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Istana Kepresidenan melalui Juru 
Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel 
Rachman, memastikan semua Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang dijemput 
dari Wuhan, 
China, telah 
dinyatakan 
sehat sesuai 
standar 
WHO (World 
Health 
Organization)
. “Semua 
WNI yang 
dijemput 
dalam 
evakuasi 
kemanusiaan 
ini dipastikan 
semuanya 
dinyatakan 
sehat melalui prosedur kesehatan 
sesuai standar WHO,” kata Fadjroel 
melalui pesan singkat kepada 
wartawan di Jakarta, Minggu 

(2/2/2020), dikutip dari Antara Ia 
memastikan, Pemerintah menjalankan 
semua proses evakuasi kemanusiaan dan 

transit 
observasi ini 
berdasarkan 
Inpres 
Nomor 
4/2019 
dibawah 
koordinasi 
dua Menteri 
Koordinator, 
Menko 
Polhukam 
dan Menko 
PMK. 
Fadjroel pun 
menyampaik
an terima 
kasih kepada 

seluruh rakyat Indonesia yang telah 
mendukung pemulangan WNI dari Wuhan 
lewat Batik Air. Batik Air member of Lion Air 

Suksesnya Pemulangan WNI
Dari Wuhan
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Group sukses mengangkut pulang 
warga negara Indonesia (WNI) dari 
Provinsi Hubei, China setelah Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan 
status ancaman Virus Corona. Batik 
Air tersebut melayani rute Bandar 
Udara Internasional Tianhe Wuhan di 
Distrik Huangpi, 26 kilometer utara dari 
pusat kota Wuhan, Provinsi Hubei, 
China (WUH) tujuan Indonesia melalui 
Bandar Udara Internasional Hang 
Nadim, Batam, Kepulauan Riau (BTH), 
sudah dioperasikan sesuai prosedur. 
Batik Air IID-8619 menggunakan 
Airbus a330-300 CEO registrasi PK-
LDY berangkat pada 04.30 waktu 
setempat (Time in Wuhan, Hubei, 
China Standard Time, GMT 08) dan 
sudah mendarat normal di Batam 
pukul 08.30 WIB (Waktu Indonesia 

Barat, GMT 07). Corporate 
Communications Strategic of Batik Air, 
Danang Mandala Prihantoro, 
mengungkapkan Airbus a330-300 CEO 
(18 kelas bisnis dan 374 kelas ekonomi) 
registrasi PK-LDY Batik Air tetap 
mengedepankan faktor keamanan dan 
keselamatan penerbangan (safety first). 
Pesawat ini menerbangkan 19 awak 
pesawat dan 270 tamu (Warga Negara 
Indonesia). "Batik Air dalam hal ini 
bertujuan mendukung program 
kemanusiaan dan negara. Oleh karena 
itu, Batik Air menyampaikan terima kasih 
atas penunjukan dan kepercayaan 
pemerintah yang telah diberikan kepada 
Batik Air guna mewujudkan misi tersebut," 
kata Danang dalam keterangan resmi, 
Minggu 2 Februari 2020. Pelaksanaan 
penerbangan berpedoman kepada 
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prinsip-prinsip dan standar operasional 
prosedur (SOP) kesehatan dalam 
memastikan pengamanan awak 
pesawat, tim medis, tamu atau 
penumpang dan lainnya. Soal 
penggunaan pesawat Airbus a330 milik 
Batik Air yang dicarter pemerintah 
sudah terjawab karena hanya 
maskapai yang memiliki jalur 
penerbangan ke sana yang diijinkan 
Pemerintah China. Lalu pesawat batik 
Air untuk menjemput WNI memang 
berkapasitas besar, bisa menampung 
hingga 392 penumpang. Serta tak 
perlu transit untuk mengisi bahan 
bakar. Hal itu yang menjadi 
pertimbangan Pemerintah. 
“Terimakasih sebesar-besarnya 
kepada seluruh rakyat Indonesia yang 

dengan tulus ikhlas menunjukkan nilai 
perikemanusiaannya dalam menyambut 
pulang 238 WNI saudara sebangsa 
setanah air kita,” jelasnya. "Jumlah final 
yang boarding dari Bandara Wuhan, 238 
orang dari Provinsi Hubei dan 5 tim aju 
KBRI," ungkap Fadjroel melalui aplikasi 
pesan singkat, Minggu (2/2/2020). 
Rencananya, terdapat 245 WNI yang 
dijemput dari Wuhan ke Bandara Hang 
Nadim Batam, Kepulauan Riau. Ia 
mengajak seluruh rakyat untuk bersama 
melewati masa-masa sulit ini dengan baik. 
“Sekali lagi, marilah kita bergotong-
royong, bahu-membahu menghadapi dan 
melewati masa-masa sulit ini demi nilai 
perikemanusiaan yang melekat dalam diri 
kita semua. Selamat kembali ke tanah air 
tercinta, Indonesia!” sebutnya. 
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Diberitakan, rombongan WNI tersebut 
telah tiba di Indonesia, Minggu 
(2/2/2020) hari ini. Maskapai tersebut 
tiba tepat pada pukul 08.30 WIB dan 
mendarat dengan aman di Bandara 
Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. 
Setelah itu, mereka diangkut 
menggunakan tiga pesawat milik TNI 
AU ke Natuna. Ketiga pesawat 
tersebut terdiri dari dua unit berjenis 
boeing dan satu unit berjenis hercules. 
Kepala Dinas Operasi (Kadisops) 
Lanud Hang Nadim Batam Mayor 
Wardoyo mengatakan, pihaknya 
mempersiapkan tiga pesawat tersebut 
atas perintah Presiden Joko Widodo 
dan Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto. Presiden Joko Widodo 
mengatakan, penjemputan Warga 

Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, 
China, merupakan misi mulia. 
Penjemputan itu dilakukan usai virus 
corona mewabah di kota tersebut. "Misi 
penjemputan ini adalah misi yang sangat 
mulia, yang akan dijalankan dengan penuh 
kedisiplinan," ungkap Jokowi melalui akun 
Instagramnya, Minggu (2/2/2020). Presiden 
mengatakan, tim dari Tanah Air menjemput 
warga negara Indonesia di Provinsi Hubei 
di beberapa lokasi. Seperti di kota Enshi 
yang jaraknya adalah 542 kilometer, 
Jingzhou, Huangshi, Xianning, dan dari 
lima lokasi di Wuhan. "Jumlah WNI kita 
yang akan kembali dengan tim penjemput 
adalah 250 orang, terdiri dari 245 warga 
dan lima tim pendahulu yang ke sana 
untuk mempersiapkan protokol kesehatan. 
Alhamdulillah, saudara-saudara kita tetap 
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sehat dan mereka senang akan 
kembali ke tanah air," katanya. Jokowi 
mengatakan, para WNI tersebut 
diperiksa kesehatannya sebelum 
kembali Tanah Air. Kemudian, setelah 
sampai di Indonesia, seluruh WNI 
tersebut juga akan dicek 
kesehatannya. "Begitu pun setiba di 
Indonesia, mereka akan menjalani 
proses sesuai protokol kesehatan, 
sebelum mereka kembali ke 
keluarga," ujarnya. Seluruh WNI yang 
diobservasi di Natuna itu ada dalam 
keadaan sehat, prima dan tidak ada 
indikasi terpapar virus corona sedikit 
pun. Hal itu benar benar dijaga oleh 
pemerintah Indonesia dan Tiongkok, 
jangan sampai ada warga yang 
terjangkit virus lalu mengadakan 
perjalanan keluar dari kota Wuhan. 

Jangankan yang terpapar virus, yang tidak 
sehat saja karena alasan lain, yang 
mungkin sedang flu ringan, demam 
ringan, walau bukan indikasi terjangkit 
virus corona, itu dilarang untuk 
dipulangkan ke tanah air, seperti 3 orang 
WNI yang gagal berangkat saat jadwal 
penjemputan tempo hari. Hal ini juga 
senada dengan ketentuan dari Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tidak 
diperbolehkan mentransportasikan orang 
yang tidak sehat dari Wuhan ke luar kota 
Wuhan. Jadi jelas sekali, WNI yang sudah 
berada di area observasi adalah WNI 
yang terbebas dari virus corona. 
Pemerintah memastikan tiga orang warga 
negara Indonesia tidak ikut dievakuasi dari 
Provinsi Hubei lantaran tak lolos screening 
kesehatan oleh otoritas China. 
Sementara, empat orang lagi menolak 

dievakuasi. Dengan begitu, jumlah 
warga Indonesia yang dipulangkan ke 
Tanah Air berjumlah 238 orang. Adapun 
238 orang WNI sudah dievakuasi ke 
tempat penampungan di Pulau Natuna. 
Mereka dilaporkan tiba sekitar pukul 
12.00 WIB. Menteri Kesehatan, Terawan 
Agus Putranto, menyebut bahwa tiga 
warga negara Indonesia yang gagal 
dievakuasi dari Kota Wuhan, tidak lulus 
uji kesehatan dari pemerintah China. 
Lebih lanjut, Terawan menyatakan 
pemerintah China telah melakukan 
screening terhadap semua WNI yang 
akan dievakuasi yang meliputi proses 
tiga tahapan. "Itu dilakukan agar WNI 
yang kembali ke Indonesia sudah 
dipastikan adalah orang-orang sehat," 
kata Menteri Kesehatan, Terawan Agus 

Putranto, (2/2/2020). "Kalau (tiga orang 
WNI) yang sakit, itu regulasi dunia, 
mereka tidak diizinkan terbang walaupun 
sakitnya tidak berhubungan dengan ini 
(virus corona)," kata Menteri Kesehatan 
Terawan Agus Putranto belum lama ini. 
"Di situlah kita lihat bahwa pemerintah 
China sangat bertanggung jawab, 
mengecek dengan detail siapa yang 
boleh berangkat dan siapa yang tak boleh 
berangkat," lanjut Terawan. Dalam 
keterangan sebelumnya, Menkes 
menjelaskan bahwa mereka yang 
dinyatakan sakit tersebut harus melapor 
ke pemerintah China dan menjadi 
tanggung jawab otoritas setempat. 
Pemerintah Indonesia, menurut Terawan, 
tak bisa berbuat banyak, selain memberi 
arahan. "Saya biasanya membantu 
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mereka kalau mau konsul ke kita. Kita 
rasional saja dan itu menunjukkan 
pemerintah China komitmen tidak akan 
memberangkatkan orang yang tidak 
layak atau sakit masuk ke sebuah 
negara." Tentang empat orang WNI 
yang dilaporkan menolak untuk 
dievakuasi, Menkes mengatakan, "Itu 
hak asasi yang menolak (dievakuasi)." 
Dalam keterangan sebelumnya, Menteri 
Kesehatan menjelaskan bahwa 
keempat WNI yang menolak dievakuasi 
karena mengaku "lebih nyaman tinggal 
disana. Dikarenakan ada keluarga 
(provinsi Hubei)." Setelah dari batam 
ratusan WNI tersebut akan menjalani 
transit observasi di pangkalan militer 
TNI di Natuna yang memiliki fasilitas 
lengkap rumah sakit yang dikelola tim 
dokter dari tiga mantra yakni Angkatan 

Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan 
Laut. Observasi di Natuna, dilakukan 
untuk melakukan pengecekan kembali 
sebelum dinyatakan sehat dari virus 
corona sesuai prosedur kesehatan 
standar Organisasi Kesehatan Dunia. 
Menkes Terawan yang berasal dari 
militer tentunya paham protokoler yang 
ada di TNI. Perlu diketahui, bahwa 
semua penyakit infeksi (contohnya 
corona ini) memiliki masa inkubasi. 
Masa inkubasi adalah masa dimana 
virus berkembang dalam penyakit dan 
akhirnya menimbulkan gejala. Masa 
inilah yang digunakan pemerintah, 
dalam hal ini Kemenkes RI, untuk 
mampu mengamati apakah WNI yang 
dipulangkan dari Wuhan ini terjangkit 
virus corona. Kalau tidak ada gejala, ya 
artinya boleh pulang. Kalau terjangkit, 
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dalam hal ini Kemenkes RI, untuk 
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ya bakal dibawa ke pusat penyedia 
layanan kesehatan untuk kemudian 
ditangani. Virus corona ini memiliki 
masa inkubasi kurang lebih 14 hari, 
namun bisa berubah terkait 
individunya. Ini bukan flu babi atau flu 
burung (masa inkubasi antara 1-5 hari) 
atau ebola (kurang lebih 2 hari sudah 
muncul gejala). Masa itu bisa dipakai 
untuk observasi gejala. Sayangnya 
masyarakat awam umumnya hanya 
mengetahui penanganan kesehatan 
oleh sipil bukan militer. Padahal dalam 
militer ada dokter sendiri yang jelas 
sama ahlinya sekaligus paham 
prosedur dalam militer. Bahkan 
sebagian mempertanyakan kenapa 
dikarantina di Natuna bukan Jakarta. 
Mengenai pemerintah setempat yang 
menyatakan kenapa tak minta ijin dulu 

dengan bupati atau DPRD, rasanya ini tak 
perlu. Karena lokasi karantina adalah 
tempat militer bukan di pemukiman warga. 
Dilansir dari liputan6.com, berdasarkan 
aturan internasional, Indonesia harus 
memiliki sarana dan prasarana untuk 
mendukung protokol kesehatan dalam 
evakuasi warga dari Wuhan. Salah satu 
sarana dan prasarana yang diwajibkan 
adalah tempat isolasi. Setelah berunding 
dan melakukan analisa, Natuna terpilih 
menjadi lokasi karantina WNI dari Wuhan. 
Pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas 
rumah sakit yang mumpuni. Selain itu, 
letak rumah sakit di pangkalan militer tak 
jauh dari hanggar. Rumah sakit ini mampu 
menampung hingga 300 orang. Tempat itu 
juga terisolasi karena jauh dari 
pemukiman warga. Jarak pangkalan 
militer dengan pemukiman warga, berkisar 

6 kilometer. "Lokasi yang terbaik dan 
terpilih adalah Natuna," ujar Hadi, dalam 
konferensi pers di Bandara Soekarno-
Hatta, Tangerang, Sabtu. "Natuna 
adalah pangkalan militer yang memiliki 
fasilitas rumah sakit dan memiliki 
runway yang berdekatan dengan 
wilayah karantina. Mampu menampung 
300 orang, termasuk dapur," kata Hadi 
soal karantina WNI dari Wuhan. Tempat 
itu juga terisolasi karena jauh dari 
pemukiman warga. Jarak pangkalan 
militer dengan pemukiman warga, 
berkisar 6 kilometer. Natuna juga 
memiliki landasan pacu pesawat yang 
berdekatan dengan lokasi isolasi. 
"Sehingga nanti saudara kita yg datang 
langsung turun dari pesawat masuk ke 
penampungan mereka. Menurut Hadi, 
fasilitas isolasi tersebut sudah 
dilengkapi fasilitas mandi cuci kakus 
serta dapur. Sekretaris Direktorat 
Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan ( Kemenkes), Achmad 
Yurianto mengatakan seluruh WNI yang 
baru saja dipulangkan dari China, akan 
menjalani masa karantina selama dua 
minggu atau 14 hari. Adapun lokasi 
yang akan digunakan untuk karantina 
adalah di Pulau Natuna, Kepulauan 
Riau. Yuri mengatakan, proses 
karantina akan berlangsung dari Minggu 
(2/2/2020) hingga Minggu (16/2/2020). 
"Pasti akan dikarantina, karena ini 
prosedur guna mencegah kemungkinan 
adanya penyebaran virus corona," kata 
Yuri. "Hanya dipisahkan untuk 
observasi, treatment makan enak 
minum santai santai happy-happy saja," 
jelas Yuri. Ia mengungkapkan bahwa 
kemungkinan tempat karantina yang 
akan digunakan bukanlah di rumah 
sakit. Lebih lanjut, ia juga 
menambahkan bahwa yang akan 
mendampingi para WNI yang 
dikarantina tersebut adalah tenaga 
kesehatan yang telah ditunjuk oleh 
Kemenkes. Di antaranya yakni satu 
orang psikiater, tiga orang psikolog, dan 
satu orang perawat jiwa. Adapun biaya 
serta akomodasi dalam proses 
karantina, akan dibebankan pada 
anggaran Kementerian Kesehatan. 

Terlebih nantinya apabila ditemukan 
adanya WNI yang positif terinfeksi virus 
corona, ia menjelaskan bahwa Kemenkes 
telah menyiapkan 100 rumah sakit 
rujukan. "Kami sudah siap tangani. Kan 
sudah ada 100 RS (rumah sakit) rujukan 
untuk tangani virus corona ini," katanya 
lagi. Yuri mengatakan, hingga hari ini 
Selasa (4/2/2020) per pukul 10.00 WIB, 
WNI dari dalam negeri belum ada yang 
terinfeksi virus corona. Jadi, karantina ini 
sifatnya sementara dan sudah dipikirkan 
pusat secara matang. Lokasinya yang 
jauh dari pemukiman dan ditangani oleh 
militer menunjukkan keseriusan pusat 
untuk menjamin keselamatan warga 
sekitar. Karena kalau sudah dikarantina di 
lokasi militer, tentunya tak bisa bebas 
berinteraksi apalagi sampai berbaur ke 
masyarakat. Apa yang ditakutkan? 
Mereka yang kontak langsung pastinya 
memiliki perlengkapan medis yang 
mencegah penularan. Misi ini akhirnya 
sukses dan tak hanya menjemput para 
WNI. Pesawat yang menjemput warga 
negara Indonesia di Kota Wuhan, 
Provinsi Hubei, juga turut membawa 
sejumlah peralatan yang akan diberikan 
kepada pihak China untuk membantu 
penanganan wabah virus corona. “Di 
dalam pesawat, kami juga bawa 
peralatan yang diperlukan oleh pihak 
China. Mereka perlu beberapa peralatan 
antara lain masker dan surgical unit,” kata 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat 
melepas tim penjemput, di Bandara 
Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 
(1/2/2020). Adapun berita yang muncul 
dari media China menunjukkan 
kebutuhan besar dari dokter dan 
paramedis soal masker dan surgical unit. 
Pemerintah Indonesia menunjukkan 
kepedulian dan bantuan kemanusiaaan 
dan ini harus diapresiasi. Menlu 
menuturkan, peralatan tersebut nantinya 
akan diterima langsung oleh pemerintah 
China melalui Hubei Charity Foundation. 
Saling membantu di tengah bencana 
adalah hal yang mulia dan wujud 
kepedulian di tengah musibah. 
Sementara Pemerintah sudah 
mencatatkan keberhasilan menyusul jejak 
beberapa negara yang sudah berhasil 
membawa pulang warganya, antara lain 
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Info SIP

Banyak pihak yang bertanya-tanya 
mengenai penyakit ini terutama karena 
banyak yang tidak mengetahuinya serta 
baru pertama kali mendengar nama 
penyakit ini.Selain jarang menyerang, 
penyakit Kawasaki masih cukup sulit 
untuk dideteksi penyebabnya. 
Masyarakat kerap kali terkecoh bahwa 
awal gejala penyakit Kawasaki sebagai 
penyakit biasa.
Dokter spesialis anak RSUD dr 
Soetomo Surabaya, dr Agus Harianto 
SpA (K), mengatakan bahwa masih 
adanya kesulitan mendiagnosis penyakit 
Kawasaki ini. Penyebabnya masih 
belum bisa diidentifikasikan dan 
didiagnosis.
"Gejala awal virus Kawasaki ini hampir 
mirip demam berdarah. Suhu badan 

Mengenal Penyakit Kawasaki

panas yang tidak stabil. Bahkan, hingga 
lebih dari 4 hari. Jika dokter yang tidak 
mengetahui penyakit ini, pasti akan 
mendiagnosis sebagai penyakit demam 
berdarah atau campak. Namun, virus ini 
tidak menular," tutur dr Agus Harianto 
SpA (K).
1.Penyakit Kawasaki pada Anak
Penyakit Kawasaki adalah salah satu 
penyakit yang tak boleh dianggap sepele 
apalagi diabaikan. Penyakit Kawasaki 
sering dikenal pula sebagai 
mucocutaneous lymph node 
syndrome.Pada anak-anak, penyakit 
Kawasaki menyerang pada sistem 
jantung dan pembuluh darah yang akan 
menyebabkan peradangan di dinding 
pembuluh darah arteri. Hal tersebut akan 
berakibat peradangan yang kemudian 

Jepang dan Amerika Serikat. 
Indonesia membuktikan punya cara 
dan lobi ke pemerintah China sehingga 
berhasil untuk membuka gerbang 
evakuasi bagi warga Indonesia. Selain 
itu Pemerintah juga tetap menunjukkan 
kemanusiaan yang luar biasa. Kendati 
Indonesia barusan berselisih dengan 
China soal natuna tetapi urusan 
kemanusiaan tetap dikedepankan dan 
diperjuangkan. Di samping itu China 
sendiri juga sudah menghormati 

kedaulatan Indonesia dengan sudah 
menganggap selesai permasalahan itu 
melalui pengakuan hak Indonesia. Kita 
berterima kasih banyak karena negara 
hadir untuk menyikapi persoalan ini 
dengan sangat baik, Natuna bukan saja 
menjadi tempat yang paling ideal bagi 
karantina WNI asal Wuhan, secara filosofis 
sebagai pembuktian bahwa Natuna adalah 
bagian kedaulatan Indonesia yang harus 
diakui dunia pada umumnya dan China 
pada khususnya. 
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Tanah Air
menjadi pembengkakan pembuluh 
darah pada arteri.
Pembuluh darah arteri sendiri adalah 
jalur darah menuju ke jantung. Jika 
pembuluh darah mengalami 
peradangan hingga bengkak maka 
berbagai penyakit akan muncul pada 
tubuh anak. Penyakit Kawasaki juga 
dapat menyerang tenggorokan, hidung, 
selaput lendir pada mulut, kulit dan 
kelenjar getah bening.
Maka dari itu, penyakit Kawasaki 
adalah salah satu penyakit mematikan 
yang harus diwaspadai walaupun 
hingga kini kasusnya masih jarang 
ditemukan di Indonesia.
 Penyakit Kawasaki bukanlah penyakit 
yang menular sehingga, perlu adanya 
tanggapan secara cepat jika ditemukan 
penyakit ini.
2.Gejala Penyakit Kawasaki pada Anak
Penyakit Kawasaki awalnya ditemukan 
di Jepang pada tahun 1960-an oleh 
Prof. Tomisaku Kawasaki. Ia adalah 
seorang dokter spesialis anak di 
Jepang, sekaligus penemu penyakit ini 
pada tahun 1960-an.Secara umum, 
penyakit Kawasaki menyerang pada 
anak berusia 5 bulan. Namun ada 
kemungkinan juga bahwa penyakit 
Kawasaki menyerang anak di atas usia 
tersebut. 
Gejala-gejala penyakit Kawasaki pada 
anak dapat dilihat sebagai berikut:
1. Gejala utamanya adalah demam. 
Anak akan mengalami demam tinggi 
sehingga suhu tubuhnya menjadi tidak 
stabil sekitar 5 hari.
2. Terjadinya perubahan warna mata 
pada anak yang menjadi merah.
3. Kondisi bibirnya menjadi warna biru 
dan lidahnya menjadi merah 
(strawberry tongue) serta pada mulut.
4. Adanya bercak kemerahan yang 
muncul pada kulit kaki dan tangan yang 
terkadang tampak bengkak.
5. Muncul pembengkakan pada 
kelenjar getah bening pada leher anak.
3.Penyakit Kawasaki memang masih 
jarang terjadi dan ditemui kasusnya. 
Namun jika menemukan gejala-gejala 
di atas pada anak, segera ditangani 
secara medis. Hal ini akan 
menghalangi penyakit Kawasaki agar 

tidak menimbulkan komplikasi pada 
jantung si anak.Perlu diperhatikan bahwa 
penyakit Kawasaki mirip dengan campak 
dan demam berdarah. Akibat dari 
terlambatnya penangan medis akan 
beresiko pola detak jantung anak menjadi 
tidak normal, bahkan berakibat fungsi 
abnormal pada katup jantung.Anak yang 
menderita penyakit Kawasaki wajib untuk 
ditangani di rumah sakit. Dengan 
mengetahui gejala tersebut, anak akan 
dapat ditangani secepat mungkin 
sehingga penyembuhannya dapat 
berlangsung cepat dan mengurangi resiko 
komplikasi.
4.Penanganan Penyakit Kawasaki pada 
Anak
Setelah anak mendapatkan perawatan 
medis di rumah sakit, peran orang tua 
sangatlah penting bagi kesembuhan total 
pada anak.
 Anak yang telah mendapatkan perawatan 
biasanya akan disarankan untuk minum 
sebanyak mungkin.Orang tua harus 
memastikan anak untuk minum obat 
sesuai dengan resep dokter dan selalu 
perhatikan efek sampingnya jika ada. 
Perlu untuk selalu memantau pola makan 
anak dan memperhatikan anak agar selalu 
merasa nyaman.
Pemulihan total penyakit kawasaki pada 
anak bisa memakan waktu hingga 6 
minggu tergantung dari kondisi anak itu 
sendiri.
5.Vaksin Penyakit Kawasaki
Obat atau vaksin untuk penyakit Kawasaki 
ini tidak bisa dikatakan murah. Vaksin 
tersebut bernama Immune Globulin 
Injection, jenis Gamunex. 
Harganya pun sangat mahal, yaitu Rp 9,5 
juta untuk 50 ml atau per botolnya.
Penggunaan vaksin pada anak pun 
berbeda-beda. 
Hal tersebut bergantung dari kondisi dan 
berat badan si anak. Semakin berat badan 
anak, maka vaksin yang dibutuhkan pun 
semakin banyak pula.50 ml vaksin 
Kawasaki akan habis dalam waktu sekitar 
4 jam. 
Tak hanya mengonsumsi vaksin tersebut, 
anak juga perlu mengonsumsi obat 
pengencer darah agar tidak terjadi 
serangan pada jantungnya yang biasanya 
dikonsumsi dalam waktu 6 minggu.

Virus Corona membuat dunia 
internasional melakukan langkah 
antisipasi agar penyebaran tidak masuk 
ke negaranya. Tak terkecuali Indonesia.
Pemerintah resmi melarang warga 
negara China masuk Indonesia. Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, 
penerbangan dari China ke Indonesia 
resmi dilarang untuk sementara 
waktu."Semua pendatang yang tiba dari 
mainland China dan sudah berada di 
sana selama 14 hari untuk sementara 
tidak diizinkan untuk masuk dan 
melakukan transit di Indonesia," kata 
Retno usai menggelar rapat terbatas 

Antisipasi Pemerintah Terhadap Virus Corona

dengan Presiden Jokowi di Pangkalan 
Udara Halim Perdanakusuma.Selain itu, 
pemerintah juga melarang warga negara 
Indonesia melakukan kunjungan ke 
China hingga waktu yang belum bisa 
ditentukan. Begitu juga 
sebaliknya."Kebijakan pemberian 
fasilitas bebas visa kunjungan dan visa 
on arrivals untuk warga negara RRT 
yang bertempat tinggal di mainland 
China untuk sementara dihentikan," kata 
Menteri Retno.
Tak hanya manusia, pergerakan barang 
juga dihentikan sementara. Sebab, 
dikhawatirkan produk-produk impor asal 
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China membawa virus corona.
1.Impor Hewan dan Bawang Putih 
Bakal Disetop
Menteri Perdagangan, Agus 
Suparmanto, mengatakan pemerintah 
berencana akan melakukan 
pemberhentian sementara impor dari 
China. Ini sebagai upaya mencegah 
penyebaran virus corona.
Saat ini berbagai kementerian sedang 
melakukan pengkajian terkait jenis 
komoditas impor yang datang dari 
China. Dalam rapat tersebut baru 
merencanakan jenis komoditas yang 
sekiranya bisa membawa virus 
corona. "Ini masih persiapan, agar 
tidak salah sasaran produk impornya," 
kata Mendag Agus.
Pemerintah akan melakukan 

pendataan, khususnya yang berkaitan 
dengan hewan hidup. "Wild animal itu 
sudah pasti," kata Mendag Agus.
Begitu juga dengan produk holtikultura, 
seperti bawang putih. Jika berpotensi 
membawa virus pasti akan diberhentikan.
Sementara, terkait komoditas lainnya, 
pemerintah masih melakukan 
pertimbangan. Dia memperkirakan baru 
besok data lengkap barang impor yang 
dilarang masuk. "Ini segera (diselesaikan) 
mungkin besok sudah komplit," kata 
Mendag Agus.
2.Anjing Hingga Kelelawar Diuji 
Laboratorium
Kementerian Pertanian melakukan uji 
laboratorium pada hewan impor yang 
dapat menjadi perantara Virus Corona. 
Pengambilan sampel tersebut berupa 

swab mukosa saluran pernapasan dari 
hewan.
"Nantinya sampel tersebut akan dibawa 
ke laboratorium yang memiliki 
kompetensi untuk uji laboratorium," ujar 
Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin 
Limpo, di Terminal 3 Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta, 
Tangerang.
Adapun hewan yang memiliki resiko 
tinggi yakni anjing, kucing, rodentia, 
kelelawar dan unggas. Sampel hewan-
hewan tersebut akan kembali diuji untuk 
lebih memastikan apakah benar-benar 
terdiagnosa terjangkit Virus Corona.
"Dengan dilakukan uji peneguhan 

diagnosa dilakukan oleh laboratorium 
Kementerian Pertanian, (Balai Besar 
Veteriner, Balai Penelitian Veteriner 
Bogor, Balai Besar Uji Standar Karantina 
Pertanian) terhadap sampel yang diambil 
Unit Pelaksana Teknis Kementerian 
Pertanian," jelasnya.
3.Barang-barang China Diperiksa Ketat
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus 
Gumiwang Kartasasmita, berjanji akan 
menggandeng Kementerian Kesehatan 
untuk memeriksa impor produk China. 
Dikhawatirkan produk impor bahan baku 
industri asal China membawa virus 
corona.
"Saya kira itu masukan baik, apakah 
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virus itu bisa tersebar melalui besi atau 
alat elektronik. Nanti saya akan saya 
survei ke Kementerian Kesehatan 
supaya mereka periksa barang-barang 
impor yang masuk dari China," 
bebernya di Gedung Kementerian 
Perindustrian, Jakarta.
Dia juga memastikan penyebaran virus 
corona di China tak berpengaruh 
terhadap kegiatan impor dari Indonesia 
ke Negeri Panda tersebut.
"Saya kira belum ada dampaknya 
terhadap corona ini. Memang ada yang 
mengkhawatirkan ekonomi di China 
sendiri akan secara signifikan melemah 
dari corona virus itu sendiri. Ini 
something to be seen, kita lihat 
perkembangannya," tuturnya.
4.Perdagangan Indonesia-China 
Terpukul
Direktur Eksekutif Institute for 
Development of Economics and 
Finance (Indef), Tauhid Ahmad, 
menyebut bahwa dampak sebaran 

virus corona China tidak hanya berpotensi 
mengganggu sektor pariwisata di Tanah 
Air. Melainkan juga sektor perdagangan. 
Salah satunya, turunnya impor barang dari 
China."Misalnya banyak produk yang kita 
impor dari China akan berkurang, 
misalnya buah buahan, sehingga 
kemungkinan permintaan dari kita 
berkurang," kata dia kepada 
merdeka.com.
Tak hanya impor, beberapa produk ekspor 
Indonesia ke China juga akan melemah. 
Sebab, secara otomatis negeri Tirai 
Bambu tersebut akan mengurangi jumlah 
permintaannya. "Apalagi secara global 
banyak pabrik di China yang mengurangi 
produksi karena penduduk tidak bisa 
bekerja," kata dia.Padahal, negeri panda 
tersebut merupakan salah satu mitra 
dagang terbesar Indonesia. Semua hal 
yang mengganggu perekonomian China 
akan berdampak pada kinerja ekspor 
impor Indonesia. Contohnya perlambatan 
ekonomi.

Sekretaris fraksi NasDem Abdul Aziz 
memastikan partainya akan satu suara 
dalam memilih calon Wakil Gubernur 
(Cawagub) DKI Jakarta. Namun Aziz 
masih menutup rapat, siapa yang bakal 
dipilih antara Ahmad Riza Patria dari 
Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari 
PKS."Pasti kita solid. Tentunya nanti ada 
arahan dari DPP, DPW, ke mana arah 
suara. Kita bulat, suara kita bulat," ujar 
Aziz, Selasa (4/2).Ia menilai, keputusan 
pilihan NasDem masih menunggu 
lawatan Nurmansjah terlebih dahulu ke 
partai besutan Surya Paloh tersebut. 
Sebab, Cawagub PAW yang diusung 
PKS itu hingga kini belum melakukan 
lawatan.Jika tak ada halangan, 
Nurmansjah akan melakukan safari 
politiknya ke NasDem esok, (5/2)."Besok 
PKS jam 10 jadi kita mau dengar dulu. 
Setelah itu baru kita ada keputusan," 
tukasnya.Sementara itu, Riza Patria 
berkunjung ke NasDem ditemani 
anggota fraksi Gerindra di DPRD. 
Menurut Riza, lawatan ini penting untuk 
meningkatkan kualitas hubungan antara 
eksekutif dengan legislatif."Mudah-

Menanti Cawagub DKI Pilihan NasDem

mudahan silaturahmi ini bisa 
membangun sinergi antara kami dengan 
fraksi-fraksi di DPRD DKI tidak karena 
ada hajatan prosesi Cawagub tapi lebih 
untuk kepentingan bersama, 
kepentingan bangsa, negara dan DKI," 
kata Riza.Tidak hanya sekadar 
hubungan eksekutif dan legislatif, 
politikus yang berada di Komisi V DPR 
itu juga menuturkan akan membangun 
hubungan dan komunikasi yang baik 
dengan Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP).Menurut Riza, 
adanya komunikasi yang positif dengan 
TGUPP diharapkan dapat mempercepat 
segala pembangunan yang ada di ibu 
kota. Apalagi, imbuhnya, sebagai 
Cawagub pergantian antar waktu tidak 
membawa visi dan misi, melainkan 
melanjutkan road map yang telah 
disepakati di masa awal jabatan Anies-
Sandi."TGUPP kan tim yang dibentuk 
untuk Gubernur, untuk membantu tugas-
tugas Gubernur dalam rangka 
percepatan pembangunan, tugas saya 
juga bersinergi dengan TGUPP," 
pungkasnya.
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Penghina Risma Ditangkap Di Bogor

Kepolisian Resor Kota Besar 
Surabaya akhirnya berhasil meringkus 
pelaku yang telah menghina Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini. Pelaku 
ditangkap di Bogor, Jawa Barat, Jumat 
(31/1) malam.Kapolrestabes Surabaya 
Kombes Pol Sandi Nugroho 
mengatakan pelaku ditangkap tanpa 
melakukan perlawanan.
"Iya benar. Pelaku kami tangkap di 
rumahnya di Bogor Jumat malam, 
tanpa perlawanan," kata Sandi saat 
dikonfirmasi, Minggu (2/2).
Berdasarkan informasi dari Sandi 
pelaku merupakan seorang 
perempuan, yang identitasnya identik 
dengan "Pelakunya seorang 
perempuan. Identitasnya identik ya, 
tapi kami masih kembangkan lagi 
nanti," ujar Sandi.Saat ini, kata Sandi 
pelaku telah ditahan di Mapolrestabes 
Surabaya. Polisi juga tengah 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku.

"Saat ini pelaku sudah berada di Surabaya 
dalam artian ditahan di Mapolrestabes 
Surabaya," ucap Sandi.Sebelumnya, 
Pemerintah Kota Surabaya, melaporkan 
salah satu akun media sosial, yang diduga 
sudah melakukan tindak penghinaan 
kepada Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini.
Hal itu diungkapkan oleh Kabag Humas 
Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, 
Meski demikian, kata Febri, Risma tetap 
santai menanggapi adanya akun yang 
menghina dirinya tersebut."Bu Risma 
cukup santuy (santai) menanggapi itu, 
santai mawon (saja)," kata Febri, saat 
dikonfirmasi, Jumat (24/1) malam.Febri, 
mengatakan laporan itu dibuat lantaran, 
pemkot mendapat masukan maupun 
keluhan dari masyarakat, yang resah 
dengan akun tersebut. Sehingga, 
pihaknya pun merasa perlu mengambil 
tindakan."Inisiatif ini diambil karena 
melihat keresahan di masyarakat. Baik 
melalui sosial media, maupun 

menghubungi langsung jajaran Pemkot 
Surabaya," ujarnya.Febri 
mengungkapkan, bahkan laporan itu, tak 
dibuat langsung oleh Risma, melainkan 
melalui Kabag Hukum Pemkot 
Surabaya, Ira Tursilowati, sebagai 
penerima kuasa resmi dari wali kota 
perempuan pertama di Surabaya 
tersebut.
"Pelapornya adalah Ibu Ira (Kabag 
Hukum Pemkot Surabaya), yang 
menerima kuasa dari Ibu Wali Kota," 
kata dia.Akun media sosial yang 
dilaporkan tersebut, atas nama Zikria 
Dzatil. Dalam bukti tangkapan layar atau 
screenshoot, akun tersebut diduga telah 
dua kali mengunggah foto Risma 
dengan kalimat hinaan."Laporan itu 
secara resmi disampaikan kepada pihak 
kepolisian pada tanggal 21 Januari," 
kata Febri.
Dalam laporan itu, pihaknya juga 
menyertakan bukti-bukti tangkapan layar 
unggahan berupa hinaan tersebut. 
Namun begitu, saat ini keberadaan akun 
itu diduga tekah dihapus oleh pemiliknya
"Akunnya saat ini sudah dihapus, kita 
cek akunnya sudah tidak ada," ujarnya.
Febri pun mengimbau kepada 
masyarakat Surabaya agar tetap bijak 
dalam menggunakan sosial media, 

apalagi saat ini ada Undang-Undang ITE 
yang siap menjerat siapapun.
"Untuk itu, kami imbau agar pengguna 
medsos tidak sembarangan 
mengunggah status. Apalagi jika 
berunsur adanya penghinaan terhadap 
orang lain," katanya.
Sementara itu, Kasat Reskrim 
Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran, 
mengatakan bahwa pihaknya telah 
menerima laporan itu secara resmi pada 
Selasa (21/1)."Pihak Polrestabes 
Surabaya, tanggal 21 Januari, telah 
menerima laporan resmi dari Ibu Wali 
Kota Surabaya, soal akun itu," kata 
Sudamiran saat ditemui, Jumat (24/1).
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Penghina Risma Ditangkap Di Bogor
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Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, diperkirakan akan bebas dari 
dakwaan pemakzulan yang diajukan 
DPR AS, melalui mekanisme 
pemungutan suara (voting) yang akan 
dilakukan Senat AS, pada persidangan 
Jumat (31/1).Dalam sidang Jumat ini, 
Senat AS akan melakukan voting untuk 
memutuskan apakah menyetujui 
pemanggilan saksi tambahan ataukah 
membebaskan Presiden Trump dari dua 
dakwaan pemakzulan yang diajukan 
DPR AS, pada 18 Desember 2019.Partai 
Demokrat ingin menghadirkan mantan 
Penasehat Keamanan Nasional AS, 
John Bolton, yang dilaporkan memiliki 
kesaksian tentang pernyataan Trump 
terkait syarat untuk memberikan bantuan 
anggaran militer kepada Ukraina.Partai 
Demokrat membutuhkan empat suara 
anggota Partai Republik untuk mencapai 
51 suara yang menjad kuota minimun 
untuk meloloskan pemanggilan John 
Bolton sebagai saksi dalam sidang 
pemakzulan Presiden Trump. Senat AS 
dikuasai Partai Republik dengan 53 
kursi, sedangkan Partai Demokrat 47 
kursi.

Trump Diprediksi Lolos Dari Pemakzulan

Beberapa senator Partai Republik 
dikabarkan mendukung usulan Partai 
Demokrat, diantaranya Mitt Romney, 
Lamar Alexander, Lisa Murkowski dan 
Susan Collins.
Namun pada sidang pemakzulan Donald 
Trump, Kamis (30/1), Lamar Alexander 
menyatakan, tidak perlu memanggil lebih 
banyak saksi karena bukti-bukti yang 
diajukan DPR AS sudah cukup 
menunjukkan bahwa Presiden Trump 
telah melakukan tindakan yang “tidak 
pantas”.
“Tidak perlu ada lebih banyak bukti untuk 
membuktikan sesuatu yang telah terbukti 
dan tidak memenuhi standar tinggi 
konstitusi Amerika Serikat untuk 
pelanggaran yang tidak dapat ditembus,” 
ujar Lamar Alexander.
Menurut Lamar Alexander, Partai 
Demokrat sudah dapat membuktikan 
bahwa tindakan Presiden Donald Trump 
tidak pantas, sehingga tidak diperlukan 
lagi banyak saksi, termasuk John Bolton, 
untuk memberi keterangan.
“Pertanyaannya kini bukan lagi soal 
apakah presiden melakukannya 
(penyalahgunaan kekuasaan, red), tetapi 

Internasional
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apa yang harus dilakukan Senat 
Amerika Serikat atau rakyat Amerika 
terkait apa yang dia (presiden Donald 
Trump, red) lakukan,” kata Lamar 
Alexander.
Pernyataan Lamar Alexander tersebut 
dinilai menjadi sinyal bahwa Partai 
republik akan dapat memblokir 
langkah Demokrat untuk memanggil 
saksi, dan itu berarti persidangan 
pemakzulan Presiden Trump dengan 
keputusan pembebasan terhadap 
presiden AS itu, akan dapat dilakukan.
Pada persidangan Jumat, masing-
masing pihak aakan mengajukan 
argumen penutupan, sebelum Senat 
AS melakukan voting untuk 
memutuskan apakah akan 
mendengarkan keterangan saksi 
tambahan.Jika voting berakhir dengan 
suara seri, berarti mosi yang diajukan 
Partai Demokrat untuk memanggil 
saksi telah gagal, kecuali Ketua 
Mahkamah Agung AS, John Roberts, 
yang memimpin persidangan 
memutuskan hal untuk memanggil 
saksi.Pentingnya kehadiran John 
Bolton sebagai saksi dalam sidang 
pemakzulan Presiden Trump mencuat 
setelah harian The New York Times 
membuat laporan mengutip 
pernyataan John Bolton bahwa dia 
mendengar secara pribadi Presiden 
Donald Trump mengatakan 
mensyaratkan Ukraina harus 
menyelidiki lawan politiknya jika ingin 

 Prosesi pemakaman almarhum KH 
Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, di 
pemakaman keluarga di sisi Masjid 
Ndalem Pondok Pesantren (Ponpes) 
Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan 
Diwek, sekitar delapan kilometer dari 
arah selatan kota Kabupaten Jombang, 
Provinsi Jatim, berlangsung haru dan 
khidmat, Senin (3/2/2020) 
sore.Almarhum Pemangku sekaligus 
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) 
Tebuireng itu dimakamkan di sisi barat 
pusara kakaknya yang juga Presiden 
keempat RI, KH Abdurrahman Wahid 
alias Gus Dur, bersebelahan dengan 
pusara pendiri organisasi masyarakat 

Pesan Terakhir Gus Sholah

Tanah Air

keagamaan Rais Akbar Nahdlatul Ulama 
(NU) Hadrattussyaikh KH Hasyim 
Asy'ari.Di antara ribuan pelayat yang 
menyemut dengan lantunan salawat dan 
tahlil, nampak hadir pada prosesi itu, istri 
mendiang Gus Sholah, Nyai Hajjah 
Sholekah, didampingi Gubernur Jatim Hj. 
Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim 
Irjen Pol Luki Hermawan, Pamngdsam V 
Brawijaya Mayjen TNI Whisnoe PB serta 
sejumlah tokoh PP Muislimat dan PW 
Muslimat Jatim lainnya, di antaranya Nyai 
Hj. Muthomimah, istri almarhum KH 
Hasyim Muzadi yang juga sahabat dekat 
Gus Sholah, dan sejumlah tokoh ulama 
lainnya. Bahkan terlihat pula pengacara 

mendapatkan bantuan anggaran militer.
Buku John Bolton tersebut akan 
diluncurkan pada 17 Februari 2020, dan 
Partai Demokrat mendorong untuk 
memanggil Bolton ke persidangan 
pemakzulan Trump untuk memberi 
kesaksian.Jika John Bolton akhirnya 
dipanggil sebagai saksi dan memberi 
kesaksian tentang pernyataan Donald 
Trump tersebut, maka dia akan menjadi 
saksi pertama yang secara langsung 
menghubungkan keputusan AS menunda 
bantuan militer ke Ukraina karena 
dilatarbelakangi oleh keinginan Presiden 
Donald Trump, agar Ukraina menyelidiki 
Hunter Biden, putra dari Joe Biden, lawan 
terkuatnya untuk Pemilihan Presiden AS, 
pada November 2020.
Gedung Putih dikabarkan telah 
mendorong peninjauan kembali 
penerbitan buku Bolton, dengan mengutip 
masalah “keamanan” negara. Dewan 
Keamanan Nasional (NSC) menuduh 
bahwa buku itu memiliki detail "sangat 
rahasia" yang harus dihapus. Namun 
klaim tersebut ditolak oleh John 
Bolton.Pengacara John Bolton, Charles 
Cooper, menanggapi surat NSC pekan 
lalu dengan mengatakan buku itu tidak 
mengandung apa pun yang 
diklasifikasikan sebagai rahasia besar.
"Kami tidak percaya bahwa informasi itu 
dapat dianggap rahasia," tulis Cooper 
dalam email ke Gedung Putih pada 24 
Januari, seperti dikutip The Washington 
Post.
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kondang Hotman Paris Hutapea yang 
pernah dekat dengan almarhum dan 
diberi julukan 'Gus' Hotman, setahun 
silam ketika diundang khusus 
almarhum untuk memberikan ceramah 
tentang hukum nasional dan 
internasional.
Gus Sholah yang lahir 11 September 
1942 di Jombang, putera ketiga dari 
enam bersaudara putra-putri keluarga 
KH Wahid Hasyim-Nyai Hajjah 
Sholihah (Putri KH Bisri Syamsuri) itu 
kendati berpendidikan di luar pesantren 
di Jakarta utamanya di bidang 
arsitektur, bergelut di partai politik 
sehingga dipilih Jenderal TNI (Purn) 
Wiranto mendampinginya tampil maju 
sebagai Cawapres pada Pemilu 2004. 
Namun di sore hingga malam hari ia 
aktif memperdalam ilmu agama melalui 
mengaji. Karena luasnya wawasannya, 
akhirnya dipilih almarhum KH Yusuf 
Hasyim alias Pak Ud (yang saat itu 
dalam kondisi sakit karena usia) untuk 
menggantikan posisinya sebagai 
Pemangku sekaligus Pengasuh 
Ponpes Tebuireng.Almarhum Gus 
Sholah selama 54 tahun sibuk 
berkarier di Ibu Kota Jakarta dan baru 
usia 64 tahun kembali ke Tebuireng 
memenuhi 'panggilan' Pak Ud. 
Kehadiran tokoh Hak Asasi Manusia 
(HAM) Indonesia itu kemudian dijuluki 
pembaru Ponpes Tebuireng karena 
mendorong secara masif 
pembangunan fasilitas ponpes dan 
revitalisasi di segala bidang. Sejak 
tahun 2007, sejumlah wisma baru 
dengan penataan mutakhir dibangun 
menggantikan pemondokan yang lama. 
Kurikulum pendidikan disesuaikan 
dengan program pemerintah. Sejumlah 
lembaga pendidikan lama yang semula 
kembang-kempis, mulai Madrasah 
Muallimin hingga SMA Trensains, 
diperbaruhi hingga mengalami 
kemajuan pesat.Iapun berhasil 
mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari 
(Unhasy) yang sebelumnya bernama 
Institut Keislaman Hasyim Asy'ari 
(Ikaha) Jombang yang bisa disebut 
hidup enggan mati tak mau. Sebelas 
tahun menjadi Pengasuh Ponpes 
Tebuireng, ia baru tahun 2012 akan 

menyerahkan kepada penggantinya yang 
lebih muda dan memiliki karakter dan 
berintegritas sebagai Pengasuh dan 
Pemangku Ponpes Tebuireng.
Sebagaimana diberitakan, almarhum Gus 
Sholah wafat setelah berjuang melawan 
penyakit jantung di Rumah Sakit (RS) 
Harapan Kita, Jakarta, Minggu (2/2) 
malam sekitar pukul 20.55 WIB. Jenazah 
Gus Sholah diterbangkan ke Surabaya 
dan kemudian dimakamkan 
berdampingan dengan makam kakeknya, 
Hadrattussyaikh KH Hasyim Asy'ari, KH 
Wahid Hasyim (ayah) dan Gus Dur 
(kakak) di kompleks pemakaman keluarga 
dekat Masjid Utama Ponpes Tebuireng, 
Jombang, Senin sore.
Pesan Gus Sholah
Putra almarhum H Irfan Asy'ari Sudirman 
Wahid atau yang akrab disapa Gus Ipang 
menyampaikan pesan-pesan terakhir 
ayahnya sebelum wafat, Sabtu malam. 
Pesan pertama untuk NU dan juga untuk 
keislaman bangsa Indonesia agar 
senantiasa menjaga ukhuwah islamiyah, 
wahtoniah dan basyariyah, sebagaimana 
digambarkan dalam (pembuatan) film 
Jejak Langkah 2 Ulama yang merupakan 
kerja sama Ponpes Tebuireng dengan PP 
Muhammadiyah yang segera rampung. 
Film tersebut sempat di-review Gus 
Sholah. Terkait masalah kebangsaan 
itulah, Gus Sholah menurut putranya 
sangat imbang manakala berebicara 
tentang keislaman dengan keindonesian.
Karenanya, motto Ponpes Tebuireng 
adalah: Cinta negeri sebagian dari iman. 
Visinya adalah: Pesantren terkemuka 
penghasil Pemimpin berakhlaq karimah. 
Sedang misinya: Lima nilai Ponpes 
Tebuireng, yakni: ikhlas, jujur, tanggung 
jJawab, kerja keras, toleransi.
Kedua, dalam Muktamar NU sebentar 
lagi, jangan ada money politic dan sudah 
seharusnya membawa manfaat sebesar-
besarnya (ekonomi maupun 
kesejahteraan sosialnya) bagi nahdliyyin. 
Semoga terpilih sosok pemimpin yang 
mumpuni membawa kemaslahatan umat 
menuju negeri yang baidatun thayyibatun 
wa rabbun ghafur. Itu dapat dicapai 
manakala sosok pemimpin itu memiliki 
kesederhanaan, kejujuran dan 
berintegritas.

Ketua Dewan Perwakilan Amerika 
Serikat, Nancy Pelosi, empat kali 
merobek salinan pidato saat Presiden 
Donald Trump sedang membacakannya 
di podium. Sayangnya Trump tidak 
menyaksikan aksi yang terekam kamera 
tersebut dan tetap melanjutkan membaca 
pidato."Itu adalah perbuatan paling sopan 
yang bisa dilakukan," kata Pelosi kepada 
awak media usai turun dari podium di 
Gedung Kongres Capitol Hill, Washington 
D.C., seperti dilansir Associated Press, 
Rabu (5/2).Dalam rekaman itu terlihat 
mula-mula Pelosi beranjak dari tempat 
duduknya dan merobek kertas salinan 
pidato Trump. Dia lantas meninggalkan 
tempatnya ketika Trump masih 
melanjutkan pidato.
Wakil Presiden Mike Pence yang berada 
di samping Pelosi terlihat hanya bertepuk 
tangan menyanjung pidato Trump, dan 
mencoba mengabaikan perbuatan 
Pelosi.Di bawah podium, politikus Partai 
Demokrat itu kembali merobek-robek 
kertas salinan pidato Trump sebanyak 
tiga kali. Trump tetap melanjutkan pidato 
sepanjang 78 menit.Pidato kenegaraan 
yang dilakukan Trump bertepatan dengan 

Amerika

menjelang berakhirnya sidang 
pemakzulan di Senat. Meski di dalam 
sidang tim pemakzulan yang dipimpin 
Dewan Perwakilan berusaha sekuat 
mungkin membeberkan bukti-
bukti.Akan tetapi mayoritas fraksi 
Republik yang menguasai Senat 
menghambat seluruh upaya DPR untuk 
mencoba menghadirkan saksi dan 
meminta dokumen penting.
Sikap Pelosi menuai kecaman dari 
Partai Republik.
“Pidato ini tentang para pahlawan dan 
kelas pekerja Amerika Serikat. Dia 
(Pelosi) memutuskan untuk 
merobeknya," kata politikus Partai 
Republik asal negara bagian Louisiana, 
Steve Scalise.Hubungan Pelosi dan 
Trump memang memburuk. 
Keduanya tidak pernah bertegur sapa 
sejak Pelosi murka dalam rapat di 
Gedung Putih dan menyatakan Trump 
adalah boneka Rusia, lalu keluar 
ruangan. Insiden itu terjadi pada 
Oktober 2019.Perseteruan Trump dan 
Pelosi semakin meruncing sejak DPR 
memutuskan membentuk panitia 
khusus untuk memakzulkan Trump. 

Pelosi Robek Naskah Pidato Trump
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Orang tak dikenal melakukan 
perusakan di tempat pendidikan anak 
umat Hindu non formal Pasraman 
Purwa Dharma 6 di Dusun Sambirejo, 
Desa Sambimulyo, Kecamatan 
Bangorejo, Banyuwangi. Sebanyak 5 
kitab suci Hindu dan sejumlah buku 
pelajaran agama hindu dirusak. Tak 
hanya itu, bangku dan papan tulis 
dicoret-coret dengan menggunakan 
kapur.
Kepala Pasraman Gatot Witoyo 
mengatakan aksi ini sudah kali kelima 
dilakukan di tempatnya. Terakhir, aksi 
ini dilakukan seminggu yang lalu. 
Diduga seseorang masuk melalui 
jendela dan kemudian merusak 
beberapa kitab suci dan mencoret-
coret bangku dan papan tulis dengan 
gambar yang hampir tak senonoh.Satu 
orang yang masuk kayaknya. Kira-kira 
Rabu malam (29/1/2020). Merusak 
kitab suci dan mencoret tembok 
dengan gambar yang tidak senonoh, 

juga bangku," kata Gatot saat dihubungi 
detikcom, Selasa (4/2/2020).Ditempat ini, 
kata Gatot, sekitar 30 anak belajar 
keagamaan Hindu melalui kitab, buku, dan 
kesenian setiap hari Minggu. Di dalam 
bangunan terdapat sejumlah meja kayu, 
kursi plastik, papan tulis warna hitam, rak 
dan perlengkapan pengeras suara.Ada 
kitab-kitab yang rusak Diantaranya 
Atharwaweda, Pancaweda, dan Bhagawad 
Gita, serta buku. Dari kerusakan ini 
menimbulkan kerugian sekitar Rp 2,5 juta," 
pungkasnya.Pasraman Purwa Dharma 6 
adalah salah satu lembaga pendidikan 
anak umat Hindu non formal yang berada 
di bawah Yayasan Puwa Dharma yang 
berkedudukan di Kecamatan 
Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. 
Seseorang tak dikenal diduga masuk ke 
gadung di Dusun Sambirejo, Desa 
Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo yang 
kemudian menimbulkan kerusakan kitab 
suci, buku, piagam penghargaan serta 
mencoret meja dan papan tulis.

Tanah Air

Tempat Pendidikan Umat Hindu Dirusak
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