahan di sebuah ruangan khusus di 
blok tahanan wanita. "(Lucinta) ditahan 
di blok cewek tapi di ruangan khusus," 
kata Barnabas di Polda Metro Jaya, 
Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020). 
Lucinta diketahui ditahan selama 20 
hari ke depan atas dugaan 
penyalahgunaan narkoba. Menurut 
Barnabas, Lucinta ditahan seorang diri 
di ruangan khusus tersebut. "(Lucinta 

ditahan di sel khusus) sendirian," ungkap 
Barnabas. Lucinta dipastikan di Rutan 
Polda Metro Jaya setelah menjalani tes 
darah dan rambut di Laboratorium BNN 
di Lido, Bogor, Jawa Barat. "Dibawa ke 
BNN Lido karena mau cek rambut sama 
cek darah," ucap Kanit 2 Sat Resnarkoba 
Polres Metro Jakbar AKP Maulana 
Mukarom saat dikonfirmasi, Rabu 
(12/2/2020). Lucinta dibawa usai 
diperiksa selama 1 hari penuh di Polres 
Metro Jakarta Barat sejak Selasa 
(11/2/2020) hingga Rabu (12/2/2020). 
Terlihat Lucinta Luna meninggalkan 
Polres Jakbar pada pukul 10.40 WIB dan 
langsung naik mobil menuju BNN di Lido. 
Dengan adanya kasus Lucinta ini mulai 
sekarang negara perlu melihat ruang dan 
tempat agar kaum LGBT ini tidak merasa 
disingkirkan dan dilecehkan tetapi 
mereka merasa dihargai dan diterima 
sebagai bagian dari negara. 

Info SIP

Pada saat kehamilan, sangat penting 
untuk mengatur dan menyesuaikan pola 
makan yang kita miliki. Hal ini sangat 
penting mengingat seorang ibu hamil 
perlu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 
buah hati yang dikandung.Trimester 
pertama kehamilan merupakan fase 
yang sangat penting bagi seorang ibu 
hamil. Pada masa ini, kamu harus 
sangat berhati-hati tentang kebutuhan 
gizi selama bulan-bulan awal kehamilan.
Pada masa ini, kamu sebaiknya 
membuat ketentuan khusus untuk 
makanan yang akan dikonsumsi pada 
trimester pertama kehamilan. Sejumlah 
makanan bisa sangat cocok untuk 
dikonsumsi selama kehamilan trimester 
pertama.Konsumsi makanan yang tepat 
bisa menjadi cara untuk memenuhi 

Makanan Ibu Hamil Trimester Pertama

1.Bayam

kebutuhan nutrisi ibu dan buah hati yang 
dikandung. Dilansir dati Boldsky, berikut 
sejumlah makanan yang penting 
dikonsumsi pada trimester pertama 
kehamilan.

Bayam memiliki kandungan kalsium dan 
zat besi dalam jumlah tinggi yang 
memberikan tubuh ibu hamil dorongan 
untuk memproduksi lebih banyak darah. 
Hal ini bisa membantu meningkatkan 
volume darah yang mengalir ke rahim.

3.Asparagus

Almond kaya dengan kandungan vitamin 
E, asam lemak omega-3 dan protein. 
Nutrisi ini dapat membantu wanita hamil 
mendapatkan dosis tambahan protein 
selama trimester pertama.

2.Kacang Almond
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Jeruk memiliki banyak vitamin C yang 
dapat membangun kekebalan tubuh ibu 
untuk melawan infeksi. Buah ini juga 
memiliki kandungan asam folat yang 
bisa mencegah bayi lahir dalam kondisi 
cacat.

Tubuh seseorang tidak dapat 
memproses kalsium dalam tubuh tanpa 
adanya vitamin D. Asparagus 
merupakan sayur yang memiliki 
kandungan Vitamin D dan bau aromatik 
yang dapat mengatasi masalah morning 
sickness.
4.Jeruk

5.Brokoli
Brokoli adalah makanan super yang 
memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. 
Pada trimester pertama kehamilan, 
brokoli berfungsi sebagai sumber 
makanan yang kaya zat besi untuk 
membentuk sel-sel darah.

Telur memiliki protein, vitamin D dan 
kalsium, sehingga menjadi makanan 
yang lengkap untuk wanita hamil. Kamu 

6.Telur

dapat merebus, menggoreng, atau 
membuat orak-arik untuk mendapat 
manfaat dari makanan ini.
7.Salmon

8.Yogurt
Yogurt merupakan produk olahan susu 
kaya kalsium yang memiliki sejumlah 
manfaat kesehatan. 

Wanita hamil sebenarnya tidak 
dianjurkan mengonsumsi makanan laut 
seperti udang dan kepiting karena dapat 
menyebabkan alergi. Tetapi, salmon 
memiliki jumlah tinggi kalsium, asam 
lemak omega-3 dan vitamin D yang 
merupakan makanan yang aman untuk 
wanita hamil pada trimester pertama.

Bagi ibu hamil di trimester pertama, 
sejumlah makanan tersebut sangat 
cocok untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, 
sebaiknya kamu mengonsumsi makanan 
ini agar kesehatan kehamilan terjaga. 

Pada ibu hamil trimester pertama, yogurt 
merupakan minuman yang mudah 
dicerna dan bisa membantu 
menenangkan perut.
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Disebut juga bahwa pada festival 
tersebut biasanya juga dilakukan 

Dilansir dari Today I Found Out, pada 
masa Romawi kuno, tanggal 13, 14, 
dan 15 Februari diperingati sebagai 
Lupercalia atau festival kesuburan dan 
kesehatan. Pada awalnya, festival ini 
berasal dari nama seorang dewa 
bernama Lupercus dan sebenarnya 
berisi tentang perayaan agar hewan 
ternak yang dimiliki selalu subur dan 
sehat.Seiring waktu, festival ini menjadi 
pemujaan terhadap pendiri kota Roma 
yaitu Romulus dan Remus agar 
memberikan kesehatan dan kesuburan 
pada penduduk. Kesuburan yang 
diberikan pun bukan hanya sebatas 
kepada hewan ternak saja tetapi juga 
pada wanita-wanita yang berada di 
wilayah kerjaan Romawi.

14 Februari dirayakan oleh banyak 
orang di seluruh dunia sebagai hari 
valentine atau hari kasih sayang. Nama 
valentine sendiri disebut berasal dari 
salah satu santo atau orang suci dari 
agama kristen yang memiliki akhir kisah 
cinta yang tragis. Namun sebenarnya 
perayaan ini juga telah dirayakan sejak 
masa yang lebih lampau.
1.Dari Lupercalia menjadi Hari Santo 
Valentinus

Sejarah Hari Valentine 

perjodohan antara pria dan wanita. Pada 
perjodohan tersebut seorang pria akan 
menarik secara acak nama wanita yang 
dipilihnya lalu mereka akan bersama 
selama festival tersebut berlangsung. Jika 
memang cocok, maka mereka akan 
meneruskan hubungan tersebut dan 
menikah.
Pada abad kelima, Paus Hilarius elarang 
festival ini karena berasal dari budaya 
pagan dan tidak cocok dengan nilai-nilai 
Kristen. Namun tak lama kemudian, Paus 
Gelasius mencabut larangan festival 
tersebut dan meneruskan tradisi yang 
sudah dilaksanakan selama ratusan tahun 
tersebut. Pada masa itu juga Paus 
Gelasius mulai menjadikan tanggal 14 
februari lebih Kristiani dengan 
menjadikannya sebagai peringatan untuk 
Santo Valentinus.

Walau disebut sebagai peringatan untuk 
Santo Valentinus atau Saint Valentine, 
tetapi sebenarnya tidak jelas Valentine 
mana yang dimaksud karena nama 
tersebut begitu jamak digunakan pada 
saat itu. Terdapat tiga orang bernama 
Valentine yang mungkin merupakan 
sosok yang dimaksud oleh Paus Gelasius 
tersebut.

2.Tiga Pria di Masa Lalu Bernama 
Valentine



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Jeruk memiliki banyak vitamin C yang 
dapat membangun kekebalan tubuh ibu 
untuk melawan infeksi. Buah ini juga 
memiliki kandungan asam folat yang 
bisa mencegah bayi lahir dalam kondisi 
cacat.

Tubuh seseorang tidak dapat 
memproses kalsium dalam tubuh tanpa 
adanya vitamin D. Asparagus 
merupakan sayur yang memiliki 
kandungan Vitamin D dan bau aromatik 
yang dapat mengatasi masalah morning 
sickness.
4.Jeruk

5.Brokoli
Brokoli adalah makanan super yang 
memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. 
Pada trimester pertama kehamilan, 
brokoli berfungsi sebagai sumber 
makanan yang kaya zat besi untuk 
membentuk sel-sel darah.

Telur memiliki protein, vitamin D dan 
kalsium, sehingga menjadi makanan 
yang lengkap untuk wanita hamil. Kamu 

6.Telur

dapat merebus, menggoreng, atau 
membuat orak-arik untuk mendapat 
manfaat dari makanan ini.
7.Salmon

8.Yogurt
Yogurt merupakan produk olahan susu 
kaya kalsium yang memiliki sejumlah 
manfaat kesehatan. 

Wanita hamil sebenarnya tidak 
dianjurkan mengonsumsi makanan laut 
seperti udang dan kepiting karena dapat 
menyebabkan alergi. Tetapi, salmon 
memiliki jumlah tinggi kalsium, asam 
lemak omega-3 dan vitamin D yang 
merupakan makanan yang aman untuk 
wanita hamil pada trimester pertama.

Bagi ibu hamil di trimester pertama, 
sejumlah makanan tersebut sangat 
cocok untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, 
sebaiknya kamu mengonsumsi makanan 
ini agar kesehatan kehamilan terjaga. 

Pada ibu hamil trimester pertama, yogurt 
merupakan minuman yang mudah 
dicerna dan bisa membantu 
menenangkan perut.

www.amaraaccounting.com

Amara & Associates, LLC
1626 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19145
Office - 267-886-9097
Fax - 215-560-8330

2824 Cottman Ave
Philadelphia, PA 19149
Office - 267-883-3816
Fax - 267-686-7991

www.amaraaccounting.com

Disebut juga bahwa pada festival 
tersebut biasanya juga dilakukan 

Dilansir dari Today I Found Out, pada 
masa Romawi kuno, tanggal 13, 14, 
dan 15 Februari diperingati sebagai 
Lupercalia atau festival kesuburan dan 
kesehatan. Pada awalnya, festival ini 
berasal dari nama seorang dewa 
bernama Lupercus dan sebenarnya 
berisi tentang perayaan agar hewan 
ternak yang dimiliki selalu subur dan 
sehat.Seiring waktu, festival ini menjadi 
pemujaan terhadap pendiri kota Roma 
yaitu Romulus dan Remus agar 
memberikan kesehatan dan kesuburan 
pada penduduk. Kesuburan yang 
diberikan pun bukan hanya sebatas 
kepada hewan ternak saja tetapi juga 
pada wanita-wanita yang berada di 
wilayah kerjaan Romawi.

14 Februari dirayakan oleh banyak 
orang di seluruh dunia sebagai hari 
valentine atau hari kasih sayang. Nama 
valentine sendiri disebut berasal dari 
salah satu santo atau orang suci dari 
agama kristen yang memiliki akhir kisah 
cinta yang tragis. Namun sebenarnya 
perayaan ini juga telah dirayakan sejak 
masa yang lebih lampau.
1.Dari Lupercalia menjadi Hari Santo 
Valentinus

Sejarah Hari Valentine 

perjodohan antara pria dan wanita. Pada 
perjodohan tersebut seorang pria akan 
menarik secara acak nama wanita yang 
dipilihnya lalu mereka akan bersama 
selama festival tersebut berlangsung. Jika 
memang cocok, maka mereka akan 
meneruskan hubungan tersebut dan 
menikah.
Pada abad kelima, Paus Hilarius elarang 
festival ini karena berasal dari budaya 
pagan dan tidak cocok dengan nilai-nilai 
Kristen. Namun tak lama kemudian, Paus 
Gelasius mencabut larangan festival 
tersebut dan meneruskan tradisi yang 
sudah dilaksanakan selama ratusan tahun 
tersebut. Pada masa itu juga Paus 
Gelasius mulai menjadikan tanggal 14 
februari lebih Kristiani dengan 
menjadikannya sebagai peringatan untuk 
Santo Valentinus.

Walau disebut sebagai peringatan untuk 
Santo Valentinus atau Saint Valentine, 
tetapi sebenarnya tidak jelas Valentine 
mana yang dimaksud karena nama 
tersebut begitu jamak digunakan pada 
saat itu. Terdapat tiga orang bernama 
Valentine yang mungkin merupakan 
sosok yang dimaksud oleh Paus Gelasius 
tersebut.

2.Tiga Pria di Masa Lalu Bernama 
Valentine



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

3.Hari Valentine dan Cokelat

Valentine pertama hidup pada abad 
ketiga dan dibunuh oleh kaisar Claudius 
karena dia ketahuan menikahkan 
seorang prajurit beragama Kristen 
secara 
ilegal. 
Pada saat 
itu kaisar 
melarang 
seluruh 
prajuritnya 
untuk 
menikah 
agar 
mereka 
hanya setia 
pada 
negara 
saja. 
Valentine 
kedua 
merupakan 
seseorang 
pria asal 
Afrika yang 
dibunuh 
karena 
menolak 
untuk 
keluar dari 
Kristen. 
Sedangkan 
Valentine 
ketiga 
merupakan 
seorang 
uskup di 
italia yang 
dibunuh 
secara 
tragis.Sejak masa Paus Gelasius hingga 
abad ke-14, tanggal tersebut terus 
diperingati untuk mengenang St. 
Valentine. Bukti pertama perubahan 
tanggal tersebut sebagai hari kasih 
sayang mulai muncul pada tahun 1477 
melalui sebuah surat dari wanita 
bernama Margery Brewes kepada John 
Paston. Satu abad kemudian pada 
sebuah puisinya, William Shakspeare 
juga menggunakan simbol hari Valentine 
sebagai kasih sayang.

Pada abad ke-18, bertukar surat cinta 

Sejarah 
cokelat 
sebagai 
sebuah 
makanan 
yang 
menjadi 
lambang 
kasih 
sayang 
dapat 
ditelusuri 
sejak era 
masuknya 
cokelat ke 
Eropa pada 
sekitar 
tahun 1600-
an. 

merupakan sebuah tradisi yang biasa 
dilakukan ketika hari Valentine tiba. 
Kebiasaan tersebut bermula di Inggris 
hingga kemudian menyebar ke Amerika 

Serikat dan 
seluruh 
dunia.

Hubungan antara cokelat dengan hari 
valentine sepenuhnya terjadi karena 
kebetulan semata. Hal itu terjadi seiring 
meningkatnya cokelat sebagai makanan 
yang cukup populer bagi masyarakat 
serta penetapan hari valentine sebagai 
sebuah hari libur. Pada tahun 1837, ratu 
Victoria menjadikan hari valentine 
sebagai sebuah perayaan dan hal ini 
disambut dengan sangat meriah oleh 
rakyatnya.

Pada saat 
itu Madame 
du Barry 
yang 
merupakan 
istri dari raja 
Louis IV 
memberikan 
minuman 
cokelat 
pada 
suaminya 
sebagai 

stimulan. Pada saat itu cokelat hanya 
dinikmati sebatas oleh anggota kerajaan 
saja namun sudah merupakan salah satu 
simbol cinta.

Internasional 

Taliban mengirimkan ultimatum ke AS 
setelah sepekan terlibat perundingan 
terkait perdamaian demikian dilaporkan 
Arab News. Mereka menginginkan 
jawaban dari apa yang mereka 
tawarkan, di mana mereka menyiratkan 
siap mengurangi aksi kekerasan di 
Afghanistan selama tujuh hari ke depan, 
sebagai ganti Washington angkat kaki. 
Menanggapi hal ini, Presiden AS, 
Donald Trump meyakini bahwa akan 
ada nota kesepakatan dengan Taliban 
pada beberapa hari ke depan. Namun 
penarikan pasukan AS dari Afghanistan 
tidak akan terjadi.Washington juga 
mengatakan bahwa perjanjian 
"pengurangan masa kekerasan" telah 
berlalu. Presiden Afghanistan, Ashraf 
Ghani juga mengungkapkan soal itu 
lewat akun twitternya. Dia mengatakan 
bahwa pihak AS, yaitu Menteri Luar 
Negeri Mike Pompeo, menghubunginya 
dan menjelaskan tentang kemajuan 
penting pada perundingan dengan 
Taliban. Dua anggota Taliban yang tidak 
berkenan disebut namanya ini 
melaporkan kepada media bahwa 
ultimatum kemudian disampaikan oleh 
pihak negosiator Pimpinan Taliban. Tim 

Taliban Kirim Ultimatum Ke AS

negosiator yang dipimpin Mullah Abdul 
Ghani Baradar berjumpa dengan utusan 
Gedung Putih, Zalmay Khalilzad, dan 
Menteri Luar negeri Qatar, Mohammed 
bin Abdulrahman Al Thani. Bukannya 
merespon ultimatum dengan cepat, pihak 
Washington justru fokus pada 
perundingan terkait permintaan-
permintaan yang dilayangkan Taliban. 
Salah satu permintaan tersebut adalah 
mempertahankan kantor politik di Doha, 
ibu kota Qatar di mana Khalilzad sering 
bertemu dengan perwakilan mereka dan 
mencari resolusi untuk mengakhiri 
kampanye militer AS selama 18 tahun. 
Taliban juga menuntut dalam negosiasi 
bahwa perwakilan pemerintah Presiden 
Ghani tidak boleh hadir dalam kapasitas 
resmi, melainkan hanya seorang warga 
negara Afghanistan biasa. Taliban tidak 
pernah mengakui pemerintah resmi di 
Kabul, dan menolak untuk bernegosiasi 
langsung dengan Ghani. Taliban yang 
sejak 1996 sampai 2001 memimpin 
Afghanistan, menyatakan mereka tidak 
mencari monopoli kekuasaan. Meski 
begitu, kelompok militan tersebut kini 
mengendalikan atau menguasai sebagian 
dari negara tersebut.
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Menanggapi istilah yang dipakai 
Presiden, Staf Khusus Presiden Bidang 
Hukum Dini Shanti Purwono 
mengatakan hal itu disebabkan Jokowi 
ingin konsisten dengan Undang-
Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 

Terhadap 689 teroris lintas batas 
(foreigner terorist fighters/FTF), 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih 
untuk menyebut mereka sebagai ISIS 
eks WNI. Istilah itu dilontarkan Presiden 
seusai melantik Kepala Badan 
Keamanan Laut (Bakamla) di Istana 
Presiden, kemarin, Rabu (12/2/2020).

Alasan Jokowi Sebut ISIS Eks WNI

tentang Kewarganegaraan.
Bahwa seorang warga negara Indonesia 
(WNI) akan kehilangan 
kewarganegaraannya bila dia bergabung 
dengan militer asing tanpa izin dari 
Presiden.“Soal istilah itu, Presiden hanya 
ingin konsisten dengan UU 
Kewarganegaraan. Bahwa WNI 
kehilangan kewarganegaraan Indonesia-
nya, apabila dia bergabung dengan militer 
asing tanpa izin Presiden,” kata Dini 
Shanti Purwono, Kamis 
(13/2/2020).Aturan itu terdapat dalam 
Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI 

Merespon
s hal 
tersebut, 
Plt Dirjen 
Pendidika
n Anak 
Usia Dini 
dan 
Pendidika
n Dasar 
dan 
Menengah (PAUD dan Dikdasmen) 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) Harris 
Iskandar mengatakan, pihaknya telah 
berkordinasi dengan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kepala Lembaga 
Ppenjaminan Mutu Pendididikan 
(LPMP) Kalbar terkait kejadian tersebut.

Dunia pendidikan kembali dihebohkan 
dengan berita viral siswa sekolah dasar 
SD 43 Sagatani Singkawang Selatan, 
Kalimatan Barat (Kalbar) mengaku 
didenda oleh guru dan kepala sekolah 
senilai Rp 
30.000 
per siswa, 
karena 
ketahuan 
menonton 
barongsai 
pada saat 
perayaan 
Cap Go 
Meh.

“Sangat disesalkan kejadian tersebut. 
Budaya, bahasa, sejarah, dan 
kehebatan militer itu sumber identitas 
bangsa yang utama. Guru harus paham 
itu dulu,” kata Harris saat dihubungi 
Beritasatu.com, Kamis (13/2/2020).
Harris menuturkan, berdasarkan 
informasi yang terbaru,  
Kamis(13/2/2020) petang, kepala LPMP 
Kalbar telah menyampaikan kronologis 
permasalahannya setelah melakukan 
konfirmasi dengan petugas kepolisian 
di Singkawang Selatan.Dalam hal ini, 
guru sudah menyampaikan 
permohonan maaf, dan semua pihak 

Nonton Barongsai Di Denda Rp 30.000

Tanah Air

Selanjutnya,  terkait pengakuan denda Rp 
30.000 kepada 
siswa karena 
melaksanakan 
edaran Majelis 
Ulama Indonesia 
(MUI) Kalbar yaitu 
tidak boleh 
mengikuti kegiatan 
atau terlibat pada 
perayaan 
barongsai Cap Go 
Meh. Larangan itu 
khusus terlibat 
langsung pada 
acara 
ritual.Merespons 
kejadian tersebut, 
Sekjen MUI Pusat, 
Anwar Abbas 
mengatakan, jika 
hanya 
menyaksikan 

perayaan barongsai Cap Go Meh 
diperbolehkan. Akan tetapi, untuk terlibat 
dalam perayaan memang tidak 
diperbolehkan sesuai ajaran agama 
Islam.“Terlibat dalam upacara enggak 
boleh itu. Itu kan ketentuan dalam agama 
Islam jadi otomatis enggak boleh ikut, tapi 
seremonial boleh-boleh saja karena 
bukan ritual, karena yang dilarang MUI itu 
ikut terlibat dalam upacara ritual,” ujarnya.

bersepakat, bahwa persoalan ini dianggap 
sudah selesai, termasuk pihak yang 
memviralkan, sudah bersedia menghapus 
kontens tersebut.

Anwar menambahkan, adanya larangan 
terlibat karena terkait dengan keyakinan. 
Dalam hal ini apabila umat Islam terlibat 
tentu sama saja masuk dalam keyakinan 
agama lain.Apakah larangan itu tidak 
mengusik toleransi beragama. Nah di situ 
diuji toleransi beragama. "Toleransi itu kan 
karena berbeda kalau enggak berbeda 
untuk apa toleransi. Karena ini berbeda 
keyakinan perlunya toleransi supaya 
masing-masing pihak jangan 
memaksakan keyakinan kepada pihak 
lain,” ujarnya.

Tanah Air
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akan kehilangan kewarganegaraannya 
apabila masuk dalam dinas tentara 
asing tanpa izin terlebih dahulu dari 
Presiden.Status kewarganegaraannya 
juga akan hilang, bila dia menyatakan 
keinginan tidak lagi menjadi WNI. 
Seperti dengan tindakan pembakaran 
paspor dapat dianggap sebagai 
pernyataan keinginan untuk tidak lagi 
menjadi WNI.“Atau tinggal di luar 
Indonesia selama lima tahun berturut-
turut dan tidak menyatakan 
keinginannya untuk tetap menjadi WNI. 
Orang-orang tersebut bisa dianggap 
masuk ke dalam kategori tersebut (eks 
WNI),” terang Dini Shanti Purwono. 
Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks 
ISIS Bukan Tanggung Jawab 
Pemerintah
Terkait tentang status dari 689 ISIS eks 
WNI tersebut, Dini Shanti Purwono 
mengungkapkan saat ini masih dalam 
proses screening oleh Kementerian 
Koordinator bidang Politik, Hukum dan 

Seperti diberitakan, terkait status 
kewarganegaraan 689 FTF ini, Jokowi 
memang tidak menyatakannya secara 
eksplisit. Namun secara tersirat, Jokowi 
sudah tidak lagi menganggap mereka 
sebagai WNI.Hal itu terlihat dari 
pengucapan sebutan 689 FTF ini oleh 
Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini tidak 
menyebut mereka sebagai WNI eks 
ISIS, melainkan ISIS eks WNI.Saya kira 
kemarin sudah disampaikan bahwa 
pemerintah punya tanggung jawab 
keamanan terhadap 267 juta penduduk 
Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh 
sebab itu, pemerintah tidak memiliki 
rencana untuk memulangkan orang-
orang yang ada disana, ISIS eks WNI,” 
ungkap Jokowi.

Keamanan bersama Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme 
(BNPT).“Untuk proses screening masih 
dalam proses setahu saya. Bisa 
ditanyakan ke Kemko Polhukam atau 
BNPT,” tukasnya.

Hal itu disampaikan Jaksa Komisi 
Pemberantasan Korupsi ( KPK) saat 
membacakan surat dakwaan Imam di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
Jakarta, Jumat (13/2/2020). "Bahwa 
terdakwa Imam Nahrawi selaku pegawai 
negeri atau penyelenggara negara, yaitu 
Menteri Pemuda dan Olahraga RI ( 
Menpora RI) bersama-sama dengan 
Miftahul Ulum selaku Asisten Pribadi 
Menpora RI telah menerima hadiah 
berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 
11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy 
selaku Sekretaris Jenderal Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan 
Johnny E Awuy selaku Bendahara 

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Imam Nahrawi didakwa menerima suap 
sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan 
Sekretaris Jenderal Komite Olahraga 
Nasional Indonesia ( KONI) Ending Fuad 
Hamidy dan mantan Bendahara KONI 
Johnny E Awuy. Penerimaan suap 
tersebut dilakukan Imam bersama-sama 
dengan asisten pribadinya bernama 
Miftahul Ulum. 

Imam Nahrawi Terima Suap Rp 11,5 M

Umum KONI," kata Jaksa KPK Ronald 
Worotikan saat membaca surat dakwaan. 
Menurut jaksa, suap tersebut 
dimaksudkan agar Imam dan Ulum 
mempercepat proses persetujuan dan 
pencairan bantuan dana hibah yang 
diajukan KONI kepada Kemenpora RI 
untuk tahun kegiatan 2018. Salah satu 
kegiatan yang dimaksud adalah 
pelaksanaan tugas pengawasan dan 
pendampingan program peningkatan 
prestasi pada Multi Eventh Asian Games 
2018 dan Asian Para Games 2018. 
Nahrawi Selain itu,
 terkait proposal dukungan KONI dalam 
rangka pengawasan dan pendampingan 
seleksi calon atlet dan pelatih atlet 
berprestasi tahun 2018. Atas 
perbuatannya, Imam didakwa melanggar 
Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
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Sebuah roket kembali menghantam 
pangkalan militer Amerika Serikat di 
Irak. Kejadian ini dilaporkan terjadi 
Kamis (13/2/2020) malam, di basis 
militer Irak K1 di Provinsi Kirkuk yang 
dipenuhi tentara AS. Melansir AFP, 
menurut tiga sumber keamanan Irak, 
roket Katyusha menghantam area 
terbuka di pangkalan K1 sekitar pukul 
20.45 malam waktu setempat (1745 
GMT). Baik pasukan AS dan pasukan 
polisi federal Irak ditempatkan di sana 
tetapi tidak ada korban, menurut sebuah 
pernyataan dari militer Irak. Pasukan AS 
dilaporkan telah menemukan posisi 
penembakan rudal, dengan 11 roket 
masih di lokasi dan pelaku masih dalam 
pelarian. Sebuah sumber keamanan 
Irak mengatakan kepada AFP bahwa 
landasan peluncuran ditemukan sekitar 
lima kilometer (tiga mil) dari pangkalan 
itu, di daerah multi-etnis. 40 hari 
kematian Qasem Soleimani Diberitakan 
Al Jazeera, serangan tersebut 
kemungkinan untuk mengenang 40 hari 
kematian Qasem Soleimani.  "Ada 

Pangkalan Militer AS Kembali Di Hantam Rudal

kemungkinan bahwa ini ada hubungannya 
dengan berakhirnya masa berkabung 40 
hari untuk Qassem Soleimani hari ini," 
kata reporter Al Jazeera, Simona Foltyn.  
Dia menambahkan bahwa serangan itu 
dapat menyalakan kembali ketegangan di 
wilayah tersebut. "Ada kekhawatiran 
bahwa serangan roket seperti itu akan 
memicu respons yang akan membawa 
sekali lagi ke eskalasi dalam krisis yang 
baru saja mereda," kata Foltyn. Serangan 
ke-20 terhadap AS  Serangan tersebut 
merupakan serangan ke-20 yang 
ditujukan terhadap pasukan AS di Irak 
maupun Kedutaan AS di Baghdad sejak 
akhir Oktober tahun lalu. Serangan ini 
juga merupakan serangan pertama 
terhadap pangkalan K1 sejak 27 
Desember lalu. Saat itu 30 roket 
ditembakkan dan menewaskan seorang 
kontraktor AS di sana. Washington 
menyalahkan roket Kataeb Hizbullah, 
sebuah faksi militer garis keras Irak yang 
dekat dengan Iran. AS kemudian 
melakukan serangan balasan yang 
menewaskan 25 pejuang kelompok itu. 
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Para pendukung kelompok itu kemudian 
mengepung kedutaan AS di Baghdad, 
menerobos batas luarnya dalam sebuah 
aksi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Beberapa hari kemudian, 
serangan pesawat tak berawak AS di 
bandara Baghdad menewaskan 
pemimpin Iran, Qasem Soleimani pada 
3 Januari lalu. Dalam kemarahan, 
parlemen Irak memilih untuk mengusir 
semua pasukan asing dari negara itu, 
termasuk sekitar 5.200 tentara AS yang 
dikerahkan untuk membantu pasukan 
lokal memukul mundur sisa-sisa 
kelompok Negara Islam. Iran pun 
melakukan serangan sendiri dalam 
membalas pembunuhan Soleimani. 109 
tentara AS cedera otak ringan Pada 8 
Januari 2020, Iran menembakkan 
rentetan rudal balistik di pangkalan Ain 
al-Asad di Irak barat. Pada kejadian 
tersebut dilaporkan tidak ada yang 
terbunuh, tetapi sebanyak 109 orang 
tentara AS sejak itu telah didiagnosis 
dengan cedera otak traumatis. 
Berdasarkan jumlah yang dilaporkan 
Pentagon, terdapat kenaikan signifikan 
sejak laporan terakhir yang menyatakan 
ada 64 prajurit terluka. "Hingga saat ini, 
109 tentara AS didiagnosis cedera otak 

traumatis ringan, (mTBI), kenaikan 45 
orang dari laporan terdahulu," ujar 
Pentagon, Senin (10/2/2020). Melansir 
AFP, sebanyak 76 di antaranya sudah 
kembali bertugas, dengan sisanya masih 
menjalani evaluasi dari perawatan tim 
medis. Sebelumnya, Presiden Donald 
Trump mengklaim tidak ada pasukannya 
yang terluka dalam serangan rudal Iran di 
pangkalan AS Irak. Teheran 
menembakkan rudal balistik sebagai 
balasan setelah pada 3 Januari lalu 
jenderal top mereka, Qasem Soleimani, 
tewas dibunuh AS.
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Polemik pemecatan Mantan Direktur 
Utama TVRI Helmi Yahya berujung 
pada pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan ( BPK) RI. Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI akhirnya berencana 
menyerahkan hasil Laporan Kinerja 
Pelaksaan Tugas Lembaga Penyiaran 
Publik (LPP) TVRI tahun 2017-2019 
kepada DPR pada Senin depan, 
(17/2/2020). "Ya hari Senin (17/2/2020). 
Audit terhadap kinerja atas regulasi 
pelaksanaan tugas LPP TVRI 2017-
2019," kata Sekretaris Jenderal BPK RI 
Bahtiar Arif di Jakarta, Jumat 
(14/2/2020).Sayang, Bahtiar enggan 
memberikan kisi-kisa hasil audit 
tersebut, entah ada hubungannya 
dengan hak siar Liga Inggris atau justru 
polemik lainnya. 
"Kisi-kisinya hari Senin. Makanya hari 
Senin update-nya," seloroh Bahtiar. 
Sebelumnya diberitakan, Presenter 
Helmi Yahya didepak dari kursi Direktur 
TVRI oleh Dewan Pengawas pada 16 
Januari 2020. Salah satu yang jadi 
permasalahan adalah rebranding yang 
dilakukan lembaga penyiaran publik itu, 
seperti membeli hak siar Liga Inggris. 
Dalam surat Dewan Pengawas TVRI 
Nomor 8/DEWAS/TVRI/2020, 
disebutkan bahwa terdapat 

Tanah Air

BPK Laporkan Audit TVRI Ke DPR

Sebab, sejak di bawah kepemimpinan 
Helmy, TVRI telah banyak berbenah dan 
memasuki kinerja programming tepat 
dalam parameter kuantitatif yang diakui. 
"TVRI adalah aset bangsa yang harus 
diselamatkan. Untuk itu perlu dilakukan 
audit investigasi lanjutan atau 
penyelidikan dengan tujuan tertentu," 
kata Farhan di Bandung, Kamis 
(23/1/2020).

ketidaksesuaian rebranding TVRI dengan 
rencana kerja yang ditetapkan dalam 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian dan Lembaga (RKAKL). 
Pemecatan tersebut tak diterima oleh 
Helmi Yahya hingga akhirnya dia 
memutuskan mengambil sejumlah 
langkah. Helmi bilang, re-branding justru 
membuat TVRI keren dan kekinian. 
Akhirnya bapak pihak yang menyarankan 
TVRI perlu campur tangan BPK. Anggota 
Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem 
Muhammad Farhan menilai, pasca 
pemecatan Dirut TVRI Helmy Yahya oleh 
Dewan pengawas (Dewas) diperlukan 
adanya audit investigasi oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK).Farhan 
mengatakan, pemecatan Helmy Yahya 
sebagai direktur utama TVRI merupakan 
langkah yang salah. 
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