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Money Grams $1 = Rp 13.284.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 13.701.-

Edisi 126902/12/2020
Rabu

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan 
Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud 
MD memastikan 
bahwa pemerintah 
tak akan 
memulangkan WNI 
yang diduga teroris 
lintas batas, 
terutama mantan 
anggota ISIS, ke 
Indonesia. Mahfud 
menyampaikan hal 
tersebut setelah 
mengikuti rapat 
tertutup bersama 
Presiden Joko 
Widodo di Istana 
Kepresidenan 
Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). 

"Pemerintah tidak ada rencana 
memulangkan teroris. 
Bahkan tidak akan 
memulangkan FTF 
(foreign terrorist 
fighter) ke Indonesia," 
kata Mahfud. Ia 
mengatakan, 
keputusan itu diambil 
lantaran pemerintah 
khawatir para terduga 
eks ISIS itu akan 
menjadi teroris baru di 
Indonesia. Menurut 
dia, pemerintah lebih 
mementingkan 
keamanan 267 juta 
WNI yang berada di 
Indonesia dengan tidak 
memulangkan para 

terduga kombatan eks ISIS tersebut. 

Resmi
Indonesia Tolak Kedatangan
Warga ISIS
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Mahfud mengatakan, berdasarkan data 
dari Central Intelligence Agency (CIA), 
ada 689 WNI yang sebagian besar 
terduga eks ISIS dan tersebar di Turki, 
Suriah, dan beberapa negara lain. 
Kendati demikian, Mahfud mengatakan 
pemerintah masih akan mendata jumlah 
valid WNI eks ISIS dan identitas secara 
lengkap. Sementara untuk kepulangan 
anak-anak akan dipertimbangkan 
kembali. "Untuk anak-anak di bawah 10 
tahun akan dipertimbangkan tapi case by 
case. Ya lihat aja apakah ada orang 
tuanya atau tidak, yatim piatu," ucapnya. 
Pemerintah membuat kejutan soal isu 
pemulangan WNI eks ISIS ini. Tanpa 
menunggu ratas yang sempat 
disinggung bakal dilakukan dalam bulan 
April atau Mei, nasib para WNI eks ISIS 
itu sudah diputuskan kemarin. Salah satu 
faktor utama yang mendasari keputusan 
itu adalah sikap Presiden yang enggan 
memulangkan orang-orang yang terlibat 
jaringan teroris ISIS tersebut. Sikap 
Presiden yang tegas itu sudah dibuktikan 
lewat eksekusi dengan keputusan yang 
dikeluarkan secara resmi kemarin. Sikap 
tegas inilah yang sudah ditunggu-tunggu 
rakyat yang jadi galau berat di tengah isu 
Virus Korona dan maraknya aksi 
intoleransi di negeri ini. Bersyukur, 
Pemerintah mendengar keluhan dan 

suara vokal dari rakyat yaitu mengenai rasa 
aman. Dua faktor inilah yang juga diakui oleh 
Pak Mahfud menjadi faktor pertimbangan 
untuk penolakan oleh Pemerintah ini. Nah, 
begitu dong. Harusnya dari dulu pemerintah 
tolak kepulangan mereka tanpa banyak 
mikir, tanpa banyak pertimbangan, tanpa 
rapat dan diskusi yang buang-buang waktu. 
Cukup katakan tidak dan tutup pintu bagi 
mereka untuk kembali karena terlalu 
beresiko memulangkan mereka yang 
jumlahnya hampir mencapai 700 orang. 
Terlalu berbahaya. Juga terlalu mahal kalau 
harus bikin anggaran untuk deradikalisasi 
mereka. Lebih mudah dan murah, biarkan 
mereka di sana saja. Mereka yang memilih, 
biarkan mereka yang memetik buah 
karmanya. Mereka bermimpi untuk meraih 
kehidupan yang lebih baik, dengan 
meninggalkan negara ini, bahkan ada yang 
bakar paspor, bahkan ada juga yang 
menyebut negara ini dengan sebutan kotor. 
Apakah mereka ini layak diperjuangkan? 
Memikirkan untuk memulangkan mereka 
saja rasanya sungguh pemborosan waktu 
dan tenaga, apalagi di saat dunia sedang 
berperang melawan wabah virus corona. 
Meskipun bisa dikatakan terlalu lama 
membahas pemulangan mereka, setidaknya 
presiden Jokowi masih bisa diandalkan 
dalam hal ini. Awalnya, kita agak kesal juga, 
kenapa pemerintah terlalu lamban dalam 
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mengambil keputusan yang sangat mudah 
ini. Terlalu banyak pertimbangan yang 
unsur politisnya digembar gemborkan oleh 
gerombolan dan politisi yang memancing di 
air keruh. Belum lagi ormas dan organisasi 
lain yang sebenarnya bukan berniat atas 
dasar kemanusiaan, melainkan ada tujuan 
politik tertentu yang dipesan oleh berbagai 
pihak. Banyak para politisi yang 
memanfaatkan isu ini agar mereka tetap 
eksis. Tentunya dengan mengemukakan 
ide yang bertentangan dengan opini umum 
di masyarakat. Yakni malah mau menerima 
kepulangan orang-orang ISIS eks WNI ini. 
Padahal jelas-jelas mayoritas publik 
menentang kepulangan mereka. Namanya 
juga politisi. Apa pun dimanfaatkan buat 
tetap eksis. Seperti Fadli Zon, dan para 
politisi PKS. Dan (sayangnya) juga 
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memiliki 
pendapat yang sama dengan Fadli Zon. 
Sementara ada pula yang dengan tegas 
menolak kepulangan orang-orang ISIS. 
Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 

dan Ali Mochtar Ngabalin. kenapa pemerintah 
tidak satu suara sejak awal. Memang untuk 
memutuskan sesuatu itu perlu proses. Tapi 
karena ada ketidakseragaman di kalangan 
pemerintah sendiri, isu pun berkembang 
dengan liar. Yang dimaksud adalah ketika 
ada menterinya Jokowi yang menyebut 
bahwa Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) akan memulangkan orang-
orang ISIS eks WNI itu menteri agama pula. 
Walaupun kemudian pernyataan ini diralat, 
tapi sudah terlanjur melekat di publik. Apalagi 
kemudian disusul dengan pernyataan dari 
BNPT yang akan membuka peluang 
mempekerjakan eks napi teroris di BUMN. 
Nilai anggaran deradikalisasi itu jumlah nya 
besar. Bancakan proyek yang nilainya 
fantastis dan menggiurkan terasa sangat 
lezat. Anggaran besar itu bakal cair kalau 
programnya jelas. Pemulangan eks WNI ini 
bisa dilihat dalam proyek yang dicanangkan 
dalam rancangan APBN. Maka sangat wajar 
bila ada wacana, teroris yang akan balik 
tersebut bakal diberikan kerjaan. Secara 
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logika, dari mana bisa mempekerjakan 
orang bila tak ada dananya? Ya tidak 
mungkin, artinya memang, dari setiap 
wacana itu pasti memiliki dasar 
"anggaran" Dan hal ini sifatnya pasti, 
bukan berdasarkan teori atau berbicara 
hal lain yang sifatnya politis. Hal yang 
dilakukan Menag utamanya adalah soal 
uang. Memulangkan Eks ISIS besar 
kemungkinan tujuannya hanya untuk 
anggaran. Pak Jokowi sudah paham betul 
permainan para menterinya, beliau sudah 
pengalaman sejak 2014. Maka jangan 
heran, Presiden Jokowi langsung 
menyindir keras. Beliau sejatinya ingin 
lihat siapa saja yang masih ngotot. Dan 
ternyata, Menag tak lagi melanjutkan 
ngototnya, ya bukan tanpa sebab, dia pun 
memang takut dengan ancaman 
Presiden. Toh baru dilantik, masa 
langsung di reshuffle. Kendati bakal 
mengandung banyak kecaman terutama 

dari kaum oposisi tapi Presiden pasti 
mengambil keputusan untuk melindungi 
kepentingan rakyat yang lebih besar. 
Putusan ini pasti membuat simpatisan ISIS 
akan meradang dan kembali menyalahkan 
Pemerintah. Peduli amat dengan Fadli Zon 
dan Mardhani yang ngotot meminta mereka 
dipulangkan. Bagaimana kalau mereka saja 
yang dikirim menemani sebagai wakil rakyat 
Indonesia? Jadi bodo amat dengan protes 
nanti dari kaum pembela ISIS atau apapun 
itu. Pemerintah memikirkan lebih jauh dan 
mencegah virus yang sangat berbahaya itu 
apalagi negeri kita masih belum aman dari 
ancaman aksi teroris plus aksi gerakan 
intoleransi yang juga masih merongrong 
negeri ini. Kalau Densus 88 masih 
melakukan penyidikan dan penangkapan 
seperti kejadian baru-baru ini menunjukkan 
bahwa terorisme itu adalah bahaya laten. 
Terorisme itu juga menjadi ancaman untuk 
keutuhan NKRI. Tindakan Pemerintah 
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menolak kedatangan ISIS ini akan 
meringankan banyak pihak yang kerap 
berurusan dengan teroris ini. Ada Densus 
88 lalu BNPT serta konselor yang 
melakukan deradikalisasi. Melakukan 
deradikalisasi itu bukan perkara mudah. 
Bahkan dalam berbagai kasus, eks 
teroris yang sudah dinyatakan bersih bisa 
kumat dan melakukan aksi yang lebih keji 
dan brutal pula. Adalah Sri Musfiah, 
konselor program deradikalisasi di 
Indonesia menyatakan tidak ada jaminan 
mantan kombatan yang sudah mengikuti 
program deradikalisasi bisa sepenuhnya 
bersih. Lewat wawancara dengan 
koresponden BBC yang diunggah ke 
kanal YouTube BBC News Indonesia, 
Kamis (6/2/2020). terungkap bahwa 
konselor deradikalisasi saja bisa terkecoh 
dengan penampilan atau perubahan yang 
sementara dari pasangan bomber 
tersebut. "Tidak menyangka karena di sini 
sudah cukup baik, cukup kooperatif 
bahkan dari yang lain," ucap konselor 
deradikalisasi yang pernah membina 
pasangan Ruille Zeke dan Ulfa yang 
menjadi bomber Filipina,. "Kami tidak 
bisa menjamin," jawab Sri Musfiah 
kepada Quentin koresponden BBC. Jadi 
kisahnya, kedua teroris itu sempat 
menjalani program deradikalisasi pasca 
dideportasi ke Tanah Air. Mereka berniat 
menjadi martir di Suriah tapi gagal dan 

mereka bersembunyi di Turki. Pemerintah 
Turki melakukan razia dan akhirnya mereka 
terciduk lalu dideportasi. Tapi niat mereka 
menjadi martir tetap diwujudkan, Setelah 
dianggap berhasil mengikuti program 
deradikalisasi mereka menuju Filipina. DI 
situ mereka dilatih ISIS dan akhirnya 
melakukan aksinya di Filipina. Sikap 
penolakan juga ditunjukkan oleh mantan 
ekstremis, Sofyan Tsauri yang juga 
mengenal Ruille dan Ulfa saat di pusat 
rehabilitasi. Sofyan menolak wacana 
membawa pulang kembali warga negara 
Indonesia (WNI) pendukung ISIS ke tanah 
air. Menurut Sofyan, membawa kembali 
pendukung ISIS ke Indonesia akan menjadi 
masalah sebab mereka termasuk orang-
orang yang tidak bisa dipercaya. Benar, 
mereka tidak bisa dipercaya apalagi kalau 
mereka terhubung lagi dengan jaringan 
mereka maka ideologi yang sudah berurat 
akar itu bisa muncul seketika. Maka 
keputusan Pemerintah sudah tepat. Kendati 
bisa jadi ada yang benar-benar bertobat atau 
berubah maka sangat tipis harapan mereka 
untuk kembali ke negeri ini. Inilah 
konsekuensi yang harus mereka terima 
apalagi mereka sudah menyatakan 
penolakan sebagai WNI dengan membakar 
paspor. Karena mereka secara sadar sudah 
pernah bersumpah setia pada Islamic State 
of Irak and Suriah (ISIS). Dan betul sekali 
bahwa keberadaan mereka hanya akan 
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akar itu bisa muncul seketika. Maka 
keputusan Pemerintah sudah tepat. Kendati 
bisa jadi ada yang benar-benar bertobat atau 
berubah maka sangat tipis harapan mereka 
untuk kembali ke negeri ini. Inilah 
konsekuensi yang harus mereka terima 
apalagi mereka sudah menyatakan 
penolakan sebagai WNI dengan membakar 
paspor. Karena mereka secara sadar sudah 
pernah bersumpah setia pada Islamic State 
of Irak and Suriah (ISIS). Dan betul sekali 
bahwa keberadaan mereka hanya akan 
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Sudah dapat dipastikan eks ISIS asal 
Indonesia tersebut tak berminat pulang. 
Bahkan mereka berencana untuk 
menyerang Indonesia. Menurut mereka 

membawa dampak negatif saja bagi 
penduduk Indonesia. Selain itu, sebagian 
besar dari mereka sudah membakar 
paspor Indonesia atas nama mereka. Hal 
ini menambah keyakinan bahwa mereka 
sudah tak berminat lagi menjadi WNI. 
Keinginannya untuk pulang ke Indonesia 
lebih didasari oleh ketidaknyamanannya 
hidup di Suriah dan Turki, karena mereka 
hidup di kamp tahanan. Bukan atas dasar 
kesadaran bahwa ideologi ISIS yang 
mereka yakini itu tak benar. Berbeda 
ceritanya jika ISIS menang dan berhasil 
menguasai Irak dan Suriah.

Pemerintah Indonesia merupakan 
Representasi Thogut dan harus dilawan. 
Yang harus diingat, Indonesia tak pernah 
membenci mereka, eks Kombatan ISIS asal 
Indonesia inilah yang membenci tempat 
yang sempat jadi Tanah Airnya, Indonesia. 
Pemerintah sekarang ini tidak mau tergiring 
isu untuk mendatangkan WNI ISIS ini. Inilah 
bahayanya ancaman ISIS itu, nyata adanya 
mereka akan dengan segala cara berupaya 
melakukan propaganda. Mereka selalu 
berusaha mencari inang baru tempat untuk 
hidup mereka, mereka tetap mencari wadah 
bagi embrio embrio baru untuk menyusun 
kekuatan kembali. Yang jelas nyaris saja 
terjadi keributan dan kegaduhan terkait ISIS 
ini. Bila tidak pandai pandai membaca dan 
ekstra hati hati, sedikit saja ada ruang 
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ataupun celah buat ISIS. Mereka pasti 
akan sangat berbahaya, tidak ada 
jaminan mereka tidak berulah di 
Indonesia. Tapi syukurlah, setidaknya 
mereka tidak jadi dipulangkan. 
Keresahan dan kegelisahan kita akan 
potensi ketidakamanan dan 
ketidaknyamanan akhirnya sirna. 
Bayangkan kalau mereka dipulangkan, 
risiko keamanan menjadi rentan. Dan 
jangan lupakan investasi yang bakal 
terganggu karena investor bakal 
menganggap negara ini bukan tempat 
yang nyaman lagi. Memangnya mau 
negara ini disebut sarang teroris dan 
radikalisme? Tugas selanjutnya adalah, 
membasmi pelaku intoleransi yang mulai 
berkembang biak. Bila perlu, ciduk 
mereka dan kirimkan saja ke negara 
tempat impian mereka menegakkan 
khilafah atau sejenisnya. Ketimbang 
mereka bikin ulah dan menimbulkan 
kegaduhan besar, lebih baik antar 
mereka menuju ke tempat yang 
berpeluang bikin mereka masuk surga 
seperti yang selama ini mereka idam-

idamkan. Indonesia bukan tempat yang tepat 
buat mereka. Buat yang teriak mendukung 
pemulangan ISIS eks WNI, silahkan 
berangkat ke suriah sana enggak usah balik 
lagi. Silakan bantu mereka dengan segala 
kekuatan kalian. Kalau perlu mari 
berhadapan dengan TNI, Polri, dan rakyat 
Indonesia yang cinta NKRI. Negara ini bukan 
tempat buat kalian bikin gaduh. Negara ini 
bukan mainan yang bisa kalian utak atik 
sesuai kepentingan kalian. Kalau masih 
ngotot mau menampung, silahkan pakai 
rumah kalian sendiri saja, itupun rumahnya 
jangan yang lokasinya di Indonesia. Terima 
kasih pemerintah, Terima kasih NKRI kami, 
keputusan ini harus di jaga dengan penuh 
integritas dan komitmen bersama. Tidak ada 
kata ampun bagi teroris dan radikalisme, 
tidak ada kata ampun bila Ideologi Pancasila 

terancam, karena Ideologi 

Pancasila Harga Mati. 

Pancasila Jaya Sakti 

Selamanya, NKRI harga mati.
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Info SIP

Pneumonia adalah salah satu infeksi 
paru-paru yang rawan dialami banyak 
orang. Penyakit ini biasanya disebabkan 
oleh bakteri, virus, atau jamur.

Dilansir dari lung.org, persebaran dari 
pneumonia ini biasanya terjadi melalui 
batuk, bersin, sentuhan, atau hanya dari 
bernapas. Pada beberapa orang, tanpa 
adanya gejala yang muncul mungkin 
juga telah menderita penyakit ini.

Pneumonia merupakan infeksi paru-
paru ketika kantung udara di paru-paru 
terisi nanah atau cairan. Hal ini bisa 
menyebabkan rasa sakit serta masalah 
kesehatan yang membahayakan dirimu.

Mengenal Apa Itu Pneumonia

Adanya nanah atau cairan di paru-paru 
ini membuat oksigen yang masuk dalam 
tubuh sulit beredar melalui saluran 
darah. Gejala pneumonia ini bisa 
muncul secara sedang bahkan parah, 
serta termasuk batuk, demam, 
menggigil, dan susah napas.Banyak 
faktor yang mempengaruhi bagaimana 
seriusnya masalah pneumonia ini mulai 
dari jenis kuman yang menyebabkan 
infeksi paru-paru, usia seseorang, serta 
kondisi kesehatan mereka secara 
keseluruhan. Risiko tertinggi dari 
penyakit ini dialami oleh balita dan 
anak-anak, manula di atas 65 tahun, 
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Tanah Air

Pemerintah mengubah Penyaluran Dana 
BOS mulai 2020 dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) langsung ke 
Rekening Sekolah. Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk 
memangkas birokrasi, sehingga sekolah 
dapat lebih cepat menerima dan 
menggunakan Dana BOS tersebut untuk 
operasional di sekolah.Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Nadiem Makarim, 
mengatakan penggunaan dana BOS 

Polemik Naiknya Gaji Guru Honorer

sekarang lebih fleksibel untuk 
kebutuhan sekolah. Selain itu, sekolah 
melalui Kepala Sekolah bisa 
menggunakan 50 persen dana BOS 
untuk membayar gaji guru honorer yang 
selama ini banyak 
dikeluhkan."Penggunaan BOS 
sekarang lebih fleksibel untuk 
kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi 
dengan Kemenkeu dan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan 
ini ditujukan sebagai langkah pertama 

1.Apa Penyebab Pneumonia?

2.Faktor Risiko Pneumonia
Setiap orang bisa mengalami 
pneumonia, namun banyak faktor 
yang bisa meningkatkan peluangmu 
mengidap penyakit ini. Salah satu 
faktor risiko yang paling penting 
adalah usia.

Faktor risiko lain juga bisa muncul 
karena kondisi medis, kebiasaan, 
serta lingkungan. Pada penderita 
penyakit paru-paru dan sejumlah 
penyakit lain, mereka lebih rentan 
mengalami penyakit ini.Kebiasaan 
konsumsi rokok dan alkohol juga bisa 
meningkatkan risiko dari munculnya 
pneumonia. Paparan sejumlah bahan 
kimia, polutan, dan gas buang 
beracun juga bisa meningkatkan risiko 
masalah ini.

serta orang yang memiliki masalah 
kesehatan.

Pneumonia bisa disebabkan oleh 
sejumlah sejumlah bakteri, virus, dan 
jamur pada udara yang kita hirup. 
Mengidentifikasi penyebab dari 
pneumonia yang kamu miliki 
merupakan langkah penting untuk 
mendapat penanganan yang tepat.

3.Gejala Pneumonia

Seseorang yang berusia di atas 65 
tahun memiliki risiko lebih besar 
karena sistem kekebalan tubuh 
semakin sulit melawan infeksi seiring 
pertambahan usia. Balita dan anak di 
bawah dua tahun juga memiliki risiko 
yang tinggi karena sistem kekebalan 
tubuh mereka belum berkembang 
sepenuhnya.

Gejala pneumonia berkisar dari tidak 
berbahaya sehingga sulit dikenali 
hingga parah yang membutuhkan 
penanganan rumah sakit. Bagaimana 
tubuh merespons pneumonia 
tergantung dari jenis kuman penyebab 
infeksi, usia, dan kondisi kesehatanmu 
secara keseluruhan.

- Batuk dengan riak kehijauan, kuning, 
atau bahkan darah
- Demam, keringat dingin, serta 
menggigil

- Napas pendek dan cepat
- Napas terengah-engah

Gejala pneumonia ini dapat berupa:

- tutup mulut ketika batuk dan bersin. 
Setelah itu langsung buang tisu yang kamu 
gunakan.

- Perasaan bingung, terutama pada orang 
tua
Gejala pneumonia ini biasanya 
berkembang seiring waktu dalam 
beberapa hari. Gejala awalnya biasanya 
sama dengan flu yaitu demam, batuk, 
pusing, nyeri otot, dan lemas.

- Mual dan muntah, terutama pada anak-
anak

Pada beberapa orang, terutama di anak-
anak dan orang tua, gejala yang muncul 
juga bisa berbeda. Bagi orang tua, 
menderita pneumonia bisa menyebabkan 
mereka mengalami masalah kesehatan 
mental.
4.Cara Mencegah Pneumonia
Pneumonia bisa dicegah dengan 
pemberian vaksin serta menerapkan gaya 
hidup yang tepat. Selain itu juga awasi 
sentuhan dan kontrak dengan orang lain 
terutama yang mengalami penyakit ini. 
Beberapa hal lain yang bisa kamu lakukan 
untuk mencegah pneumonia adalah:
- Berhenti merokok karena hal ini bisa 
membuatmu lebih rentan mengalami 
infeksi pernapasan

- Nyeri dada yang menusuk dan 
memburuk ketika bernapas atau batuk
- Hilangnya nafsu makan, rendahnya 
energi, dan kelelahan

- Sering cuci tangan dengan sabun dan air

- Terapkan gaya hidup sehat untuk 
memperkuat sistem kekebalan tubuh. 
Beristirahat secara cukup, konsumsi 
makanan sehat, serta berolahraga secara 
rutin.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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untuk meningkatan kesejahteraan 
guru-guru honorer dan juga untuk 
tenaga kependidikan. Porsinya hingga 
50 persen," ujarnya di Kantor 
Kemenkeu, Jakarta, Senin 
(10/2).Penyaluran Dana BOS 
dilakukan dalam 3 tahap yang semula 
dilakukan triwulanan. Tahapan 
penyaluran berubah dari sebelumnya 
20 persen, 40 persen, 20 persen, 20 
persen menjadi 30 persen, 40 persen, 
30 persen dan mulai disalurkan paling 
cepat bulan Januari sesuai kesiapan 
masing-masing sekolah."Perubahan 
tahapan dan persentase penyaluran 
tersebut menjadi 70 persen di 
semester satu dimaksudkan untuk 
memberikan fleksibilitas bagi sekolah, 
dalam rangka mendukung konsep 

Merdeka Belajar," jelas Menteri 
Nadiem.Kebijakan yang diluncurkan 
Nadiem tersebut, berbeda dengan 
kebijakan Mendikbud sebelumnya, 
Muhadjir Effendy, yang mengusulkan agar 
guru honorer digaji dari Dana Alokasi 
Umum (DAU).
Nadiem menambahkan hak kepala 
sekolah untuk menggunakan dana BOS 
tersebut. Angka 50 persen untuk gaji 
honorer tersebut merupakan angka 
maksimum. "Kalau bicara kualitas, kita 
kembalikan lagi apa itu definisi dari 
kualitas? Misalnya di daerah tertinggal dan 
mayoritas gurunya guru honorer, maka 
apa definisinya kalau bukan kesejahteraan 
dan keamanan guru honorer tersebut," 
terang Nadiem.
Nadiem menegaskan dengan gaji guru 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati, mengatakan mulai tahun 2020 
penyaluran dana BOS mencapai 
Rp54,32 triliun atau meningkat 6,03 
persen dari tahun 2019 yang mencapai 
Rp49 triliun.
"Dengan peningkatan dana BOS ini 
maka dana yang disalurkan ke anak 
sekolah juga meningkat. Dana ini akan 
langsung ke transfer atau dikirim ke 
rekening sekolah masih-masing," terang 
Sri Mulyani.
Dengan peningkatan alokasi anggaran 
tersebut, maka satuan BOS per satu 
peserta didik untuk jenjang sekolah 
dasar (SD), sekolah menengah pertama 
(SMP), dan sekolah menengah atas 
(SMA) mengalami peningkatan sebesar 
Rp100.000 per peserta didik.Untuk SD 
yang sebelumnya Rp800.000 per siswa 
per tahun, sekarang menjadi Rp900.000 
per siswa per tahun. Begitu juga untuk 
SMP dan SMA masing-masing naik 
menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 
per siswa per tahun. Untuk SMK yang 
sebelumnya Rp1.400.000 menjadi 
Rp1.600.000 per siswa. SMK dengan 
kekhususan atau pendidikan khusus 
sebesar Rp2.000.000 per siswa.

1.Dana BOS Meningkat

honorer yang minim tersebut, maka tidak 
akan terjadi peningkatan kualitas 
pembelajaran. Dalam hal itu, kepala 
sekolah yang lebih tahu kondisi 
sekolahnya dan mana prioritas 
penggunaan dana BOS tersebut.

2.Gaji Guru Honorer Harusnya Bukan 
dari Dana BOS
Koordinator Nasional Jaringan 
Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 
Ubaid Matraji mengatakan, gaji guru 
honorer seharusnya bukan berasal dari 
dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) melainkan dari pos anggaran 
lainnya."Kebijakan Mendikbud Nadiem 
Makarim ini serba kontradiktif. 
Sebelumnya pemerintah mengatakan 
akan mengangkat guru honorer menjadi 
PNS atau Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK), tapi sekarang 
malah digaji dari dana BOS," ujar Ubaid 
dikutip dari Antara Jakarta, Senin 
(10/2).Selain itu, dana BOS sangat 
mepet untuk operasional sekolah. 

Menurut dia, seharusnya guru honorer 
digaji dari dana yang berasal dari pos 
lainnya. "Gaji guru honorer harus dari 
pos yang lebih strategis, karena yang 
dialami guru honorer adalah statusnya 
yang tidak jelas," kata dia lagi.
3.Potensi Guru Honorer Bodong
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah 
Sjaifudian meminta pemerintah untuk 
melakukan pencegahan agar dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
tidak disalahgunakan dengan adanya 
guru honorer bodong.
"Pada dasarnya, saya mendukung 
dengan kenaikan batas maksimum 
penggunaan dana BOS hingga 50 
persen, untuk gaji guru honorer. Namun 
harus ada mekanisme pencegahan 
agar hal tersebut tidak disalahgunakan, 
misalnya dengan adanya honorer 
bodong," ujar Hetifah di Jakarta, Senin.

Hetifah meminta pemerintah 
mengantisipasi hal yang tidak 
diinginkan dan disiapkan solusinya. 
"Jangan pula sampai menomorduakan 
hal-hal yang lebih prioritas, misalnya 
pembangunan sarana dan prasarana," 
imbuh dia.

Pada tahun sebelumnya, dana BOS 
hanya boleh digunakan maksimum 15 
persen (untuk sekolah negeri) dan 
maksimum 30 persen (untuk sekolah 
swasta) untuk gaji guru honorer. Namun 
mulai tahun ini, pemerintah memberikan 
keleluasaan hingga 50 persen untuk 
gaji guru honorer.Dia menambahkan 
keleluasaan tersebut, membuat sekolah 
lebih fleksibel dalam membelanjakan 
anggaran sesuai kebutuhannya, 
termasuk juga jika kebutuhannya 
tersebut adalah tambahan tenaga 
pengajar honorer."Transparansi harus 
dikedepankan, data penggunaan harus 
ditayangkan sehingga siswa, orang tua 
murid, dan masyarakat bisa memantau. 
Kemudian sediakan layanan yang bisa 
dihubungi jika ada penyalahgunaan 
dana BOS," terang dia.Selain itu, 
menurut dia, keleluasaan itu juga 
jangan sampai membuat manajemen 
guru tidak efektif. Misalnya jika 
sebenarnya cukup dengan guru PNS, 
namun karena adanya ketersediaan 
dana diadakan guru honorer.
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Tanah Air

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mengumumkan nama resmi baru untuk 
virus corona yakni Covid-19.Direktur 
Jenderal WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus di hadapan awak media 
di Jenewa mengatakan nama itu dipilih 
untuk menghindari stigma terhadap ras 
tertentu, lokasi geografis, atau spesies 
hewan."Kami sekarang mmemiliki 
nama untuk penyakit ini [virus corona] 
yaitu Covid-19," jelas Ghebreyesus 
disela konferensi ilmiah internasional di 
Jenewa.Mengutip AFP, Covid-19 
merupakan singkatan dari 'co' yang 
merujuk pada virus corona, 'vi' yang 
merupakan sebutan untuk virus, dan 'd' 
yang berarti penyakit (disease).WHO 
sebelumnya memberi nama sementara 
virus corona dengan sebutan 2019-
nCoV. Sementara Komisi Kesehatan 
Nasional China pekan ini mengatakan 
sementara akan menggunakan nama 
novel coronavirus pneumonia atau 
NCP.Ia mengungkapkan kemungkinan 
opsi pemberian vaksin untuk 

Nama Baru Untuk Virus Corona

Internasional

Hingga Selasa (11/2) wabah virus corona 
dilaporkan telah menewaskan lebih dari 
1.000 orang. Sebagian besar di China, 
sementara dua korban lainnya di Hong 
Kong dan Filipina.

memerangi penyebaran virus corona 
sebagai peluang realistis. Tak hanya itu, ia 
juga membantah jika WHO dinilai tak 
berdaya menghentikan penyebaran virus 
corona."Kita harus menggunakan peluang 
saat ini untuk melawan virus corona dari 
semua sisi. Jika tiak, kita bisa mencatat 
lebih banyak kasus dan butuh biaya lebih 
besar untuk menanganinya," ucapnya.

Lebih dari 25 ribu penduduk Hubei dirawat 
akibat virus corona. Dari jumlah itu ada 
1,298 berada dalam kondisi kritis. 

Jumlah orang yang terinfeksi virus corona 
di seluruh dunia sampai hari ini tercatat 
mencapai 42,500 orang.
Sampai saat ini di Provinsi Hubei yang 
menjadi pusat wabah virus corona tercatat 
ada 974 orang yang meninggal akibat 
terinfeksi. Sebanyak 103 orang di 
antaranya meninggal kemarin.

Usai kemenangan, Zulhas menunjuk 
Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis 
Pertimbangan PAN. Posisi ini 
sebelumnya diisi oleh Amien Rais.

Mendengar ucapan dari Zulkifli Hasan 
yang mengajak senior PAN Hatta Rajasa 
untuk menjadi Ketua MPP PAN, sontak 
teriakan dari kader Partai PAN yang 
berada di ruang kongres tersebut 
menyatakan setuju.

1.Proses pemilihan ketum akhirnya 
dilakukan lewat mekanisme pemungutan 
suara terbanyak (voting). Zulhas 
memperoleh 331 suara, Mulfachri 225 
suara dan Dradjad Wibowo 6 suara. 
Sementara tidak sah ada 3 suara.

"Saya minta Pak Hatta untuk membantu 
saya di MPP," ucap Zulhas dihadapan 
ratusan kader PAN usai dirinya 
memenangkan pemilihan Ketua Umum 
PAN periode 2020-2025, Selasa (11/2).

Pada Kongres IV lima tahun lalu, Zulhas 

Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Hatta Rajasa 
kini berkawan. Keduanya sempat sengit 
berebut takhta ketua umum PAN di 
Kongres IV tahun 2015 lalu. Kini, Hatta 
dan Zulhas kompak melawan Amien Rais 
di Kongres V PAN yang digelar 10-12 
Februari 2020.
Kongres V 
PAN 
berjalan 
panas, 
kursi di 
arena 
hingga 
beterbang
an karena 
perseterua
n antara 
pendukun
g Zulhas 
dan 
Caketum 
Mulfachri 
Harahap. 
Mulfachri 
didukung 
langsung 
oleh Amien Rais.

Zulhas Dan Hatta Rajasa Bersatu Lawan Amin Rais

"Jadi Insyaallah kita kompak ke depan 
membesarkan partai ini, kita targetkan 
Insyaallah 2024 kita tiga besar Partai 
Amanat Nasional.

3.Usai ditunjuk menggantikan Amien jadi 
ketua 
MPP 
PAN, 
Hatta 
mengat
akan, 
akan 
mendu
kung 
semua 
keputu
san 
Zulhas 
dalam 
menjal
ankan 
partai."
Ketua 
MPP 
itu 

bukan eksekutif. Oleh sebab itu ketua 
umum dalam menjalankan partai kita 
dukung semua. Nah, MPP itu kalau ada 
penyelewengan sedikit kita jewer pelan-
pelan," kata Hatta.

didukung oleh Amien Rais untuk 
melawan Hatta Rajasa. Persaingan tak 
kalah sengit, bahkan perbedaan suara 
hanya enam dengan kemenangan 
Zulhas. Kini, Zulhas dan Hatta bersatu 
melawan Amien.

4.Dia juga mengajak semua kader PAN 
agar selalu kompak dalam 
membesarkan partai berlambang 
matahari tersebut.

 Kalau kita bekerja keras, bekerja ikhlas, 
insya Allah, Allah akan membukakan 
jalan kemudahan bagi kita," ungkapnya.
Ia juga mengajak semua DPP dan DPW 
agar memberikan dukungan kepada 
Ketua Umum DPP PAN yakni Zulkifli 
Hasan. Menurutnya jika semua kader 
memberikan dukungan kepada DPP, 
maka PAN akan bangkit dan jaya di 
tahun 2024.
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Tanah Air

Sejumlah laporan di media Arab 
menuding Amerika Serikat (AS) dan 
Israel berada di balik penciptaan dan 
penyebaran virus corona sebagai bagian 
perang ekonomi dan psikologi melawan 
China, demikian Institut Penelitian Media 
Timur 
Tengah 
(MEMRI).S
atu laporan 
di koran 
Arab Saudi, 
Al-Watan 
mengklaim 
bukan 
kebetulan 
virus 
corona 
tidak ada di 
AS dan Israel, meskipun Amerika 
memiliki 12 kasus yang dikonfirmasi.

Pada awal Februari, koran Suriah, Al-
Thawra juga mengklaim virus corona dan 
wabah lainnya merupakan bagian dari 
perang AS-China."Dari Ebola, Zika, 
SARS, flu burung dan flu babi, penyakit 
antraks dan sapi gila hingga (virus) 
corona - (semua) virus mematikan ini 
diproduksi oleh AS dan mengancam 
akan memusnahkan orang-orang di 
dunia," tulis laporan tersebut.

"Virus 'ajaib' ditemukan kemarin di 
China; besok akan ditemukan di Mesir, 
tetapi tidak akan ditemukan hari ini, 
besok atau lusa di AS atau Israel, atau di 
negara-negara miskin seperti Burundi 
atau Kepulauan Comoro," tulis laporan 
itu, dikutip dari The Jerusalem Post, 
Selasa (11/2).
AS dan Israel juga dituduh berada di 
belakang wabah lain selama beberapa 
tahun terakhir di China dan di dunia 
Arab.

“(AS) telah mengubah peperangan 
biologis menjadi jenis perang baru, yang 
dengannya ia bermaksud untuk 
mengubah aturan main dan menggeser 
konflik dengan rakyat (rakyat) menjauh 
dari jalur konvensional."

1.Jenis Perang Baru?

Media Arab sebut Virus Corona Jenis Perang Baru 

Internasional

2.Laporan Situs Berita Mesir
Sebuah laporan dari situs berita Mesir, 
Vetogate.com membahas teori 
konspirasi ini lebih lanjut, secara 
spesifik menjabarkan kenapa Wuhan 
yang dipilih sebagai pusat penyebaran 

virus.
"Pabrik-pabrik 
Amerika adalah 
yang pertama 
memproduksi 
setiap jenis virus 
dan bakteri, dari 
virus cacar yang 
mematikan dan 
virus pes hingga 
semua virus 
yang kita lihat 
dalam beberapa 
tahun terakhir, 

seperti penyakit sapi gila dan flu babi," 
kata situs itu.
"Wuhan, kota yang sekarang dilanda 
virus (corona), adalah kota industri, 
tetapi bagaimanapun juga adalah kota 
terkaya kedelapan di China setelah 
Shanghai."Guangzhou, Beijing, Tianjin, 
dan Hong Kong, adalah kota-kota besar 
di China. Sementara Wuhan berada di 
daftar terbawah kota-kota besar. 
Sehingga, kata laporan tersebut, 
membuatnya menjadi tempat yang 
cocok bagi AS untuk melakukan 
tindakannya."Tingkat layanan 
kesehatan di sana pasti lebih rendah 
daripada di kota-kota besar dan lebih 
penting," sebutnya.Situs tersebut 
menambahkan, ada motif ekonomi 
dalam penyebaran wabah ini. Dalang 
yang diduga berada di balik wabah ini 
akan meraup miliaran dolar yang 
dihabiskan oleh China untuk perawatan 
darurat dan obat-obatan."Yang, omong-
omong, akan diproduksi oleh 
perusahaan Israel," tudingnya.
Lebih dari 37.000 orang di seluruh 
dunia telah terinfeksi virus corona saat 
wabah terus menyebar. Jumlah korban 
tewas saat ini adalah lebih dari 900 
orang.
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Internasional

1.Cerita Film Parasite

Film asal Korea Parasite telah 
memenangkan kategori film terbaik di 
ajang penghargaan bergengsi Piala 
Oscar 2020. Diketahui, Parasite telah 
bersaing dengan 9 film lainnya dalam 
kategori yang sama.
Film berdurasi 2 jam 12 menit ini 
disutradarai oleh Bong Joon Ho. Keluar 
sebagai pemenang film terbaik Piala 
Oscar 2020 tentu film Parasite memiliki 
fakta-fakta dibalik. Penasaran apa 
saja? Berikut ulasannya dari berbagai 
sumber.

Film Parasit bercerita tentang kisah 

Film Parasite Menang Oscar 2020

Internasional

Film Parasite berhasil tembus di 6 
nominasi, yaitu Film, Sutradara, Film 
Berbahasa Asing, Skenario Asli, 

2.Raih 4 Piala Oscar

keluarga Kim Ki-taek bersama istri dan 
anak. Dalam kisahnya, mereka hidup 
dengan kondisi kekurangan. Pada suatu 
hari Kim Ki-woo anak tertua dari keluarga 
tersebut berhasil menjadi seorang guru les 
di keluarga Park yang kaya raya.Dirinya 
sempat melakukan penipuan dengan 
mengaku lulusan Harvard. Sifat serakah 
dari keluarga Kim menimbulkan tragedi 
untuk keluarga Park yang membuat plot 
twist.
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
Parasite baru saja 
mencetak sebuah 
sejara dalam Oscar 
2020. Pasalnya 
Parasite adalah film 
Asia pertama yang 
raih piala Oscar 2020 
denga kategori 
naskah asli 
terbaik.Tak hanya itu 
Parasite juga 
menjadi film Asia 
pertama yang meraih 
nominasi ganda 
untuk Film Terbaik 
dan Film Berbahasa 
Asing Terbaik. 
Setelah film Crouching Tiger, Hidden 
Dragon pada 2001.

Penyunting Gambar dan Tata Artistik 
Terbaik.Dari 6 nominasi tersebut, film 
ini berhasil meraih 4 piala Oscar 2020 
sebagai film terbaik, film berbahasa 
asing terbaik, penyutradaraan terbaik 
dan skenario asli 
terbaik.
3.Film Asia Pertama 
yang Terima Oscar 
Naskah Asli Terbaik

4.Dapat Penghargaan Bergengsi
Kesuksesan film ini dapat dilihat dari 
penayangan yang tak hanya dilakukan 
di Asia saja. Parasite mendapat 
kesempatan melakukan penayangan di 
beberapa negara seperti Jerman, 
Perancis, Spanyol, Polandia dan 

Dilansir dari Liputan6.com via Soompi, 
Parasit telah meraih penonton sebanyak 
8 juta orang dalam kurun waktu 17 hari di 
Korea Selatan.

lainnya.

Film yang dibintangi 
oleh Song Kang-ho, 
Lee Sun-kyun, Cho 
Yeo-jeong, Choi 
Woo-shik dan Park 
So-dam ini akan 
dibuat dalam versi 
miniseri.

Parasit juga masuk dalam nominasi 
penghargaan film tingkat internasional 
yaitu Palme dOr, Festival Cannes, 
Golden Globe, SAG Awards, dan terakhir 

yang menjadi 
pemenang di Oscar.

Terdengar kabar, 
Bong Joon Ho sang 
sutradara akan 
bekerja sama 
dengan Adam 
McKay, kreator The 
Big Short dan Vice, 
untuk proyek miniseri 
itu.
6.Ditonton 8 Juta 
Orang dalam 17 Hari

5.Dijadikan Miniseri

Film ini juga sempat sukses dan 
mengalahkan beberapa film blockbuster 
Hollywood seperti Men in Black: 
International dan X-Men: Dark Phoenix, 
begitu diwartakan Korea Herald.

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menyatakan akan menyerahkan surat 
presiden (supres) disertai draf Omnibus 
Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) 
ke DPR, Rabu (12/2) siang. Surpres itu 
akan diserahkan langsung ke Ketua 
DPR Puan Maharani supaya bisa segera 
dibahas."Ini insya Allah Pak Airlangga 
(Menko Perekonomian) minta saya 
menemani beliau menyampaikan ke 
DPR hari ini jam 1," ujar Ida saat ditemui 
di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).
Ida mengatakan sesuai prosedur, usai 
dibahas dalam rapat paripurna maka 
pembahasan draf tersebut akan 
dilanjutkan di Badan Musyawarah 
(Bamus) DPR. Nantinya dalam proses di 
Bamus akan dibuka ruang kepada 
seluruh elemen publik untuk 
memberikan masukan terhadap draf 
tersebut."Jadi dari paripurna dibawa ke 
Bamus dan diputuskan siapa yang akan 

RUU “Cilaka” Diserahkan Ke DPR

membahas. Biasa sih kayak begitu. 
Kami ikuti saja prosedur yang berlaku di 
DPR," katanya.Omnibus Law RUU Cipta 
Lapangan Kerja akan mengatur 
beberapa ketentuan. Dikutip dari 
penjelasan omnibus law Kementerian 
Koordinator Perekonomian, Omnibus 
Law Cipta kerja akan mengatur 
beberapa poin.Pertama, menyangkut 
upah minimum. Pokok yang diatur 
dalam poin tersebut ada dua, yaitu, 
upah minimum tidak turun dan tidak 
dapat ditangguhkan.Selain itu, kenaikan 
upah minimum memperhatikan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam 
penjelasan yang disampaikan oleh 
Sekretaris Kemenko Perekonomian 
Susiwijono, kementerian tersebut 
menyatakan upah minimum hanya 
berlaku bagi pekerja baru dengan masa 
kerja kurang dari 1 tahun. Poin kedua, 
menyangkut pemutusan hubungan kerja 
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Amerika

(PHK). Berkaitan dengan PHK ini, 
Kemenko perekonomian menyatakan 
pekerja yang 
terkena PHK 
tetap akan 
diberikan 
perlindungan 
berbentuk 
kompensasi.
Ida usai Sidang 
Kabinet 
Paripurna di 
Istana Bogor 
kemarin 
mengatakan 
kalau sudah 
disahkan UU 
RUU Cipta 
Lapangan Kerja 
bisa 
memberikan keuntungan bagi pekerja. 
Salah satu keuntungan, pemberian 5 
kali gaji kepada pekerja.Gaji tersebut 
akan diberikan setelah setahun undang-
undang disahkan. Namun, untuk 

mendapatkan 'pemanis' tersebut, buruh 
harus memenuhi beberapa persyaratan.

Salah satunya, 
masa kerja. 
Buruh yang akan 
mendapatkan gaji 
lima kali adalah 
mereka yang 
sudah bekerja 
dengan rentang 
waktu tertentu.
Menurutnya, gaji 
sengaja diberikan 
sebagai 
kompensasi 
kepada buruh 
atas perubahan 
formula 
perhitungan 
pesangon yang 
akan dilakukan 

pemerintah dalam Omnibus Law UU 
Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya 
poin pesangon yang ditambah terkait 
jaminan kehilangan pekerjaan.

www.amaraaccounting.com

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

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

www.amaraaccounting.com
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Tanah Air

"Tiket KA Reguler masa Angkutan 
Lebaran 1441 H akan dijual mulai 14 
Februari 2020 pukul 00.00 WIB untuk 
keberangkatan H-10 Lebaran atau 14 
Mei 2020 dan seterusnya," ujar 
Direktur Utama KAI Edi Sukmoro  
seperti dikutip dari Antara, Rabu 
(12/2).Edi mengingatkan agar sebelum 
membeli tiket, para calon penumpang 
lebih teliti dalam memasukkan tanggal, 
rute, atau data diri."Rencanakan 
perjalanan sebaik mungkin termasuk 
estimasi perjalanan ke stasiun, jangan 
sampai keliru dan akhirnya tidak bisa 
berangkat mudik Lebaran," 
katanya.Sebagai langkah antisipasi 
meningkatnya jumlah pengunjung 
saluran penjualan tiket, KAI telah 

PT Kereta Api Indonesia  (Persero)  
KAI menyatakan akan menjual tiket KA 
Reguler masa Angkutan Lebaran 1441 
H mulai H-90 sebelum keberangkatan 
mulai Jumat (14/2) ini. Penjualan 
rencananya akan dilakukan di web 
KAI, aplikasi KAI Access, dan seluruh 
saluran penjualan resmi KAI lainnya.

PT.KAI Mulai Jual Tiket Lebaran 2020
mengoptimalkan sistem penjualan tiket 
serta menambah kapasitas peladen 
(server) dan kapasitas (bandwidth) 
sebanyak dua kali lipat dari hari biasa.Hal 
ini bertujuan agar proses pemesanan 
tiket di seluruh saluran dapat berjalan 
dengan lancar."Pastikan pemesanan tiket 
Lebaran melalui saluran resmi KAI atau 
mitra resmi yang telah bekerja sama 
dengan KAI. Tujuannya untuk 
menghindari penipuan, gangguan sistem, 
atau adanya biaya jasa yang tidak wajar. 
Lalu, saat akan memesan tiket Lebaran, 
pastikan koneksi internet stabil, siapkan 
juga rute atau tanggal alternatif 
perjalanan, serta cek ketersediaan tiket 
secara berkala," kata Edi 
Sukmoro.Berikut jadwal pemesanan tiket 
KA reguler angkutan Lebaran, tanggal 
mulai dibukanya penjualan 14 Februari 
2020 untuk periode H-10 dan tanggal 
keberangkatan 14 Mei 2020, sementara 
untuk Hari H Lebaran pertama dan kedua 
pada 24 dan 25 Mei 2020, jadwal 
pembelian pada 24 dan 25 Februari 2020 
dan seterusnya.
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seperti dikutip dari Antara, Rabu 
(12/2).Edi mengingatkan agar sebelum 
membeli tiket, para calon penumpang 
lebih teliti dalam memasukkan tanggal, 
rute, atau data diri."Rencanakan 
perjalanan sebaik mungkin termasuk 
estimasi perjalanan ke stasiun, jangan 
sampai keliru dan akhirnya tidak bisa 
berangkat mudik Lebaran," 
katanya.Sebagai langkah antisipasi 
meningkatnya jumlah pengunjung 
saluran penjualan tiket, KAI telah 

PT Kereta Api Indonesia  (Persero)  
KAI menyatakan akan menjual tiket KA 
Reguler masa Angkutan Lebaran 1441 
H mulai H-90 sebelum keberangkatan 
mulai Jumat (14/2) ini. Penjualan 
rencananya akan dilakukan di web 
KAI, aplikasi KAI Access, dan seluruh 
saluran penjualan resmi KAI lainnya.

PT.KAI Mulai Jual Tiket Lebaran 2020
mengoptimalkan sistem penjualan tiket 
serta menambah kapasitas peladen 
(server) dan kapasitas (bandwidth) 
sebanyak dua kali lipat dari hari biasa.Hal 
ini bertujuan agar proses pemesanan 
tiket di seluruh saluran dapat berjalan 
dengan lancar."Pastikan pemesanan tiket 
Lebaran melalui saluran resmi KAI atau 
mitra resmi yang telah bekerja sama 
dengan KAI. Tujuannya untuk 
menghindari penipuan, gangguan sistem, 
atau adanya biaya jasa yang tidak wajar. 
Lalu, saat akan memesan tiket Lebaran, 
pastikan koneksi internet stabil, siapkan 
juga rute atau tanggal alternatif 
perjalanan, serta cek ketersediaan tiket 
secara berkala," kata Edi 
Sukmoro.Berikut jadwal pemesanan tiket 
KA reguler angkutan Lebaran, tanggal 
mulai dibukanya penjualan 14 Februari 
2020 untuk periode H-10 dan tanggal 
keberangkatan 14 Mei 2020, sementara 
untuk Hari H Lebaran pertama dan kedua 
pada 24 dan 25 Mei 2020, jadwal 
pembelian pada 24 dan 25 Februari 2020 
dan seterusnya.


