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Dunia sedang dihebohkan dengan 
mewabahnya virus corona jenis baru, 
yakni Novel coronavirus ( 2019-nCov) 
yang 
berasal dari 
Wuhan, 
China. 
Otoritas 
China 
mengumum
kan 
peningkatan 
total 
kematian 
akibat virus 
corona, dari 
sebelumnya 
berjumlah 
170 orang 
meningkat 
menjadi 213 
orang, pada 
kamis (30/1/2020) siang. Angka ini naik 
dari yang dilaporkan sehari 
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Presiden : Menginstruksikan jajarannya untuk segera 
mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada 
di Provinsi Hubei, China.

sebelumnya, dan merupakan kenaikan 
sebesar 29 persen. Dari 30 kematian baru 
yang dilaporkan, 30 di antaranya ada di 

Wuhan yang 
merupakan 
bagian 
provinsi 
Hubei dan 
merupakan 
pusat wabah 
menurut 
komisi 
kesehatan 
Hubei. 
Hingga 
Kamis 
(30/1/2020), 
sebanyak 
1.982 kasus 
baru, telah 
dikonfirmasi 
terjadi di 

daratan China. Hal itu sebagaimana 

Ciayo Wuhan
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dikutip dari pemberitaan SCMP 
(31/01/2020) hingga pukul 09.18 WIB. 
Sehingga total secara nasional terdapat 
9.692 kasus yang jauh melebihi epidemi 
SARS pada 2002-2003 yang 
menewaskan hampir 800 orang di 
seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
menegaskan bahwa pengumuman 
status darurat Internasional bukan 
berarti suara untuk tidak mempercayai 
China terkait kemampuannya 
mengendalikan wabah. “Kekhawatiran 
terbesar kami adalah potensi 
penyebaran virus ke negara-negara 
dengan sistem kesehatan yang lebih 
lemah dan yang tidak siap untuk 
menghadapinya,” kata Tedros 
sebagaimana dikutip dari SCMP. 
Adapun, temuan kasus mencapai 98 
kasus merupakan kasus di luar China. 

Sebagian besar kasus di luar Tiongkok, 
imbuhnya memiliki riwayat perjalanan ke 
Wuhan atau kontak dengan seseorang 
dengan riwayat perjalanan ke Wuhan. 
Termasuk AS, Australia, Perancis, 
Finlandia dan Jerman. Jadi, hingga Rabu 
(29/1/2020) siang, tercatat sudah 18 
negara yang mengkonfirmasi terinfeksi 
virus corona ini. Dan Sejumlah negara 
berencana untuk mengevakuasi staf 
diplomat dan warga negaranya dari 
wilayah China. Hal tersebut dilakukan 
lantaran meningkatnya jumlah kasus virus 
corona di dunia. WHO juga 
memperingatkan bahwa pembatasan 
drastis dalam perjalanan dan 
perdagangan tidak diperlukan. Termasuk 
langkah menutup perbatasan dengan 
China dan membatasi akses pelancong 
China. Meskipun tak menyebut nama 
Rusia, akan tetapi pernyataan itu muncul 
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usai Moskow menutup bagian 
perbatasan Rusia-China dan 
menangguhkan visa pengunjung China. 
"Beberapa negara telah mengambil 
langkah-langkah yang meragukan 
terkait para pelancong," kata Didier 
Houssin, Ketua Komite Darurat WHO. 
Menurutnya langkah-langkah tersebut 
seharusnya tidak menjadi contoh untuk 
diikuti. Dikutip dari BBC, WHO 
mengkhawatirkan penyebaran virus ke 
negara berpenghasilan rendah yang tak 
memiliki alat untuk menemukan 
maupun menahannya. Dikhawatirkan, 
wabah tersebut bisa menyebar tanpa 
terkendali dan mungkin tak diketahui 
selama beberapa waktu. Dikutip dari 
Nytimes, sejauh ini negara-negara yang 
telah terdampak yakni China, Jepang, 
Jerman, Korea Selatan Amerika Serikat 
dan Vietnam dinilai mampu perang 
melawan virus tersebut sendiri. Akan 

tetapi, negara seperti Republik 
Demokratik Kongo saat memerangi 
wabah Ebola yang masih berlangsung 
saja membutuhkan infus dana dan 
keahlian medis dalam jumlah besar. 
Sehingga kebutuhan akan uang adalah 
salah satu pertimbngan WHO menyatakan 
virus corona sebagai darurat internasional 
untuk masalah ini. Virus corona pertama 
kali diidentifikasi pada 31 Desember di 
Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. 
Jumlah populasi masyarakat yang 
mencapai 11 juta dan lokasinya yang 
terhubung dengan berbagai wilayah lain 
diperkirakan membuat virus corona 
menyebar sampai ke kota lain, bahkan 
luar negeri. Dikutip dari CNBC, guna 
menangani kasus ini, Kementerian 
Keuangan China mengatakan bahwa 
pada Rabu pukul 17.00, sebesar 27,3 
miliar yuan (3,9 miliar dollar AS) telah 
dialokasikan untuk pencegahan dan 

pengendalian virus corona. Sementara 
itu, para ilmuwan di tim peneliti 
coronavirus baru dari Chinese Academy 
of Sciences mengatakan, mereka telah 
menemukan tes untuk respons antibodi 
pada pasien yang terinfeksi. Mereka 
juga mengaku telah mengidentifikasi 
obat yang efektif dalam mengandung 
virus. Tiga obat, yaitu Remdesivir, GS-
5734, Chloroquine, serta Sigma-C6628 
dan Ritonavir, semuanya dikatakan 
"dalam proses otorisasi untuk 
digunakan pada pasien", menurut surat 
kabar lokal Hubei Daily. Komisi 

Kesehatan Nasional China (NHC) 
menjelaskan bahwa virus corona dapat 
menular dalam masa inkubasi yang 
berlangsung hingga dua minggu atau 14 
hari. Hal ini menandakan bahwa 
kemampuan virus untuk menyebar 
semakin kuat. "Wabah ini diperkirakan 
masih akan berlanjut untuk beberapa 
waktu," ujar Ma Xiaowei, menteri yang 
bertanggung jawab atas NHC, dikutip dari 
South China Morning Post, Kamis 
(30/1/2020). Kasus yang dicurigai di Tibet 
telah dikonfirmasi, yang berarti virus telah 
menyebar ke 31 provinsi daratan China, 
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kota, dan daerah otonom. Terdapat 38 
kematian baru termasuk 37 di Hubei, 
dengan yang lainnya datang dari 
Provinsi Sichuan di barat daya. 
Kelompok terkemuka Partai Komunis 
China yang diketuai oleh Perdana 
Menteri Li Keqiang pada Rabu 
menyebutkan, situasi saat ini "rumit 
dan berat". Otoritas kesehatan 
mengatakan bahwa selain kasus-kasus 
yang sudah dikonfirmasi, ada lebih dari 
9.000 kasus yang diduga secara 
nasional. Selain China, daerah 
administratif khusus Makau dan Hong 
Kong juga mengkonfirmasi kasus virus 
corona. Malaysia Hingga Minggu 
(26/1/2020), Kuala Lumpur telah 

mengumumkan adanya 4 kasus yang 
terkonfirmasi virus corona. Namun, pada 
Rabu (29/1/2020), Kementerian 
Kesehatan Malaysia mengumumkan ada 
tiga orang lagi yang terinfeksi virus 
corona. Dengan demikian saat ini di 
Malaysia sudah tujuh orang yang terkena 
virus tersebut, dan semuanya merupakan 
warga negara China. Perdana Menteri 
Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, 
pihaknya telah berbicara dengan China 
untuk mengevakuasi warga negara 
Malaysia dari Wuhan, seperti dilansir 
Reuters. Menurut dia, saat ini terdapat 78 
warga negara Malaysia dari Wuhan. Uni 
Arab Emirat juga mengkonfirmasi 
terdeteksinya kasus virus corona di 

negaranya. Pasien disebut adalah 
anggota keluarga yang datang dari 
pusat kota Wuhan, China. Akan tetapi, 
pihak Uni Arab Emirat tidak memberikan 
detail tempat tinggal maupun di mana 
para pasien terdeteksi ini menerima 
pengobatan. UEA merupakan salah 
satu hub transportasi udara terbesar di 
dunia. Sementara Bandara 
Internasional Dubai adalah bandara 
tersibuk ketiga dan menjadi hub bagi 
maskapai Emirat. Jepang, Kementerian 
Kesehatan Jepang telah 
mengkonfirmasi kasus keempat dari 
penularan virus corona di negaranya. 
Pada Minggu (26/1/2020), disebutkan 
pasien dalam kasus terbaru adalah 
seorang laki-laki berusia 40-an yang 
berasal dari Wuhan. Selasa (28/1/2020) 
malam, Jepang mencarter penerbangan 
ke Wuhan. Menteri Luar Negeri 
Toshimitsu Motegi mengatakan bahwa 
penerbangan ini dapat membawa 
sekitar 200 penumpang.  Motegi 
mengatakan bahwa Tokyo tengah 
mengatur penerbangan ekstra ke 
Wuhan pada hari Rabu (29/1/2020). 
Mereka yang mengalami gejala seperti 
demam akan dibawa ke rumah sakit 
saat mendarat di Bandara Haneda, 
Tokyo. Sementara itu, yang tidak 
menunjukkan tanda-tanda virus dapat 
pulang ke rumah dan bekerja atau pergi 
ke sekolah. Akan tetapi, mereka tetap 
disarankan untuk menghindari 
keramaian dan mengecek suhu tubuh 
dua kali sehari. Korea Selatan juga 
mengkonfirmasi terdeteksinya kasus 
virus corona di negaranya. Hingga 
Senin (27/1/2020), sudah ada 4 kasus 
di negaranya. Selain itu, ada 57 orang 
yang diduga terserang virus yang sama, 
dengan 56 di antaranya negatif dan 1 
sisanya tengah menunggu hasil tes 
keluar. Taiwan, 5 kasus infeksi virus 
corona Wuhan atau 2019-nCoV telah 
ditemukan hingga Senin (27/1/2020). 
Angka tersebut mengalami 
penambahan setelah sebelumnya 
berjumlah 3 kasus. Pada 22 Januari 
2020, Taiwan mengkonfirmasi kasus 
virus corona pertamanya. Virus corona 
menginfeksi perempuan Taiwan berusia 
50-an tahun yang tinggal dan bekerja di 

Wuhan. Saat sampai di Bandara Taiwan, 
ia dilarikan ke rumah sakit karena 
menunjukkan gejala virus corona dari 
demam batuk hingga sakit tenggorokan. 
Thailand juga telah mengkonfirmasi 8 
kasus infeksi virus corona per Senin 
(27/1/2020). Lima diantaranya merupakan 
turis asal China yang tengah berwisata ke 
Thailand. Mereka pun telah dikembalikan 
ke negaranya. Singapura, berdasarkan 
keterangan Kementerian Kesehatan 
Singapura, Minggu (26/1/2020), di sana, 
sudah ada 4 kasus infeksi virus corona. 
Kasus keempat terjadi pada laki-laki 
berusia 36 tahun asal Wuhan yang tiba di 
Singapura bersama keluarganya pada 22 
Januari lalu. Australia Hingga Senin 
(27/1/2020), ada 5 kasus virus corona 
yang telah terkonfirmasi terdapat di 
Australia. Angka ini bertambah 
dibandingkan pada Minggu (26/1/2020) 
dengan virus corona yang dikonfirmasi 
berjumlah 4 kasus. Amerika Serikat Infeksi 
virus corona yang terkonfirmasi di Amerika 
Serikat hingga Senin (27/1/2020) 
mencapai 5 kasus. Pada Selasa 
(20/1/2020), Amerika Serikat melaporkan 
kasus pertamanya. Virus corona 
dilaporkan menginfeksi pria yang kembali 
ke Washington usai kunjungannya ke 
Wuhan. Pada Jumat (25/01/2020) kasus 
kedua di AS juga kembali dikonfirmasi. 
Perempuan 60 tahun dirawat di Rumah 
Sakit Chicago usai dari datang dari Wuhan 
pada 13 Januari 2020. Amerika Serikat 
juga mengevakuasi staf dari konsulatnya 
di Wuhan untuk kembali ke negaranya. 
Pesawat evakuasi meninggalkan Wuhan 
pada Rabu (29/1/2020) pagi dengan 
membawa 240 penumpang 
berkewarganegaraan AS. Pesawat 
tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara 
Internasional Ontario di selatan California, 
56 kilometer dari Los Angeles. 
Penerbangan tersebut dioperasikan oleh 
maskapai penerbangan kargo Amerika, 
Kalitta Air, yang meninggalkan Bandara 
Tianhe, Wuhan, pada 04.54 pagi waktu 
setempat. Pesawat akan transit di 
Anchorage, Alaska, untuk pengisian ulang 
bahan bakar, baru selanjutnya terbang ke 
California. Penumpang pun akan 
diskrining dari virus di Anchorage dan 
dikarantina di Pusat Pengendalian 
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Serikat hingga Senin (27/1/2020) 
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pada 13 Januari 2020. Amerika Serikat 
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pada Rabu (29/1/2020) pagi dengan 
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berkewarganegaraan AS. Pesawat 
tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara 
Internasional Ontario di selatan California, 
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bahan bakar, baru selanjutnya terbang ke 
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Penyakit AS selama dua minggu 
setibanya di California. Kamboja juga 
telah mengumumkan kasus pertama 
virus corona pada Senin (27/1/2020). 
Pasien pertama merupakan pria 60 
tahun. Pria tersebut terpapar setelah 
bertolak dari Wuhan. Saat ini, pria 
tersebut dikabarkan berada dalam 
kondisi yang stabil. Nepal juga telah 
mengumumkan kasus di negaranya 
yang positif terinfeksi virus corona. 
Pasien merupakan seorang pria 
berusia 32 tahun dari Wuhan. Ia 
dilaporkan sudah dipulangkan setelah 
dirawat dan dinyatakan sembuh. 
Kanada mengkonfirmasi satu kasus 
virus corona pada Senin (27/1/2020). 
Kasus pertama ini terjadi pada seorang 
pria. Sementara itu, kasus kedua masih 
bersifat dugaan. Untuk kasus kedua, 
terduga adalah istri dari pasien 
pertama. Keduanya diyakini terinfeksi 
saat berkunjung ke Wuhan. Kanada 
memiliki sekitar 167 warga negara di 
wilayah Wuhan. Sementara itu, ada 
delapan orang yang telah meminta 
bantuan konsuler. Menteri tidak 

membantah adanya kemungkinan 
evakuasi. Akan tetapi, hingga kini, ia 
belum mengindikasikan adanya rencana. 
Menurut dia, setiap permintaan konsuler 
akan dievaluasi berdasarkan tiap 
kasusnya. Sri Lanka juga 
mengkonfirmasi kasus pertama virus 
corona di negaranya pada Senin 
(27/1/2020). Kasus pertama ini terjadi 
pada warga China berusia 43 tahun yang 
datang sebagai wisatawan pekan lalu. 
Perancis menjadi negara pertama di 
Eropa yang mengumumkan terjangkitnya 
virus ini. Di Perancis, ada tiga kasus 
yang telah dilaporkan. Perancis juga 
berharap untuk dapat memulangkan 
penduduknya yang tinggal di wilayah 
Wuhan. Adapun penduduknya yang 
tinggal di sana mencapai 800 orang. 
Evakuasi akan memakan waktu 14 hari 
dikarantina untuk menghindari 
penyebaran virus lebih luas di Perancis. 
Vietnam, ada dua kasus yang telah 
diumumkan dan dikonfirmasi sebagai 
virus corona. Pasien terdiri atas ayah 
dan anak, dengan ayah yang telah 
terinfeksi terlebih dahulu. Ia diduga 

menularkan virus ini kepada anaknya 
ketika berkunjung ke Ho Chi Minh pada 
awal Januari. Jerman menjadi negara 
kedua di Eropa yang mengumumkan 
kasus virus corona. Pasien pertama 
adalah pria asal Region Starnberg. 
Hingga saat ini, pasien tersebut 
dilaporkan berada dalam kondisi yang 
baik. Jerman berencana untuk 
melakukan evakuasi dari warga 
negaranya yang berada di wilayah 
Wuhan. Adapun jumlahnya mencapai 
90 orang. Finlandia melaporkan rabu 
terkena virus corona ada 1 kasus. 
Kazakhstan, menurut keterangan dari 
Deputi Menteri Luar Negeri Kazakhstan 
Skhukrat Nursheiv, Kazakhstan telah 
meminta Beijing untuk mengizinkan 98 
pelajar dari negaranya  meninggalkan 
Kota Wuhan. Maroko mereka 
berencana untuk mengevakuasi 100 
penduduknya dari Kota Wuhan. 
Kebanyakan dari warga negara Maroko 
di Wuhan merupakan pelajar. Spanyol 
Menurut Menteri Luar Negeri Spanyol 
Arancha Gonzalez Laya, Pemerintah 
Spanyol tengah bekerja sama dengan 
China dan Uni Eropa untuk 
memulangkan warga negara Spanyol 
yang berada di daerah Wuhan. Inggris, 
Menurut Juru Bicara Perdana Menteri 
Boris Johnson, Inggris juga tengah 
mendiskusikan dengan mitra 
internasional untuk menemukan solusi 
dan membantu warga negara Inggris 
serta warga asing lain untuk 
meninggalkan Wuhan. Rusia 
Berdasarkan keterangan dari Kedutaan 
Besar Rusia di China, negaranya juga 
telah melakukan diskusi dengan China 
tentang evakuasi warga negaranya dari 
Wuhan dan Provinsi Hubei. Belanda 
Menurut laporan dari Kantor Berita ANP, 
Pemerintah Belanda tengah 
mempertimbangkan untuk 
mengevakuasi 20 warganya dari 
Wuhan. Myanmar Pihak berwenang di 
Myanmar mengatakan bahwa mereka 
telah membatalkan rencana evakuasi 
60 siswa dari Mandalay yang tengah 
belajar di Wuhan. Juru bicara 
pemerintah Kota Mandalay, Kyaw Yin, 
mengatakan bahwa keputusan terakhir 
adalah warga-warga negaranya di 

Wuhan akan dipulangkan setelah periode 
inkubasi berakhir, yaitu maksimal 14 hari. 
Indonesia, Pemerintah Indonesia juga 
mengkonfirmasi akan memulangkan 
warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan. 
Presiden Joko Widodo telah 
menginstruksikan jajarannya untuk segera 
mengevakuasi Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang berada di Provinsi Hubei, 
China. Keputusan ini diambil oleh 
Presiden setelah bertemu dengan Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri 
Kesehatan Terawan Agus Putranto, 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni 
Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI 
AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis 
(30/1/2020) sore. “Tadi Bapak Presiden 
sudah memerintahkan agar evakuasi WNI 
Provinsi Hubei dilakukan segera,” ucap 
Retno usai pertemuan. Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) AU telah menyiagakan 
tiga pesawatnya guna melakukan 
penjemputan terhadap 243 WNI yang 
masih berada di Wuhan, China, saat virus 
corona mewabah. "Kami sudah siapkan 
pesawat (dua) Boeing 737 dan (satu) 
C130 Hercules. Kami juga siapkan 
personel dari batalyon kesehatan," ujar 
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI 
AU Marsma TNI Fajar Adrianto saat 
dikonfirmasi, Rabu (29/1/2020). Fajar 
menjelaskan, keputusan menyiagakan tiga 
pesawatnya sudah berdasarkan hasil 
rapat antara Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Kemenko Polhukam), Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian 
Luar Negeri (Kemenlu). Pesawat tersebut 
baru bisa diberangkatkan ke China apabila 
sudah ada perintah dari Kemenlu. "Tunggu 
dari Kemenlu bisa tembus enggak ke 
pemerintah sana (China), untuk agar kita 
bisa berangkat atau tidak, yang jelas TNI 
AU siap 24 jam," ucap Fajar. Karena 
menurut info yang beredar pemerintah RI 
waktu itu mau mengevakuasi rakyat 
Indonesia. Tapi harus menunggu dari 
pemerintah China untuk membolehkan 
pesawat Indonesia masuk. Fajar 
menambahkan, sejauh ini terdapat sekitar 
240 WNI yang berada di Kota Wuhan. Dari 
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jumlah tersebut, Fajar memastikan 
bahwa ketiga pesawat masih mampu 
memulangkan seluruh WNI dari 
Wuhan. "Ini kan sementara terdaftar 
WNI di sana 240-an yah, sekitar itu," 
terang Fajar. "Kita juga belum tahu 
siapa yang kena, siapa yang tidak, 
untuk menyiapkan kita lebih banyak 
ada 2 Boeing dan 1 Hercules. Kalau 
pun harus mengangkut sampai 100 
sampai 200 orang, masih mampu," 
kata Fajar. Seiring dengan keputusan 
pemulangan WNI di China ini, 
Kemenkes juga telah menyiapkan 
fasilitas kesehatan di dalam negeri. 
Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan Anung Sugihantono 
mengatakan, pihaknya telah 
menyiapkan sejumlah ruang isolasi di 
beberapa rumah sakit di Jakarta. 
"Fasilitas isolasi kita saat ini untuk di 
Jakarta kita bertumpu pada tiga rumah 
sakit, (RS) Suryanti Suroso dengan 
kapasitas 21 (ruang isolasi), ini high 
isolated, kemudian RSPAD Gatot 
Soebroto dan di Rumah Sakit 
Persahabatan," kata Anung di Gedung 
Kementerian Kesehatan, Jakarta 
Selatan, Kamis (30/1/2020). Kemenkes 
bersama pihak rumah sakit masih terus 
melakukan pengecekan kesiapan 
ruangan. Meski hanya tiga rumah sakit 
yang ini disiapkan, Anung menyebut, 
sebagian besar rumah sakit di Jakarta 
sebenarnya mampu untuk 
menyediakan ruangan isolasi. 
Sehingga di luar tiga rumah sakit itu, 
masih ada rumah sakit lainnya yang 
juga bisa dijadikan rujukan. Adapun 
mereka yang nantinya akan 
ditempatkan di ruang isolasi adalah 
WNI yang dipulangkan dari Wuhan dan 
dinyatakan tidak sehat. Mereka akan 
menjalani isolasi dalam kurun waktu 
tertentu dengan perawatan secara 
khusus. Para mahasiswa dan warga 
negara Indonesia lainnya yang berada 
di Wuhan, Provinsi Hubei, China 
berharap segera dievakuasi oleh 
pemerintah. "Mahasiswa dan teman-
teman mulai drop mentalnya, pasrah 
dan bahkan pesimistis ada evacuation 
plan dari pemerintah," kata Ketua 

Ranting Huazhong University of Science 
and Technology, Wuhan, Khoirul, melalui 
keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020) 
pagi. Pada Selasa (28/1/2020), Khoirul 
mengaku mendapat informasi bahwa ada 
sejumlah WNI yang mengalami gejala 
batuk lebih dari dua minggu. WNI 
tersebut dikabarkan tidak memiliki riwayat 
penyakit bronchitis sebelumnya. Namun, 
ia belum dapat mengonfirmasi dimana 
lokasi pasti WNI itu berada. Meski 
demikian, Khoirul menyatakan, WNI 
tersebut takut untuk memeriksakan diri ke 
dokter setempat karena khawatir justru 
akan dikarantina. Selain itu, ada 
kekhawatiran mereka akan ditelantarkan 
karena membludaknya pasien dari klinik 
dan rumah sakit. Jadi mereka mengambil 
keputusan untuk diam dan berharap bisa 
pulang (ke Indonesia) dan diperiksa di 
sana. Pilihan berisiko, kata dia. 
Pemerintah China sendiri dalam hal ini 
mengatasi membludaknya pasien 
bertindak cepat. Mengisolasi Wuhan dan 
beberapa kota lain demi mencegah 
penularan lebih lanjut. Mereka sudah 
belajar dari pengalaman virus SARS 
2003 silam. Pembangunan rumah sakit 
khusus korban corona pun ditarget 
selesai dalam waktu kurang lebih 
seminggu. Melalui proses pembangunan 
yang terbilang singkat, rumah sakit 
coronavirus pertama di China telah 
dibuka pada Selasa (29/1/2020), di 
sebuah kota dekat Wuhan. Pembukaan 
tersebut setelah para pekerja dan 
sukarelawan menghabiskan dua hari 
mengubah bangunan kosong menjadi 
pusat medis dengan fasilitas 1.000 
tempat tidur. Dilansir Daily Mail, awalnya 
ribuan pekerja dan ratusan alat berat 
dikerahkan untuk membangun rumah 
sakit darurat seluas 25.000 meter persegi 
tersebut. "Kami harus bekerja cepat 
untuk memerangi epidemi ini," kata 
seorang pekerja kepada AFP, dikutip dari 
Channel News Asia pada Rabu 
(29/1/2020). "Kami dengan senang hati 
membantu dalam situasi ini. Pekerjaan 
kami akan selesai dalam tiga hari," kata 
pekerja bernama Zhang. Selain itu, ia 
juga mengungkapkan tidak takut akan 
virus ini. Dikutip dari AFP, para pekerja 
setidaknya bekerja sembilan jam per hari. 

Namun, waktu ini tergantung situasi 
dan kondisi yang dibutuhkan. Bisa 
kurang, bisa lebih. Semua pekerja 
konstruksi mengenakan pakaian 
pelindung seperti yang telah 
diamanatkan oleh pihak berwenang. 
Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga 
dilakukan saat mereka datang ke lokasi 
pekerjaan serta ketika beristirahat. RS 
pertama memiliki luas hingga 25 ribu 
meter persegi dan akan diisi 700 
sampai seribu tempat tidur. Sementara 
RS kedua akan diisi 1.300 tempat tidur. 
"Kami telah menggerakkan semua 
pekerja yang tersisa di Wuhan untuk 
bekerja secara bergiliran demi 
memastikan pembangunan sepanjang 
waktu," kata Zhang Chongxi, general 
manager dari perusahaan jalan dan 
jembatan Wuhan Construction pada 
kantor berita Xinhua. Dikerjakan dalam 
waktu 10 hari, dan rumah sakit ini 
ditargetkan akan siap beroperasi pada 
3 Februari mendatang. Setelah 
buildingnya selesai maka 
pembangunan dilanjutkan interiornya. 

Proyek ini selesai dalam waktu 48 jam 
berkat upaya bersama staf dari 
perusahaan konstruksi, perusahaan 
utilitas dan petugas polisi paramiliter, kata 
otoritas kota. Para pasien yang terinfeksi 
virus corona pun telah dipindahkan ke 
Pusat Medis Regional Dabie Mountain 
sekitar pukul 10.30 malam waktu 
setempat. Sementara itu terkait desainnya 
sendiri dibuat oleh Wuhan CITIC Design 
Institute and Constructed, bagian dari 
perusahaan konstruksi China, China 
Construction Third Engineering Bureau 
Co.Ltd. Rumah sakit ini mengikuti konsep 
rumah sakit khusus Beijing untuk pasien 
Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) yang dibangun 2002 lalu, 
Xiaotangshan Hospital. Pada hari Senin 
(27/1/2020), semua tempat tidur telah 
disiapkan oleh sukarelawan, juga air, 
listrik dan internet telah dipasang, 
menurut laporan dari Pemerintah 
Huanggang. Rekaman yang dirilis oleh 
Cover News China menunjukkan pekerja 
medis mulai beraktifitas dengan segala 
fasilitas, dan pasien mulai berdatangan. 
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Proyek ini selesai dalam waktu 48 jam 
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Lebih dari 500 pekerja dan selusin 
kendaraan berat bekerja dua hari dua 
malam untuk menyelesaikan tugas 
tepat waktu. Kota Huanggang memiliki 
populasi sekitar 7,5 juta dan merupakan 
salah satu kota yang paling terpukul 
oleh virus corona, terletak 75 kilometer 
(46,6 mil) barat daya Wuhan. Ketika 
jurnalis AFP mengunjungi tempat itu 
pada Senin pekan ini, garis besar untuk 
lantai sudah dibangun. Selain itu, 
switchboard listrik telah dinyalakan. 
Fasilitas yang disebut "Fire God 
Mountain" itu merupakan satu dari dua 
rumah sakit darurat yang dibangun di 
kota berpenduduk 11 juta orang itu. 
Mereka dijadwalkan siap pada 3 
Februari. Sementara itu, fasilitas kedua 
yang disebut "Thunder God Mountain" 
juga sedang dalam pembangunan. 
Tempat itu disiapkan untuk menampung 
pasien mulai 5 Februari. Saking 
hebatnya negara ini, mungkin mereka 
tidak hanya memiliki rencana A, B, atau 
C, tapi mungkin bahkan sampai Z 
dalam menghadapi berbagai situasi 
darurat! Berlebihan Kah bila dikatakan 
begitu? Coba kita bandingkan saja 
dengan negara-negara maju lain, Eropa 
atau Amerika Serikat. Pernah dengar 
atau baca kisah serupa? (maaf, kalau 
Indonesia jelas masih belum bisa 
dibandingkan). Rasanya hampir tidak 
mungkin negara maju lain meniru 
Tiongkok, pertama tentu saja karena 
paham kapitalis negara Barat/USA yang 
membuat proses bisa berbelit-belit. 
Kedua, karena sumber daya manusia di 
Tiongkok yang sangat berlimpah dan 
mumpuni. Lihat saja, kasus virus 
Corona ini jatuh berdekatan sekali 
dengan perayaan tahun baru China 
atau Imlek. Dimana seharusnya rakyat 
disana bersiap-siap untuk bersantai 
bertemu dengan sanak saudara, 
sekaligus beristirahat dan liburan. Mirip 
seperti kalau hari raya Lebaran di 
Indonesia. Tapi, tanpa ba bi bu atau 
sedikitpun kegaduhan….proyek 
pembangunan rumah sakit ini langsung 
dimulai. Gila! Tidak heran bila dulunya 
mereka mampu membangun Tembok 
Besar China yang sepertinya mustahil 
dilakukan di zaman itu. Untungnya 

China negara maju. Pemerintah langsung 
membangun rumah sakit khusus untuk 
menangani pasien terjangkit corona. 
Pembangunan lebih dari seribu kamar, 
rumah sakit tersebut ditarget dapat 
selesai hanya dalam hitungan hari, 
seminggu. Dan kabar baiknya, China 
sudah mulai bisa mengatasi virus 
tersebut. Sudah ada pasien yang berhasil 
sembuh dan pulang setelah mendapat 
perawatan intensif. Artinya virus ini sudah 
ada obatnya. Beralih ke negara tercinta 
Indonesia. Enggak kebayang kalau 
Indonesia mendapat musibah seperti 
China. Jangankan mau membangun 
dalam hitungan hari, bahkan pembebasan 
lahannya pun pasti berlangsung berbulan-
bulan. Ada aja masalahnya. Mulai dari 
pemilik lahan yang tak mau menjual, 
sampai oknum pejabat calo yang bermain 
harga meski pemerintah sudah 
memerintahkan ganti untung, maksudnya 
membeli dengan harga mahal untuk 
setiap lahan yang dibeli oleh pemerintah. 
Karena coronavirus ini diprediksi bisa 
menyebar secara cepat dan membunuh 
sekitar 60 juta orang dalam 3 bulan. 
Prediksi ini berbeda-beda, tapi intinya 
dapat membunuh puluhan juta orang 
dalam waktu yang sangat singkat. Terus 
kebayang enggak kalau coronavirus itu 
bermula dari Indonesia? Baru selesai 
pembebasan lahan untuk rumah sakit, 
tapi satu provinsi sudah habis tak tersisa. 
Dan saat rumah sakit selesai dibangun, 
Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, 
Maluku, Bali dan NTB sudah habis 
terkena virus. Tapi tenang saja. Itu tak 
akan terjadi. Karena sesuai janji Tuhan, 
musibah atau ujian itu sesuai dengan 
kemampuan kita. Nah karena kita ini tidak 
mampu, bukan negara maju, negara yang 
menurut kaum radikal negaranya seiman, 
maka coronavirus tak lahir di sini. Jadi kita 
harus mempertahankan diri sebagai 
negara tidak maju, atau berdoa saja agar 
terus dipimpin pemimpin yang seiman 
agar tidak mendapat serangan mematikan 
seperti coronavirus. Tanda kalau negara 
kita belum maju bagaimana? Nah ini 
penting. Karena dengan mengetahui 
bahwa negara kita belum maju, artinya 
kita aman dari ujian-ujian berat. Tandanya 
sederhana. Selama masih banyak orang 

yang menganggap musibah sebagai 
azab, mengkafir kafir kan orang, hujan 
banjir karena pemimpinnya tidak becus 
dianggap sebagai berkat, selama itu 
pula negara kita masih belum siap maju. 
Karena rakyatnya masih primitif dan 
terbelakang. Dalam hal virus corona, 
sebagian rakyat kita berpikir ini adalah 
balasan Tuhan, azab terhadap rakyat 
dan pemerintah China yang semena-
mena dengan muslim Uighur. Bahkan 
sebagian rakyat kita dengan imajinasi 
luar biasanya, mulai menyalah 
nyalahkan pemerintah. Katanya, 

negara-negara lain sudah ada yang 
terjangkit. Sementara di negara kita 
bersih, tak satupun orang terinfeksi. 
Jangan-jangan ini adalah tanda 
pemerintah yang tak mampu mendeteksi? 
Padahal yang masih dinyatakan bersih itu 
bukan cuma Indonesia, ada banyak 
negara. Lebih banyak yang bersih 
dibanding yang terjangkit. Tapi yang 
resah dan curiga, atau bahkan kecewa 
terhadap pemerintahnya karena belum 
mengumumkan warga yang terserang 
virus corona cuma Indonesia hanyalah 
orang orang radikal itu. Yang lebih parah 
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lagi kaum radikal ini bilang hati-hati 
pakai hp xiomi, virus corona bisa 
menular lewat speakernya” kira-kira 
begitulah contoh hoax yang menyebar 
di group radikal WA. Asal tahu saja HP 
merk China bukan merek Xiaomi, tapi 
banyak. Ada juga Oppo, Vivo, 
Lenovo,dan lainnya. Di satu sisi kita 
sedih karena ternyata warga Indonesia 
masih banyak yang unik dan 
terbelakang. Tak punya nalar logis. Tapi 
disisi lain kita juga harus bersyukur, 
karena dengan adanya mereka, Tuhan 
belum akan memberikan ujian berat 
kepada kita. Jadi ya sudah kita nikmati 
saja. Bahkan percaya atau tidak yang 
tidak tinggal di Indonesia pun (tinggal di 
negara kafir) pun masih bisa ketularan 
radikalnya. Karena saking terlalu 
percaya pada imannya yang merasa 
paling benar, sampai sampai dia lupa 
dia tinggal di negara kafir. Ditanya kok 
enggak mau balik pulang kembali ke 
Indonesia, jawabnya enak disini. 
Mantapkan musuh orang orang kayak 
gini. Tampaknya cita-cita Indonesia 
menjadi negara maju itu masih panjang. 
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 
langkah-langkah pemerintah Cina 
dalam menanggulangi virus Corona ini, 
sudah sangat efektif dan sekuat tenaga 
mereka. Mereka bergandengan tangan 
untuk menyelesaikan masalah ini. 
Pemerintah daerah patuh kepada 
pemerintah pusat. Semua berjalan 
dengan baik dan mulus. Alhasil 
Coronavirus bisa ditekan. Sedangkan di 
Indonesia? Semua masih serba politis. 
Banjir dijadikan politik. Penebangan 
pohon dijadikan sarana jual diri 
murahan. Jokowi dan Ahok yang baik 
itu, malah difitnah. Jadi jangan heran 
jika ada yang mengatakan bahwa 
Indonesia tidak akan bisa pernah 
mengejar Cina. Wong pejabat-pejabat 
daerahnya saja goblok-goblok. Masak 
pake lem saja habis 82 miliar. Bahkan 
yang terbaru isu kekampretan yang 
hakiki…yaitu isu tentang Keraton Agung 
Sejagat, Sunda Empire, dan king of the 
king yang sejenisnya ...sampai ngakak 
mules nulisnya..haha. Model raja-rajaan 
seperti itu ternyata berhasil menjaring 
pengikut yang lumayan, meski para 

pengikut itu harus membayar sejumlah 
“upeti”. Dan ternyata setelah ditelusuri 
pengikutnya ya itu itu juga para radikal ini, 
yang mau maunya dibayar untuk bikin 
kisruh negara. Miris memang. Asal muasal 
cerita ini  diduga berasal dari para rival 
politik Pak Dhe, yang inginnya terus 
membuat rusuh dan mengganggu 
jalannya pemerintahan. Sampai hal 
terbodoh seperti ini pun mereka lakukan. 
Negara Tiongkok terkenal dengan 
berbagai karya besarnya. Amerika dengan 
powernya (meskipun sekarang sudah 
hilang), Inggris dengan kerajaannya, India 
dengan tariannya, dan Indonesia masak 
harus terkenal sejarah kampretnya?!? 
Malukan kita!!! Ayo kita bangsa yang 
besar harus bisa mengingatkan saudara 
kita yang mabok agama. Agar supaya 
bisa lebih baik, lebih fokus, dan konsisten 
dalam membangun diri sendiri. Karena 
dari situ barulah kita bisa mulai 
memberikan kontribusi yang baik bagi 
Negara Indonesia. Kita masih mungkin 
bisa menjadi Negara Kepulauan yang 
nantinya melegenda karena persatuannya 
yang kuat, walaupun banyak sekali suku 
yang ada, dan dipisah-pisahkan luasnya 
lautan. 
Asal, kita tetap bersatu padu. Menerima 
perbedaan, sebagai kekuatan. Kita harus 
bisa menjadikan negara kita lebih baik, 
tahap demi tahap, hingga mampu sejajar 
dengan negara legenda, Tiongkok. Akhir 
kata Doa dari masyarakat Indonesia yang 
cinta damai untuk orang-orang di Cina. 
Semoga kalian mendapatkan kebaikan 
dan kesembuhan secepatnya. Tuhan 
menyertai kalian. Kalau melihat di video 
kemarin terbaru, warga di seluruh kota 
Wuhan yang tinggal di apartemen yang 
tinggi tinggi itu saling memberi semangat 
kepada warga yang terkena virus dengan 
berteriak bersahut sahutan mengatakan 
CIAYO WUHAN yang artinya mereka 
memberi semangat untuk tetap semangat 
jangan sedih. Bahwa bukan mereka saja 
yang sedih tapi seluruh dunia (khususnya 
seluruh warga China) juga berduka. 
Negara Cina memang menjadi negara 
yang disukai seorang nabi, sehingga 
untuk belajar pun nabi mengajarkan kita 
untuk belajar sampai ke negeri China. 
Ciayo Wuhan.

Info SIP

Pada anak-anak, berolahraga biasanya 
merupakan hal yang mereka lakukan 
sepanjang hari sambil bermain dan 
beraktivitas. Walau begitu, kemajuan 
terknologi saat ini menjadikan banyak 
anak yang tidak banyak melakukan hal 
ini seperti sebelumnya.Dana Ryan 
mengatakan bahwa kebiasaan berdiam 
di dalam rumah dengan ditemani 
internet dan gawai adalah kebiasaan 
yang sangat normal saat ini."Kita telah 
banyak permisif kepada kebiasaan 
sedentary lifestyle (gaya hidup dengan 
kurang aktivitas fisik) yang dijalani oleh 
anak-anak kita. Meski besar 
kemungkinan kita mengetahui risiko-
risiko kesehatan yang akan dihadapi 
dengan kebiasaan ini," ujarnya dalam 
siaran pers yang diterima 
Fimela.comDan ketika berbicara 
tentang anak-anak dan kebiasaan 
mereka berolahraga, maka telah 

banyak data yang menggambarkan. 
Salah satunya menurut data Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), saat ini ada 41 
juta bayi dan anak kecil yang kelebihan 
berat badan atau obesitas di seluruh 
dunia. Jika tren ini terus berlanjut, jumlah 
itu diperkirakan akan meningkat menjadi 
70 juta pada tahun 2025.Untuk itu, kita 
harus membiasakan si kecil berolahraga 
agar tubuh mereka lebih sehat terbebas 
dari obesitas dan masalah kesehatan 
lainnya. Berikut beberapa cara sederhana 
dan mengasikan mengajak anak 
olahraga.
1. Jadikan Olahraga Sebagai Aktivitas 
Keluarga
Anak-anak mungkin tidak mau 
berolahraga jika mereka melihatnya 
sebagai tugas tambahan. Tetapi jika 
orangtua bergabung dengan mereka dan 
menjadikan berolahraga sebagai bagian 
dari menghabiskan waktu berkualitas 
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bersama keluarga, sikap mereka 
kemungkinan besar akan berubah. Ikut 
terlibat dalam berbagai aktivitas seperti 
bersepeda bersama, bermain bola atau 
bahkan pergi naik gunung sekeluarga.
2. Jangan Taruh TV di Kamar
Mungkin akan sangat menarik bagi 
anak-anak untuk tetap di tempat tidur 
dan menonton kartun atau bermain 
video game sepanjang hari, terutama 
saat liburan. Untuk mengurangi godaan 
tersebut, letakkan TV di ruang tamu dan 
sarankan mereka memainkan beberapa 
alternatif permainan yang menarik agar 
tidak terlalu banyak terpapar layar 
televisi.
3. Rencanakan Hari Bermain Bersama 
Teman
Anak-anak dapat menyalurkan energi 
kepada teman-teman sebayanya, jadi 
mengepa tidak mengundang beberapa 
teman mereka untuk bermain bola atau 
berenang bersama? Selain itu, merasa 
menjadi bagian dari komunitas dan 
memiliki ikatan sosial akan membantu 
mereka lebih gemar beraktivitas fisik di 
luar ruangan.
4. Biarkan Anak Memimpin
Anak-anak lebih cenderung 

berkomitmen pada sesuatu yang 
merupakan ide mereka, jadi biarkan anak 
memilih kegiatan yang akan dilakukan 
bersama keluarga. Baik itu pertandingan 
bola basket atau kegiatan lainnya. 
Mulailah untuk mendorong mereka untuk 
dapat membuat pilihan-pilihan kecil.
5. Gunakan Olahraga Sebagai Sarana
Aktivitas fisik tidak selalu harus menjadi 
tujuan akhir, itu juga bisa menjadi sarana. 
Jika akan mengunjungi nenek atau ke 
bioskop, berjalan kaki atau bersepeda 
dapat menjadi pilihan.
6. Gunakan Pedometer untuk Keluarga
Anak-anak senang mengukur, jadi 
mengapa tidak gunakan pedometer -
gadget yang menghitung berapa langkah 
yang ambil- untuk setiap anggota 
keluarga dan membandingkan jumlahnya 
di akhir setiap hari? 
Sedikit persaingan yang sehat mungkin 
membuat keajaiban dan memotivasi 
anakmu.
Selain itu, penting bagi orangtua untuk 
menyandingkan aktivitas fisik ini dengan 
nutrisi yang baik dan seimbang. Hal ini 
bisa memberikan anak tumbuh kembang 
yang sempurna baik secara fisik maupun 
mental.

Saat mengendarai kendaraan, 
pengemudi wajib mematuhi aturan lalu 
lintas yang berlaku, termasuk dalam tata 
cara berbelok atau berbalik arah. 
Seorang pengemudi wajib menyalakan 
lampu sein sebelum berbelok. Jika 
pengemudi lalai dan tidak menyalakan 
lampu sein maka akan dikenakan sanksi 
atau denda. Aturan ini sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 
Dalam ayat (1) pasal tersebut dijelaskan 
bahwa lampu isyarat atau sein 
merupakan hal yang wajib sebelum 
berbelok. “Pengemudi kendaraan yang 
akan berbelok atau berbalik arah wajib 
mengamati situasi Lalu Lintas di depan, 
di samping, dan di belakang Kendaraan 
serta memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat 
tangan.Sementara pada ayat (2) 
peraturan yang sama juga dijelaskan 
bahwa “Pengemudi Kendaraan yang 
akan berpindah lajur atau bergerak ke 
samping wajib mengamati situasi Lalu 
Lintas di depan, di samping, dan di 
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belakang Kendaraan serta memberikan 
isyarat.” Pengendara yang tidak 
menyalakan lampu sein saat berbelok 
juga akan dikenakan sanksi. Denda yang 
dijatuhkan yakni berupa denda sebesar 
Rp 250.000 atau kurungan penjara paling 
lama satu bulan. Aturan ini sebagaimana 
diatur dalam undang-undang yang sama 
pada Pasal 294. Pasal tersebut 
menjelaskan bahwa pengendara wajib 
memberikan isyarat saat hendak 
berbelok. Jika pengendara tidak 
menyalakan lampu isyarat, bisa didenda 
sebesar Rp 250.000. “Setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Bermotor 
yang akan membelok atau berbalik arah, 
tanpa memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 
ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah).” Sedangkan 
dalam Pasal 284 dijelaskan bahwa 
pengendara wajib mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki maupun 
pesepeda. Pengendara yang 
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mengabaikan keselamatan pejalan kaki 
maupun pesepeda dendanya jauh lebih 
besar. “Setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor 
dengan tidak mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki atau 
pesepeda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” 
Maka dari itu, bagi para pengendara 
kendaraan baik itu kendaraan roda dua 
maupun roda empat, wajib hukumnya 
untuk menyalakan lampu sein sebelum 
berbelok atau putar balik. Aturan ini 
ditujukan untuk menghindari 
kecelakaan lalu lintas yang bisa saja 
terjadi. 
Etika dan Aturan Secara umum, fungsi 
lampu sein amatlah penting. Tetapi, 
tidak sedikit pengendara yang belum 
memahami etika dan aturan 
penggunaannya. Sehingga sering kali 
lampu sein telat dinyalakan dan 
mengakibatkan kecelakaan. Pendiri 
Jakarta Defensive Driving Consulting 
(JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, 
lampu sein setidaknya dinyalakan saat 

ingin berbelok dalam jarak 10-30 meter. 
Jangan tiba-tiba, karena bisa membuat 
pengendara di sekitar tidak awas"Paling 
aman 30 meter, disesuaikan dengan 
kecepatan dan kondisi jalan juga. Jangan 
sampai mendadak karena pengendara 
lain bisa tidak antisipasi," katanya saat 
dihubungi Kompas.com, Jakarta, belum 
lama ini. Secara aturan, penggunaan 
lampu sein ini juga tertuang dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pada pasal 112 tertulis bahwa, 
pengemudi kendaraan yang akan 
berbelok atau berbalik arah wajib 
mengamati situasi Lalu Lintas di depan, 
samping, dan belakang, serta 
memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan. 
Sementara pada ayat selanjutnya, cara 
itu juga berlaku untuk pengemudi yang 
akan berpindah lajur atau bergerak ke 
samping. 
Pengemudi juga dilarang langsung 
pindah jalur ke kiri jika pada sebuah 
persimpangan dilengkapi Alat Pemberi 
Isyarat Lalu Lintas (APIL) seperti yang 
tertulis pada ayat tiga (3), kecuali terdapat 
marka yang memperbolehkannya.
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Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump bakal merilis proposal damai di 
Timur Tengah, salah satunya Palestina. 
Trump mengklaim proposal ini akan 
menguntungkan Palestina. Namun 
Palestina tidak setuju dengan isi dari 
proposal damai ala Trump itu.
"Saya katakan kepada Trump dan PM 
Israel Netanyahu: Yerusalem tidak untuk 
dijual, semua hak kami tidak untuk dijual 
dan tidak untuk ditawar-tawar dan 
proposal yang Anda buat: konspirasi," 
kata Presiden 
Palestina 
Mahmoud 
Abbas.Sejumlah 
poin dari proposal 
damai ala Trump 
merugikan 
Palestina dan 
untungkan Israel. 
Berikut 
penjelasannya:
1.Peta Palestina Ala Trump
Presiden AS Donald Trump membuat 
peta buatan. Trump memetakan 
sejumlah wilayah Israel dan Palestina. 
Hasilnya peta buatan ini diunggah di 
akun Twitternya. Ada tiga unggahan, 
yakni berbahasa Arab, berbahasa 
Inggris dan Ibrani. Unggahan peta 
buatan itu diberi keterangan "Seperti 
inilah bentuk negara Palestina di masa 
depan, dengan ibu kota di beberapa 
bagian Yerusalem Timur".
Dalam bahasa Ibrani, Trump menulis 
"Saya akan selalu berdiri dengan 
Negara Israel dan orang-orang Yahudi. 
Saya sangat mendukung keselamatan 
dan keamanan mereka dan hak mereka 
untuk hidup di tanah air bersejarah 
mereka. 
Saatnya damai!".
2.Perbatasan Dikuasai Israel
Dalam peta buatan Presiden Trump, 
Israel akan mempertahankan 20 persen 
wilayah dari Tepi Barat dan akan 
kehilangan sejumlah kecil lahan di 
Negev dekat perbatasan Gaza-Mesir.
Sedangkan Palestina akan memiliki jalur 
menuju negaranya di sebagian besar 

wilayah di Tepi Barat. Meski begitu, Israel 
tetap mempertahankan kendali atas 
semua perbatasan.
3.Yerusalem jadi Ibu Kota Israel
Pada Desember 2017, Presiden Trump 
meresmikan Yerusalem sebagai ibu kota 
Israel. Sejumlah negara Timur Tengah 
protes dengan keputusan Trump. “
Hari ini kita akhirnya mengakui: 
Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata 
Trump, seperti dilansir harian the New 
York Times, Kamis (7/12).Palestina dan 

Israel sudah 
konflik sejak 
1948. Kini Trump 
mencoba 
'mendamaikan' 
kedua negara 
tersebut. Dalam 
proposal damai, 
Trump menyebut 
Yerusalem Timur 

sebagai ibukota Palestina."Ibu kota 
kedaulatan Negara Palestina berada di 
bagian Yerusalem Timur yang terletak di 
semua wilayah timur dan utara, termasuk 
Kafr Aqab, bagian timur Shuafat dan Abu 
Dis, dan dapat dinamai Al Quds atau 
nama lain yang ditentukan oleh Negara 
Palestina".Meski begitu, Yerusalem tetap 
menjadi ibukota Israel. "Yerusalem harus 
tetap menjadi ibukota berdaulat Negara 
Israel, dan tidak terbagi".
4.Pengungsi Palestina
Sejumlah pengungsi Palestina dan 
keturunan mereka akan diizinkan masuk 
ke negara Palestina. Namun para 
pengungsi tidak boleh memasuki wilayah 
Israel.
5.Kawasan Triangle
Dalam proposal damai itu, kemungkinan 
Israel bisa menukar kawasan yang 
dikenal sebagai "Triangle", yakni Kafr 
Kara, Arara, Baka al-Gharbiya, Umm el-
Fahm ke negara Palestina. Menurut 
proposal itu, "Visi tersebut merenungkan 
kemungkinan, dengan persetujuan kedua 
pihak, bahwa perbatasan Israel bisa 
digambar ulang sedemikian rupa 
sehingga Kawasan Triangle menjadi 
bagian dari Negara Palestina".

Proposal Damai Trump Untungkan Israel

Internasional

Beberapa hari lagi, aplikasi perpesanan 
WhatsApp akan berhenti beroperasi 
untuk deretan perangkat iOS dan 
Android.
Setelah berhenti di perangkat Windows 
Phone pada akhir 2019, smartphone 
yang masih menggunakan iOS 7 dan 
Android 2.3.7 tidak akan bisa memakai 
WhatsApp mulai dari 1 Februari 2020.
Jadi, bila Anda memakai iPhone 4, atau 
bahkan seri lebih lawas lagi, serta 
smartphone Android lawas dengan 
WhatsApp masih aktif, mulai Sabtu (1/2) 
ini Anda tidak lagi bisa 
menggunakannya.
Lantas, smartphone apa saja yang tak 
lagi didukung oleh WhatsApp? Berikut 
informasinya, sebagaimana dikutip dari 
LifeHacks melansir Tekno Liputan6.com.
iPhone yang lebih lawas dari iPhone 5, 
misalnya iPhone 4 dan iPhone 4s.
Seluruh perangkat Microsoft Lumia
Seluruh smartphone seri HP Elite
Android yang diluncurkan setelah tahun 
2010 atau sebelumnya. Misalnya saja 
Google Nexus One, Samsung Epic 4G, 
dan Motorola Droid X merupakan 
sejumlah perangkat Android yang tidak 
akan bisa memakai WhatsApp lagi.
Untuk itu, pengguna diminta untuk 

WhatsApp Berhenti Di perangkat Lama

meng-update sistem operasi smartphone 
mereka jika masih memungkinkan.
Jika tidak, pengguna smartphone lawas 
bisa meng-upgrade perangkatnya ke 
versi lebih baru untuk bisa kembali 
memakai WhatsApp.Langkah WhatsApp 
ini tidaklah mengejutkan, pasalnya, 
teknologi yang lawas memang biasanya 
ditinggalkan karena perusahaan beralih 
ke teknologi yang lebih baru untuk 
meningkatkan layanan.Terlebih lagi kini 
Facebook telah mengontrol WhatsApp 
dan berencana membuat layanan 
tersebut terintegrasi dengan Facebook 
Messenger dan Instagram Messages.
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Dua hari lalu sebuah pesawat militer 
Amerika Serikat jatuh di wilayah yang 
dikuasai kelompok militan Taliban di 
Afghanistan. Sejumlah laporan awal 
menyebut pesawat yang jatuh itu adalah 
pesawat komersil maskapai milik 
pemerintah Afghanistan Ariana Airlines 
tapi CEO maskapai Mirwais Mirzakwal 
membantah salah satu pesawat mereka 
jatuh.
"Ada pesawat jatuh tapi itu bukan milik 
Ariana karena dua penerbangan Ariana 
hari ini dari Herat ke Kabul dan herat ke 
Delhi selamat," kata Mirzakwal kepada 
kantor berita Reuters, seperti dilansir 
laman CNBC, Selasa (28/1).
Kepala Angkatan Udara AS Jenderal 
Dave Goldfein membenarkan, pesawat 
yang jatuh itu adalah pesawat militer 
milik Angkatan Udara AS E-11 yang 
dibuat oleh produsen Bombardier. 
Namun Goldfein tidak bisa memastikan 
apakah pesawat itu jatuh karena 
ditembak atau bukan.
"Kami juga tidak tahu status para kru 

Misteri Jatuhnya Pesawat Militer AS

Internasional

pesawat," kata Goldfein."Tidak ada tanda-
tanda pesawat itu jatuh akibat tembakan 
musuh," ujar juru bicara militer AS Kolonel 
Sonny Leggett di akun Twitternya, seperti 
dilansir laman Haaretz, Selasa (28/1). 
"Klaim Taliban bahwa ada pesawat lain 
juga jatuh keliru."
Pesawat pemantau elektronik E-11A biasa 
digunakan untuk menghubungkan 
komunikasi di medan pertempuran. 
Dikarenakan wilayah Afghanistan yang 
bergunung-gunung dan terjal, E-11A 
sangat penting untuk mengirimkan 
komunikasi antar unit di lapangan, 
komandan dan aset AS lainnya di 
Afghanistan.
Sejumlah foto dan video yang beredar di 
media sosial memperlihatkan lokasi 
jatuhnya pesawat dan puing pesawat 
yang diduga Bombardier E-11A. Pesawat 
itu biasa digunakan AS untuk menggelar 
operasi pemantauan elektronik di 
Afghanistan.
Pejabat militer AS yang enggan diketahui 
identitasnya mengatakan sejauh ini tidak 
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ada tanda-tanda pesawat itu ditembak 
jatuh oleh musuh. Salah satu pejabat 
AS mengatakan penumpang pesawat 
itu kurang dari 10 orang."Pesawat yang 
sedang dalam misi intelijen itu jatuh di 
wilayah Sado Khel Distrik Deh Yak, 
provinsi Gahzni," kata Zabihullah 
Mujahid, juru bicara Taliban dalam 
sebuah pernyataan.Mujahid tidak 
menyebut bagaimana anggota militan 
Taliban menjatuhkan pesawat itu. Dia 
mengatakan salah satu kru pesawat 
adalah seorang pejabat tinggi AS. 
Namun pernyataan ini dibantah seorang 
pejabat pertahanan AS.Taliban selama 
ini menguasai sebagian besar wilayah 
Provinsi Ghazni. Kelompok ini juga 
sebelumnya pernah menjatuhkan 
helikopter musuh tapi untuk 
menjatuhkan pesawat militer yang 
mengudara tinggi kemampuan Taliban 
masih diragukan.Sementara itu sumber 
intelijen Rusia mengklaim Michael 
D'Andrea, kepala operasional CIA yang 
mengotaki pembunuhan Panglima 
Garda Revolusi Iran Qassim Sulaimani 
ikut tewas dalam jatuhnya pesawat itu. 
AS sejauh ini belum memastikan klaim 
tersebut.D'Andrea yang punya sejumlah 
nama alias termasuk Ayatullah Mike, the 
Dark Prince, dan the Undertaker. 

Dia adalah sosok agen CIA yang cukup 
terkenal di Timur Tengah. D'Andrea yang 
sudah masuk Islam itu mengepalai 
Pusat Misi Iran pada 2017. Di bawah 
kepemimpinannya, CIA bertugas 
mengambil tindakan lebih keras 
terhadap Iran.Halaman Middle East 
Monitor melaporkan, Selasa (28/1), 
beredar spekulasi Pasukan Garda 
Revolusi juga punya kaitan dengan 
peristiwa jatuhnya pesawat militer AS itu. 
Garda Revolusi disebut-sebut 
mendukung kelompok Taliban dan 
memberi dukungan persenjataan anti-
serangan udara. Brigade Fatimyoun 
Afghan dilatih oleh Garda 
Revolusi.Seorang jurnalis Iran yang 
tinggal di pengasingan dan menulis 
untuk harian Javan menyiratkan Garda 
Revolusi terlibat dalam jatuhnya pesawat 
itu."Pesawat Amerika jatuh di 
Afghanistan oleh Taliban. Mereka bilang 
pejabat intelijen ada di dalam pesawat 
itu. Laporan ini belum terkonfirmasi. tapi 
jika benar maka ada kemungkinan isu 
iran juga muncul dalam kasus ini," kata 
dia di Twitternya.Pengganti Sulaimani 
sebagai Panglima Garda yang baru, 
Ismail Qaani, sebelumnya punya catatan 
menjalin erat hubungan dengan 
Afghanistan di era 1980-an.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
terdengar salah menyebut nama Masjid 
Al Aqsa di Yerusalem saat 
mengumumkan proposal perdamaian 
Israel-Palestina gagasannya di Gedung 
Putih pada Selasa (28/1).
Melalui video yang dirilis akun YouTube 
resmi Gedung Putih, Trump terdengar 
malah menyebut Masjid Al Aqua alih-alih 
menyebut Masjid Al-Aqsa dalam 
pernyataan bersama dengan Perdana 
Menteri Israel Benjamin 
Netanyahu."Israel akan bekerja sama 
dengan orang hebat yakni Raja 
Yordania untuk memastikan status quo 
Temple Mount (situs suci di Yerusalem) 
tetap terjaga dan memastikan seluruh 
umat Muslim yang ingin berkunjung 
secara damai dan beribadah di Masjid 
Al Aqua bisa melakukannya," kata 
Trump.
Meski keliru menyebutkan Masjid Al 
Aqsa, pernyataan Trump itu tetap 
mendapat sorakan dan tepuk tangan 

Trump Sebut Al Aqsa Jadi Al Aqua 

dari Netanyahu dan pejabat lain.
Dalam kesempatan itu, Trump terus 
membangga-banggakan proposal 
perdamaian yang dianggap banyak 
orang berpihak terhadap Israel itu. Trump 
menyebut proposal perdamaian yang 
telah digodok sejak 2017 itu sebagai 
'Kesepakatan Abad Ini'.Menurut Trump 
gagasan perdamaian ini memberikan 
win-win solution terhadap Israel dan 
Palestina.Dalam proposal Trump itu, AS 
menyatakan bahwa Yerusalem 
sepenuhnya akan menjadi ibu kota 
Israel. Sedangkan Palestina akan 
diberikan hak untuk mengelola 
Yerusalem Timur sebagai ibu kota jika 
kelak sudah berbentuk negara.
Selain itu, proposal Trump itu juga 
memberikan lampu hijau untuk 
mencaplok beberapa wilayah Tepi Barat 
yang selama ini bagian dari Palestina.
Trump juga berjanji akan menggalang 
dana investasi internasional sebesar 
US$50 miliar atau Rp682 triliun demi 

Internasional 
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Trump Sebut Al Aqsa Jadi Al Aqua 

dari Netanyahu dan pejabat lain.
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Internasional 
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membangun negara Palestina baru. Ia 
bahkan telah mengunggah peta 
Palestina baru versi dirinya melalui 
akun Twitter pribadinya.
Ia mengklaim Palestina akan menerima 
kesepakatan damai buatannya 
itu."Semua orang menginginkan 
(proposal damai) ini terjadi, semua 
orang menginginkannya," tutur 
Trump.Rencana Trump itu disambut 
baik oleh Israel, namun ditolak dan 
dicerca habis-habisan oleh Palestina 
hingga memicu demonstrasi besar di 
Tepi Barat dan Jalur Gaza.Sementara 
itu, respons dari negara-negara Arab 

juga cukup berbeda. Yordania tetap 
mendukung kemerdekaan Palestina 
berdasarkan solusi dua negara, di mana 
Yerusalem Timur sebagai ibu 
kotanya.Dikutip dari New York Times, 
Kementerian Luar Negeri Yordania 
memperingatkan konsekuensi berbahaya 
dari langkah unilateral Israel seperti 
mencaplok sejumlah wilayah Palestina.Di 
sisi lain, Arab Saudi mengapresiasi 
rencana Trump itu dan Uni Emirat Arab 
menganggap proposal damai buatan AS 
itu merupakan inisiatif serius untuk 
menyelesaikan banyak masalah di Timur 
Tengah selama bertahun-tahun.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel 
Rachman, enggan mengomentari usul 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) untuk melegalkan ganja sebagai 
komoditas ekspor. Fadjroel mengaku 
dirinya akan mempelajari terlebih dahulu 
usulan tersebut."Saya belum 
mempelajari apa maksud dan tujuannya 
ataupun bagaimana kerangka," kata 
Fadjroel di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/1).Dia 
juga menolak berkomentar apakah 
usulan tersebut nantinya bisa 
diberlakukan atau tidak di Indonesia. 
Sebab, pemerintah sudah mengeluarkan 
larangan keras untuk tidak memakai 
maupun mengedarkan ganja di 
Indonesia."Kami tidak ingin memberikan 
pendapat langsung sebelum mencoba 
mempelajarinya (usul ekspor ganja) 
secara lebih," tutur Fadjroel.
1.Anggota Komisi VI DPR Usul Ganja 
Aceh di Ekspor
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan 

Istana Kaji Usul Ekspor Ganja

Tanah Air

Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Rafli, 
mengusulkan ganja menjadi komoditas 
ekspor Indonesia. Menurutnya, stigma 
ganja berbahaya hanyalah konspirasi 
global.Dia mengatakan ganja dapat 
memenuhi kebutuhan farmasi. Apalagi 
ganja ini tumbuhan yang mudah ditanam 
dan tumbuh di Aceh."Jadi ganja ini ini 
adalah konspirasi global dibuat ganja 
nomor satu bahayanya. Narkotika yang 
lain dibuat nomor sekian-sekian padahal 
yang yang paling sewot dan gila sekarang 
masuk penjara itu bukan orang ganja. 
Orang yang pakai sabu bunuh neneknya 
pakai ekstasi segala macam," kata 
Rafli.Dia menyarankan Aceh sebagai 
pusat budidaya ganja. Dia pun sudah 
memetakan daerah yang bagus untuk 
budidaya ganja.
"Jadi pak ganja ini bagaimana kita jadikan 
komoditas yang ekspor yang bagus. Jadi 
kita buat lokasinya. Saya bisa kasih nanti 
daerahnya di mana," kata Rafli.
2.Kadernya Usul Ekspor Ganja, DPP PKS 

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Masih Kaji Manfaat dan Mudaratnya
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
memberi
kan 
komentar 
atas 
usulan 
kadernya 
di Komisi 
VI DPR 
yang 
menyebu
t ganja 
dapat 
memenu
hi 
kebutuha
n farmasi 
dan 
menjadi 
komoditi 
ekspor. 
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, 
menyatakan pihaknya masih kaji 
mudarat dan manfaat dari tanaman 
ganja."Sikap fraksi masih melihat 
manfaat dan mudarat. Dari sudut 
kedokteran beberapa negara susah 
berani melegalisasinya untuk 

kepentingan kesehatan. Tapi aspek 
penegakan hukum dan budaya 

masyarakat 
juga perlu 
dipertimban
gkan," kata 
Mardani 
saat 
dikonfirmasi 
Liputan6.co
m, Jumat 
(31/1).
Mardani 
mengingatk
an, bila 
nanti benar 
dilegalkan 
yang perlu 
diwaspadai 
dampaknya 
untuk anak 
bangsa. 

Sehingga, perlu kajian yang benar-benar 
matang."Kepentingan masyarakat umum 
perlu dijaga. Jangan sampai legalisasi 
untuk kesehatan justru merusak moral 
bangsa secara keseluruhan," ucapnya.
3.Ekspor Ganja Melanggar Hukum 
Indonesia
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Sementara itu, anggota Komisi III DPR 
RI, Arsul Sani menyatakan usulan itu 
akan melanggar hukum Indonesia. "Ini 
usulan yang melanggar hukum dan 
berpotensi melanggar syariat Islam. 
Mengapa melanggar hukum? Karena 
dalam UU No. 35 Tahun 2009 ganja 
masih termasuk jenis narkotika 
dilarang dari mulai menanamnya 
sampai memperdagangkannya," 
katanya saat dikonfirmasi.Dia 
menegaskan untuk melegalkan ganja 
harus terlebih dahulu mengubah UU 
No 35 tahun 2009 tersebut. "Saat ini 

DPR dan Pemerintah tidak berpikir untuk 
melegalkan ganja melalui perubahan UU 
Narkotika tersebut, meski diakui 
beberapa negara barat sudah ada yang 
mulai melegalkan ganja atau canabis," 
ujarnya.
Selain dari sisi hukum, Arsul menyebut 
membolehkan perdagangan ganja walau 
untuk ekspor juga akan berhadapan 
dengan syariat Islam. "Karena syariat 
Islam mengharamkan barang yang 
membuat kita bisa menjadi tidak sadar, fly 
atau mabok di samping merusak kondisi 
fisik dan psikis kita," tutupnya.
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