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Pemerintah menyatakan jumlah pasien 
yang dinyatakan positif virus corona 
dan mengidap Covid-19 terus 
bertambah. Juru bicara pemerintah 
untuk penanganan virus corona 
Achmad Yurianto mengatakan hingga 
Selasa (24/3/2020), total ada 686 kasus 
Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, 
pemerintah menyebutkan bahwa total 
ada 30 pasien yang dinyatakan sembuh 
dan boleh pulang. Sementara 55 pasien 
meninggal dunia. Dengan 
bertambahnya kasus corona apakah 
Jokowi dan jajarannya santai saja 
membiarkan rakyat sendirian 
menghadapi covid-19? Hanya musuh 

bangsa ini yang akan menganggap 
pemerintah membiarkan rakyat. Toh sejak 
awal tekad pemerintah sudah kuat. 
Jangankan warga yang di Indonesia, WNI 
di luar negeri pun diangkut pulang untuk 
diselamatkan. Itu tekad yang tak mungkin 
dibantah. Bukan Jokowi namanya kalau 
dengan mudah bisa diatur-atur. Di tengah 
wabah dunia yang membuat negara 
Eropa kalang kabut, Jokowi ingin 
membuktikan Indonesia bisa mengatasi 
ini semua. Kini tombak estafet di 
kesehatan ia ambil. Kebijakannya mulai 
terkomando satu arah dari dirinya. Apakah 
pemerintah sudah sempurna mengerjakan 
tugasnya? Siapa bilang pemerintah sudah 

Mulai Insentif 300 Juta Sampai Cicilan Motor

Wabah 

Jokowi Siapkan Segalanya
Corona
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sempurna dan tak akan pernah 
sempurna. Tetapi dalam keadaan 
genting seperti sekarang, hanya 
kepada Tuhan dan pemerintah saja kita 
menggantungkan harapan kita. Yang 
tidak sempurna dari Jokowi dan 
jajarannya itu cukup banyak. Tidak 
perlu disebut satu per satu, toh sudah 
disebutkan para pengamat dan 
pengkritik garis keras lainnya. Tetapi 
bukan berarti pemerintah diam saja. 
Pemerintah juga punya keterbatasan 
kemampuan, juga terutama sumber 

daya juga terbatas. Maka selama ada 
kritik yang tepat sasaran, kita rasa tidak 
masalah. Sayangnya, ada para 
pecundang politik yang sedang 
mengganggu pemerintah dalam bekerja 
menghadapi covid-19 dan berusaha 
menjatuhkannya. Jokowi bukan presiden 
main-main yang bisa kalian permainkan, 
termasuk soal pengaturan rapid test covid-
19. Sebelumnya diberitakan 
tribunnews.com, Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan 
dirinya akan berkirim surat kepada Ketua 
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Gugus Tugas Penanganan COVID-19 
Letjen TNI Doni Monardo, meminta 
agar dilakukan rapid test corona 
terhadap seluruh anggota MPR (DPR 
dan DPD). Tak hanya kepada anggota 
dewan, Bamsoet juga meminta rapid 
test dilakukan kepada seluruh karyawan 
di lingkungan Kompleks Parlemen. 
"InsyaAllah nanti, saya sudah menulis 
surat ke BNPB untuk meminta ketua 
satgas melakukan rapid test baik pada 
anggota dewan dan keluarganya plus 

seluruh karyawan dan keluarganya di 
kompleks parlemen termasuk DPR dan 
DPD," kata Bamsoet di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 
(23/3/2020). Terkait waktu 
pelaksanaannya, Bamsoet mengatakan 
pihaknya tinggal menunggu balasan dari 
pihak Ketua Gugus Tugas Penanganan 
COVID-19. Menyikapi ketamakan dan 
keegoisan wakil rakyat di Senayan, 
Jokowi tak tinggal diam. Apalagi seruan 
protes semakin marak dilakukan. Enak 
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saja wakil rakyat minta tes gratis 
sedang di Korea Selatan saja tiap 
pejabat malah menyumbang 30% 
gajinya untuk membantu mengatasi 
wabah corona. Untuk itu, Jokowi tegas 
mengambil alih protokol rapid test. 
Kalau Doni mungkin masih sungkan 
dengan Bamsoet, tapi tidak dengan 
Jokowi yang tak sungkan dengan 
siapapun. Itu semua membuktikan 
kalau Jokowi teramat mencintai 
rakyatnya terutama tenaga medis. 
Seperti dilansir kompas.com, Presiden 
Joko Widodo meminta rapid test 
diprioritaskan untuk tenaga medis yang 
menangani pasien positif terjangkit 
virus corona atau Covid-19. Hal ini 
ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas 
terkait Covid-19 yang juga diikuti oleh 
gubernur seluruh Indonesia, Selasa 
(24/3/2020). "Presiden tekankan di sini 
bahwa prioritas penggunaan rapid test 
ditujukan kepada tenaga medis," kata 
Ketua Pelaksana Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 
Doni Monardo usai rapat. "Tenaga 
medis karena mereka yang paling 
rentan terpapar,"ujar Doni Monardo. 
Doni menyebutkan, saat ini sudah 
tersedia 125.000 alat rapid test yang 
siap diedarkan ke seluruh daerah. 
Menurut dia, Presiden Jokowi juga 
menekankan rapid test tersebut 

diprioritaskan di zona-zona rawan 
penyebaran Covid-19. "Begitu pula kepada 
masyarakat yang berada di daerah-daerah 
zona rawan (diprioritaskan). Karena sudah 
ada sebagian masyarakat di kawasan 
tersebut positif terkena Covid-19," kata 
Doni. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga 
sudah menyampaikan belasungkawa 
kepada petugas medis yang turut terinfeksi 
virus corona dan meninggal dunia. 
Belakangan ada berita lagi yang 
menyebutkan kalau DPR akan patungan 
untuk dapat rapid test yang sisanya 
disumbangkan ke rakyat. Mungkin 
sebelum dipermalukan Jokowi akhirnya 
mereka sadar diri dan bertobat. Dalam 
rapat presiden juga membahas masalah 
BPJS, cicilan warga yang terkena dampak 
dari corona (karena semua bisnis dan 
sekolah diliburkan), dan tunjangan untuk 
para medis. Untuk BPJS Presiden Joko 
Widodo meminta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
mempercepat proses pembiayaan 
pengobatan Covid-19. "Tahun ini 
difokuskan pada kemampuan untuk 
menjaga rumah sakit dapat berfungsi 
penuh terutama alur penjaminan pasien 
dalam perawatan (PDP) serta proses 
percepatan penyaluran dana yang 
dibayarkan kepada rumah sakit," ujar 
Jokowi. "Yang kedua terkait pembiayaan 
BPJS Kesehatan untuk pasien covid-19, 
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siapkan beban biaya pelayanan 
kesehatan atas penanganan bencana 
wabah Covid-19 ini dalam APBN 
maupun APBD," lanjut Presiden. Jokowi 
juga meminta jajarannya menyiapkan 
payung hukum baru lantaran Peraturan 
Presiden (Perpres) ihwal kenaikan 
BPJS Kesehatan telah dibatalkan 
Mahkamah Agung (MA). Jokowi 
mengatakan payung hukum baru terkait 
iuran BPJS Kesehatan diperlukan untuk 
kepastian pembayaran kepada rumah 
sakit dan perusahaan obat. Terlebih 
saat ini layanan BPJS Kesehatan 
tengah ramai digunakan warga di 
tengah wabah Covid-19. "Oleh sebab 

itu saya ingin menekankan beberapa hal, 
yang pertama penyelesaian dasar hukum 
baru yang dibutuhkan untuk mengatur 
pembiayaan, sehingga terhadap 
kepastian pelayanan yang baik bagi 
pasien maupun pihak rumah sakit," ujar 
Jokowi. "Perlu saya ingatkan kembali 
bahwa tugas negara untuk menjamin 
pelayanan kesehatan pada seluruh warga 
negara Indonesia dalam sistem jaminan 
kesehatan nasional yang berfungsi secara 
penuh dan berkelanjutan," lanjut dia. 
Masalah angsuran yang dialami warga 
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa 
pandemi virus corona yang menyebabkan 
penyakit Covid-19 berdampak terhadap 
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pendapatan rakyat. Jokowi bahkan 
mengaku kerap mendapat keluhan dari 
para tukang ojek hingga sopir taksi 
yang memiliki kredit motor dan mobil. 
Untuk itu, dia menjanjikan memberi 
kelonggaran untuk tukang ojek, sopir 
taksi, serta nelayan dalam pembayaran 
cicilan kredit kendaraan. "Tukang ojek 
dan sopir taksi yang sedang memiliki 
kredit motor atau mobil, atau nelayan 
yang sedang memiliki kredit, saya 
sampaikan ke mereka tidak perlu 
khawatir karena pembayaran bunga 
atau angsuran diberikan kelonggaran 
selama 1 tahun," ujar Jokowi. 
Pemerintah juga memberikan 
kelonggaran cicilan bagi pengusaha 
kecil menengah. Para pengusaha yang 
melakukan kredit dengan nilai di 
bawah Rp 10 miliar akan diberi 
penundaan cicilan selama 1 tahun dan 
juga penurunan bunga. Jokowi 
mengaku sudah membicarakan 
rencana ini dengan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) agar dapat 
diwujudkan. "OJK akan memberikan 
kelonggaran, relaksasi kredit bagi 
usaha mikro, usaha kecil untuk nilai 
kredit di bawah Rp 10 miliar. Baik 
kredit yang diberikan oleh perbankan 
maupun industri keuangan non bank," 
kata Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga 
meminta pemda memberi bantuan 
kepada masyarakat yang ekonominya 

terdampak oleh pandemi Covid-19. 
Jokowi menyebutkan, kebijakan menjaga 
jarak atau physical distancing memang 
efektif mencegah penyebaran virus 
corona. Namun, akan banyak masyarakat 
kecil yang terdampak akibat kebijakan 
tersebut, khususnya bagi mereka yang 
mengandalkan pendapatan harian. 
"Kalau ingin melakukan itu, hitung berapa 
orang yang jadi tidak bekerja, hitung 
berapa pedagang asongan, becak, supir 
yang tidak bekerja, dukungan kepada 
sektor-sektor itu yang harus diberikan, 
bantuan sosial kepada mereka harus 
diberikan," ucap Jokowi. Jokowi 
mengatakan, penanganan Covid-19 
bukan hanya berkaitan dengan kesehatan 
dan keselamatan rakyat, namun harus 
dipikirkan juga dampak sosial ekonomi 
yang mengikutinya. Jokowi juga tak kalah 
perhatian terhadap tenaga medis yang 
berada di garda depan. Ia telah 
menyiapkan jutaan hingga puluhan juta 
insentif per bulan termasuk uang 
kematian sebesar 300 juta. Bandingkan di 
Tiongkok yang diprotes karena cuma 
memberi 6 jutaan saja. "Sabtu-Minggu 
kemarin, pemerintah telah 
mendistribusikan 10.000 alat pelindung 
diri (APD) ke rumah-rumah sakit rujukan 
Covid-19 dan dinas kesehatan di seluruh 
Tanah Air. Selanjutnya, 95.000 APD 
didistribusikan untuk para petugas 
kesehatan di garis terdepan penanganan 
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Covid-19." Tak hanya mendistribusikan 
dan menyiapkan puluhan ribu APD, 
Jokowi juga akan memberikan insentif 
dalam jumlah fantastis. Seperti dilansir 
detik.com, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) mengatakan pemerintah akan 
memberikan insentif untuk tenaga 
medis di tengah pandemi Corona. 
Insentif akan diberikan kepada tenaga 
medis hingga dokter spesialis. Jokowi 
mengatakan rencana ini sudah 
dirapatkan dan disepakati bersama 
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Insentif 
akan diberikan setiap bulan. "Kemarin 
kita telah rapat dan telah diputuskan, 
dihitung oleh Menkeu bahwa akan 
diberikan insentif bulanan," kata Jokowi 
di sela kunjungannya ke Wisma Atlet 
Kemayoran yang dijadikan RS Darurat 
COVID-19, yang disiarkan lewat 
YouTube, Senin (23/3/2020). Jokowi 
merinci dokter hingga tenaga medis 
akan mendapatkan insentif per bulan 
dengan besaran sebagai berikut: 
Dokter spesialis Rp 15 juta, Dokter 
umum dan dokter gigi Rp 10 juta, Bidan 
dan perawat Rp 7,5 juta, Tenaga medis 
lain Rp 5 juta. "Kemudian akan 
diberikan santunan kematian sebesar 
Rp 300 juta. Ini hanya berlaku untuk 

daerah yang sudah menyatakan tanggap 
darurat," tutur Jokowi. Diberitakan 
sebelumnya, Jokowi ingin adanya 
perlindungan yang maksimal kepada para 
dokter, tenaga medis, dan jajaran yang 
berada di rumah sakit yang melayani 
pasien yang terinfeksi COVID-19. 
"Pastikan kesediaan alat perlindungan diri 
(APD) karena mereka berada di garis 
terdepan. Sehingga petugas kesehatan 
terlindung dan tidak terpapar COVID-19," 
ujarnya saat membuka rapat terbatas 
melalui video conference, Kamis (19/3). 
Jokowi pun meminta Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati menyiapkan insentif 
bagi tenaga medis yang merawat pasien 
COVID-19. Meskipun belum dirinci insentif 
apa yang akan diberikan. "Termasuk juga 
saya minta menkeu ini juga pemberian 
insentif bagi para dokter perawat dan 
jajaran rumah sakit yang berpihak dengan 
penanganan COVID-19 ini," ucapnya. 
Semoga dengan adanya perhatian khusus 
dari pemerintah, para tenaga medis di 
lapangan bisa maksimal lagi dalam 
bekerja. Kita harus yakin kalau 
pemerintah tak akan diam saja dalam 
melawan wabah ini. Rumah Sakit khusus 
sudah disiapkan. APD sudah 
didistribusikan, jadi masyarakat tak perlu 
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Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Kota Jakarta Utara : Semua kecamatan
Kota Jakarta Pusat : Semua kecamatan

Kota Bogor : Semua kecamatan
Kab Bogor : Bojong Gede, Cibinong, 
Cileungsi, Citeureup, Gunung Putri, 
Parung, Sukaraja
Kota Depok : Semua kecamatan

Kota Jakarta Barat : Semua kecamatan

Kota Tangerang : Batuceper, Benda, 
Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, 
Karawaci, Pinang, Tangerang
Kota Tangerang Selatan : Semua 
kecamatan

Kota Jakarta Timur : Semua kecamatan

Kab Tangerang : Curug, Kelapa Dua, 
Pagedangan

Kota Jakarta Selatan : Semua 
kecamatan

panik berlebihan. Mengenai angka 
kematian yang tinggi, semestinya 
dengan adanya rapid test massal bisa 
diketahui apakah ada lonjakan kasus 
positif. Dari sini angka kematian 
sebenarnya akibat covid bisa diketahui. 
Selain Jokowi dan pemerintahannya. 
Pertamina melalui komisaris utamanya 
Ahok juga berjuang ikut menjaga tanah 
airnya sehubungan dengan virus corona 
yang datang menyerang Indonesia. 
Senin, 23 Maret 2020, lewat akun 
Twitternya, Ahok mengumumkan 
Pertamina menyediakan layanan antar 
khusus pembelian Pertamax Turbo, 
Pertamina Dex, Pelumas Fastron, Bright 
Gas, dan Elpiji yang disebut sebagai 
Pertamina Delivery Service/PDS. Lewat 
program ini, masyarakat tidak perlu 
keluar rumah sebagai upaya pemerintah 
menekan penyebaran virus corona. 
Sebab pelayanan yang diberikan full 24 
jam dengan pengiriman dari jam 08.00-
20.00 WIB. Warga cukup menghubungi 
135 sebelum pukul 17.00 WIB. Setelah 
itu barang yang sudah dipesan akan 
langsung diantar di hari yang sama. 
"Pertamina Delivery Service untuk 
membantu seluruh aktivitas kamu 
selama Work From Home. #Pertamina 
Delivery Service tersedia di beberapa 
wilayah. Info lebih lengkap segera 
hubungi Pertamina Call Center 135," 
kata Ahok dalam akun @basuki_btp. 
Daftar daerah yang sudah dapat 
menikmati layanan PDS :

Kab Sleman : Depok, Kalasan, Mlati, 
Ngemplak

Kota Malang : Semua kecamatan

Kab Bandung Barat : Padalarang

Kota Yogyakarta : Danurejan, 
Gedongtengen, Gondokusuman, Jetis

Kota Denpasar : Semua kecamatan

Kota Surabaya : Benowo, Bubutan, 
Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, 
Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, 
Jambangan, Karangpilang, Lakarsantri, 
Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tegalsari, 
Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Wonokromo

Kota Bandung : Batununggal, Coblong, 
Sukajadi

Kota Sukabumi : Semua kecamatan

Kab Sidoarjo : Buduran, Gedangan

Kota Tasikmalaya : Cipedes, Indihiang

Kab Bekasi : Cibitung, Cikarang Selatan

Kota Semarang : Candisari, 
Gajahmungkur, Semarang Barat, 
Semarang Tengah

Kota Bekasi : Semua kecamatan

Pertamina melakukan sejumlah cara 
untuk mengantisipasi penyebaran virus 
di SPBU. Hal ini dilakukan demi 
pelayanan BBM tetap berjalan meskipun 
di sejumlah wilayah sudah dalam kondisi 
siaga Covid-19. VP Corporate 
Communication Pertamina Fajriyah 
Usman menjelaskan, upaya-upaya yang 
dilakukan agar masyarakat tetap merasa 
aman dan nyaman ketika membeli BBM 
di SPBU Pertamina. "Seperti kita tahu, 
SPBU merupakan tempat publik di mana 
banyak orang yang lalu lalang. Sehingga 
kami menerapkan prosedur tambahan, 
bukan saja untuk mengantisipasi 
penyebaran virus, namun juga menjaga 
operator SPBU sebagai garda depan 
kami," kata Fajriyah dalam 
keterangannya, Rabu (18/3/2020). 
"Bagaimanapun, mereka adalah bagian 
penting dari perusahaan yang bertugas 
melayani langsung masyarakat, 
sehingga kami juga berkepentingan 
menjaga mereka,” ujar dia lagi. Fajriyah 
menjelaskan, beberapa upaya tersebut 
antara lain: *SPBU melakukan 
pemeriksaan suhu kepada setiap 
petugas SPBU yang akan memulai dan 
mengakhiri shift bertugas. *Seluruh 
petugas SPBU Pertamina wajib 
menggunakan masker dan menjaga 
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jarak dengan konsumen sekitar 1,5 
meter. *Petugas SPBU juga 
menggunakan sarung tangan berbahan 
karet saat proses penerimaan dan 
pengembalian uang serta menghindari 
menyentuh wajah. *SPBU menyediakan 
hand sanitizer atau alkohol lebih dari 60 
persen di setiap pompa ataupun area 
dengan tingkat interaksi yang tinggi. 

*Petugas SPBU diwajibkan 
membersihkan tangan setiap kali 
melayani transaksi. *Untuk SPBU yang 
menyediakan layanan self service, SPBU 
menyediakan petugas yang rutin 
membersihkan nozzle dengan 
disinfektan. *Area kantor dan fasilitas 
lainnya, terutama yang sering dikunjungi 
konsumen seperti toilet dan mushola, 

juga dibersihkan secara rutin dengan 
desinfektan. *Konsumen diimbau untuk 
menggunakan metode pembayaran 
cashless. *Apabila ada pelayanan yang 
kurang sesuai, konsumen dapat 
menghubungi 135. Ia menambahkan, 
upaya-upaya ini dilakukan bukan saja di 
SPBU, melainkan juga di jaringan 
distribusi Pertamina lainnya, seperti agen 
dan pangkalan elpiji. Oleh sebab itu, 
masyarakat diimbau agar tidak panik 
dalam membeli BBM ataupun elpiji, 
karena pelayanan akan tetap berjalan 
dengan baik dan ketahanan stok BBM 
ataupun elpiji dijaga untuk terus berada di 
level lebih dari 20 hari. "Pertamina telah 
menginstruksikan seluruh SPBU dan 
agen/pangkalan resmi untuk melakukan 
langkah-langkah seperti di atas," ungkap 
Fajriyah. "Apabila ada masyarakat yang 
merasa ada ketidaksesuaian prosedur 
atau membutuhkan informasi tambahan 
mengenai layanan Pertamina, maka dapat 
menghubungi Pertamina Call Center 135," 
tambah dia. Semoga instruksi Presiden 
Jokowi nggak hanya jadi arahan semata. 
Tapi benar-benar bisa tegas dilakukan 
dibawah. Dan yang terpenting bagi 
masyarakat usia produktif, mengisolasi diri 
di rumah saat ini bisa dilakukan karena 
masih memiliki imun yang tinggi. Untuk 
yang merasa ada penyakit bawaan lain 
dan terpaksa isolasi di Rumah Sakit, 
usahakan selalu berpikir optimis agar bisa 

 

cepat sembuh. Dengan kerjasama baik 
antara pemerintah dan rakyat, kita 
yakin bisa keluar dari wabah ini lebih 
cepat. Dari segi pencegahan, anjuran 
social distancing dan bekerja di rumah 
yang diserukan pemerintah penting 
dilakukan. Dari segi penyembuhan, 5 
juta obat avigan dan klorokuin yang 
didatangkan memang teruji membantu 
kesembuhan. Dari segi kesiapan, 
adanya RS khusus corona di Pulau 
Galang yang dibangun selama 20 hari 
akan menjadi tempat isolasi yang 
efektif. Masyarakat tak perlu khawatir 
ada apa-apa di jalan karena pastinya 
pemerintah menyiapkan kapal Rumah 
Sakit khusus yang lengkap dengan 
fasilitas dan perawatannya. Kita harus 
bahu membahu mengatasi wabah ini 
dan yakin Indonesia bisa melewati 
masa krisis serta kembali normal 
seperti semula. Kalau pemerintah 
Indonesia berhasil mengatasi pandemi 
ini, ekonomi kita akan segera bangkit 
dan tidak menutup kemungkinan bisa 
lompat jadi negara maju. Untuk itu 
diperlukan kerja sama dari pemerintah 
dan rakyatnya. Jokowi telah melakukan 
semua usaha maksimal termasuk rapid 
test, BPJS, bonus buat para medis, 
hingga cicilan warga pun Jokowi 

pikirkan. Semoga Pak Jokowi Sehat 
Selalu, tetap Semangat pak
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Pada saat ini, banyak orang mulai 
mencuci tangan dengan lebih sering 
untuk terhindar dari infeksi. Walau 
bedampak baik, hal ini tentu 
menyebabkan dampak negatif pada 
tangan.

Meningkatnya persebaran infeksi virus 
corona atau COVID-19 menyebabkan 
perhatian orang untuk cuci tangan 
meningkat. Banyak orang kini mulai 
mencuci tangan dengan sungguh-
sungguh untuk menekan 
persebarannya.

"Baik karena meningkatnya pandemik 
corona atau karena musim dingin, 
mencuci tangan merupakan salah satu 
cara paling efektif untuk mencegah 
transmisi infeksi. Sayangnya, 
penggunaan sabun dan merendam 
tangan di air bisa merusak batas yang 
hendak kamu lindungi," terang Dr. Adam 
Friedman, profesor kesehatan kulit dari 
George Washington School of Medicine 

Cara Menjaga Kesehatan Kulit Tangan

dengan pelembap

Ketika kita lebih sering cuci tangan 
dibanding biasanya, maka tangan 
bakal menjadi lebih kering dan mudah 
luka. Dilansir dari Healthsite, berikut 
sejumlah cara untuk jaga kulit tetap 
sehat.

2.Gunakan Sabun dengan Pelembap

Mencuci tangan dengan air hangat 
bisa jadi cara untuk menjaga 
kesehatan kulit. Air panas dan dingin 
bisa membuat kulit mudah kering. Air 
hangat dengan sabun melimpah bisa 
menjaga kelembapan tangan tetap 
dalam kondisi sehat.

Banyak sabun bisa menghilangkan 
kelembapan kulit tangan dan 
membuatnya jadi pecah-pecah. 
Pastikan memilih sabun yang menjaga 
kelembapan kulit dengan tingkat 

and Health Sciences, dilansir dari 
Healthline.

1.Cuci dengan Air Hangat
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Pada tahun 1720 , wabah sampar 
melanda kota Marseille, Prancis 
menewaskan lebih dari seratus ribu para 
warga di dalam kota pelabuhan di Prancis 
Selatan tersebut dan sekitarnya. Dampak 
sosio-ekonomi cukup signifikan terutama 
terhadap kolonialisme yang sedang 
gencar dilakukan ke Afrika, Amerika Latin 

Wabah Sampar 

PASTINYA, penerima Anugrah Nobel, 
Albert Camus yang wafat pada tahun 
1960 tidak menduga bahwa sebuah 
mahakaryanya berupa novel 
eksistensialis horror berjudul La Peste 
tentang kematian akibat epidemik 
menjadi kenyataan pada tahun 2020. La 
Peste merupakan ulasan makna 
kehidupan umat manusia ketika 
menghadapi wabah penyakit menular 
yang ganas membinasakan manusia 
secara massal. 

Wabah Penyakit Menular Datang Tiap 100 Tahun

dan Hindia Barat yang kini disebut 
sebagai Indonesia. Baru 25 tahun 
kemudian, jumlah penduduk Marseille 
pulih kembali seperti sebelum 1720. 
Wabah Kolera
 Wabah Kolera pada tahun 1820 
berasal dari India kemudian menyebar 
ke kampir ke seluruh negara Asia 
termasuk Indonesia. Ratusan ribu 
orang tewas akibat wabah Kolera 
termasuk banyak tentara Inggris 
sehingga menarik perhatian 
masyarakat Eropa. Tercatat lebih dari 
100.000 mortalitas di Asia akibat wabah 
Kolera. Beberapa pihak memperkirakan 
di Bangkok, Thailand, kemungkinan 
terjadi 30.000 kematian akibat Wabah 
Kolera . Sementara itu di kota 
Semarang, diperkirakan 1.225 orang 
meninggal dunia. Wabah Flu Spanyol 
Wabah Flu menelan telah banyak 

Menggunakan pelembap bisa 
membantu agar air tidak menyerap 
kelembapan di tangan dan 
membuatnya menjadi kering. Oleh 
karena itu, disarankan untuk 
menggunakan pelembap baik dalam 
bentuk salep maupun krim usai kamu 
mencuci tangan.

tangan

3.Gunakan Pelembap

5.Gunakan Skin Balm
Ketika kamu mengalami kondisi kulit 
seperti eksim aau psoriasis untuk 
mengobati kulit kering akibat sering 
cuci tangan. Cara ini bisa 
menenangkan tangan serta 
melindunginya dari kondisi kering yang 
berbahaya.
6.Ganti Sabun dengan Hand Sanitizer
dengan hand sanitizer
Pada saat tangan sudah terlalu kering, 

keasaman yang rendah. Pastikan untuk 
memilih sabun cair dan jangan sabun 
batangan.

4.Gunakan Sarung Tangan

Agar kelembapan tangan tetap terjaga, 
kamu bisa menggunakan sarung 
tangan usai mengoleskan pelembap. 
Kamu bisa menggunakan sarung 
tangan katun untuk menjaga 
kelembapan tangan di malam hari saat 
tidur.

Banyak cuci tangan berarti kamu harus 
mengeringkan tangan dengan tepat. Cara 
terbaik adalah menggunakan tisu kertas. 
Jika menggunakan kain atau handuk 
pastikan digunakan masing-masing orang 
yang berbeda.
Usai mencuci tangan, sangat penting 
untuk mengeringkan tangan dengan 
tepat. Kondisi tangan yang basah bisa 
membuar kuman tumbuh dan berpindah 
dengan cepat serta menempel di tangan. 

kamu bisa mengganti cuci tangan 
menggunakan sabun dengan memakai 
hand sanitizer. Hal ini bisa membuatmu 
tidak cuci tangan secara berlebihan untuk 
sementara waktu.
7.Keringkan dengan Tepat
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merupakan 
wabah yang 
paling 
mematikan 
dalam sejarah 
peradaban 
umat 
manusia. 
Beberapa 
analisis telah 
menengarai 
virus flu H1N1 
sangat 
mematikan 
karena 
memicu 
angkara murka sitokin yang merusak 
sistem kekebalan tubuh. Ditambah 
kondisi malnutrisi serta rumah sakit yang 
penuh sesak serta kebersihan yang buruk 
menggairahkan bakteri ini semakin cepat 
menyebar. 

Tidak perlu dijelaskan mengenai Wabah 
Corona sebab umat manusia di segenap 
pelosok planet Bumi termasuk Indonesia 
kini sedang merasakan betapa dahsyat 
dampak wabah penyakit menular 
terhadap masyarakat dunia termasuk di 
negara-negara yang dianggap dan 
menganggap dirinya sebagai paling 
adidaya bahkan adikuasa di marcapada 
abad XXI. 

korban jiwa ketimbang Perang Dunia I 
yang telah usai dua tahun sebelum 1920. 
Penyebab wabah Flu yang kerap disebut 
sebagai Flu Spanyol

Wabah Corona 

Wabah Corona diduga berawal dari 
Wuhan di daratan Republik Rakyat China 
sementara Amerika Serikat yang semula 
merasa kebal Wabah Corona terbukti 
kemudian kewalahan juga. Dalam 
memangsa manusia, virus Corona tidak 
pandang bulu dan tidak kenal kelas 
sosial. Mulai dari rakyat jelata termasuk 
diri saya sendiri sebagai penulis naskah 

 adalah virus flu H1N1 yang telah 
mengalami mutasi genetikal sehingga 
jauh lebih berbahaya ketimbang virus flu 
biasa. Flu Spanyol menginfeksi lebih dari 
500 juta orang di seluruh dunia, termasuk 
orang-orang di pulau-pulau Pasifik yang 
terpencil hingga sampai di Kutub Utara. 
Wabah Flu 

ini sampai para mahakayarawan, para 
menteri dan para kepala negara yang 
paling berkuasa pun potensial 
terjangkit wabah Corona. Ojo dumeh 
Adalah Mahaguru Patriotisme saya, 
Haryono Kartohadiprojo yang 
menyadarkan saya bahwa keempat 
wabah mengerikan itu merajalela 
dalam siklus 100 tahun yaitu 1720, 
1820, 1920 dan 2020. Berbagai pihak 
kreatif memunculkan beraneka ragam 

tafsir, teori, 
kesimpulan, 
hipotesis, vonis 
bahkan fitnah dan 
hoaks. Sebagai 
seorang insan 
awam jelata yang 
sedang berupaya 
mempelajari 
makna 
kemanusiaan di 
kehidupan umat 
manusia, saya 
pribadi merasakan 
makna spiritual di 
balik tirai 
mengerikan 

wabah penyakit menular. Wabah 
Corona menyadarkan diri saya sendiri 
bahwa pada hakikatnya diri saya 
hanya sesosok makhluk hidup yang 
lemah daya, lemah jiwa dan lemah 
raga jauh dari kesempurnaan. Maka 
sama sekali tidak ada alasan bagi diri 
saya untuk merasa takabur sehingga 
bersikap dumeh atau sombong. 
Demikian pula, mereka yang sedang 
bertakhta di singgasana kekuasaan, 
Insya Allah tersadarkan oleh wabah 
Corona bahwa sebenarnya kekuasaan 
mereka diperoleh dari rakyat maka 
jangan mengkhianati kepentingan 
rakyat terutama rakyat yang papa dan 
miskin. Di atas langit masih ada langit. 
Maka setiap 100 tahun Allah Yang 
Maha Kuasa menyadarkan umat 
manusia agar senantiasa menjaga diri 
masing-masing untuk tetap bersikap 
dan berperilaku ojo dumeh, jangan 
jumawa, jangan sombong, jangan 
angkuh, jangan takabur merasa diri 
sendiri paling benar apalagi paling 
berkuasa.  
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Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
memastikan korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK) akibat dampak 
Corona bakal mendapatkan bantuan 
berupa santunan sekaligus pelatihan. 
Bendahara Negara pun mengatakan 
nantinya para pekerja yang terdampak 
PHK bakal mendapatkan santunan 
dengan besaran Rp 1 juta per kepala 
untuk 3 bulan. Santunan dan pelatihan 
tersebut akan diberikan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek 
"Kita juga akan memberi insentif untuk 
yang terkena PHK dari sisi BPJS 
Ketenagakerjaan memberi santunan 
plus pelatihan sehingga bisa 
mendapatkan paling tidak dalam tiga 
bulan Rp 1 juta per kepala," ujar dia 
dalam video conference di Jakarta, 
Selasa (24/3/2020).
Santunan oleh BPJamsostek itu pun 
berbeda dengan program Kartu Pra 
Kerja Presiden Joko Widodo yang telah 
diluncurkan pekan lalu. Hal tersebut 
telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Kreatif, 
Kewirausahaan, dan Daya Saing 
Koperasi dan UKM Kemenko 
Perekonomian Mohammad Rudy 

Salahuddin. "Program berbeda, ini masuk 
ke program Jamsostek," jelas dia. 
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan 
terpisah sempat menjelaskan pihaknya 
akan mempercepat penyaluran Kartu 
Prakerja di tengah wabah Covid-19. 
Rencananya, penerima akan mendapat 
Rp 1 juta setiap bulannya selama 3-4 
bulan. Sebelumnya, di dalam skema asli 
program kartu pra kerja, peserta program 
bakal mendapatkan insentif sebesar Rp 
650.000. Insentif tersebut didapatkan usai 
peserta menyelesaikan program pelatihan 
yang terdiri atas uang transport sebesar 
Rp 500.000 dan insentif usai melakukan 
evaluasi sebesar Rp 150.000. Jokowi 
mengatakan, upaya itu ia lakukan untuk 
mengantisipasi para pekerja yang terkena 
PHK dan bagi para pekerja harian yang 
penghasilannya terdampak wabah Covid-
19. "Untuk mengantisipasi para pekerja 
yang terkena PHK, para pekerja harian 
yang kehilangan penghasilan, para 
pengusaha mikro yang kehilangan pasar 
dan omset agar dapat meningkatkan 
kompetensi dan kualitas SDMnya," ujar 
Jokowi melalui siaran konferensi video di 
Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 
(24/3/2020).

Korban PHK Corona Dapat Tunjangan

1.Seorang Dokter Kehilangan Indera 
Penciuman dan Perasa

Virus corona atau Covid-19 masih terus 
menjadi perbincangan dunia. Para 
ilmuwan juga terus berupaya mengetahui 
lebih dalam mengenai virus corona. 
Tujuannya tentu untuk bisa menciptakan 
antivirusnya.

American Academy of Otolaryngology, 
Kepala dan Leher Bedah mengatakan, 
gejala kurangnya indera penciuman 
(anosmia) dan indera perasa (dysgeusia) 
harus digunakan untuk mengindentifikasi 
kemungkinan infeksi virus corona.

Melansir dari CNN, Selasa (24/3/2020), 
seorang dokter di Amerika Serikat 
mengungkapkan dirinya kehilangan 
indera penciuman dan perasa pada hari 
minggu. Melihat hal itu, informasi yang 
diberikan kemudian untuk ditambahkan 
ke 'list of screening tools' Covid-19.

"Anosmia, khususnya, telah terlihat pada 
pasien yang akhirnya dites positif untuk 

Namun, baru-baru ini beredar sebuah 
informasi terkait virus corona yang bisa 
membuat masyarakat kian khawatir. 
Bagaimana tidak, seseorang bisa 
menjadi pembawa covid-19 tersembunyi 
jika dirinya merasakan kehilangan indra 
perasa dan penciuman secara tiba-tiba.

Waspada Muncul Gejala Baru Virus Corona

3.Gejala Baru Ditambahkan
Melansir dari World of Buzz, Selasa 

Di sisi lain, seorang ibu terinfeksi virus 
corona yang tinggal di Inggris secara 
tiba-tiba tidak bisa mencium bau popok 
penuh bayinya. Tidak hanya itu, sang 
ibu juga tidak bisa mencium aroma 
bumbu maupun masakan.
Melansir dari The New York Times, 
Selasa (24/3/2020), seorang dokter 
THT di Inggris mengutip laporan dari 
rekan sesama medis di seluruh dunia. 
Dari laporan tersebut muncul 
permintaan kepada orang dewasa 
uang kehilangan indera penciuman 
untuk mengisolasi diri selama tujuh 
hari."Kami benar-benar ingin 
meningkatkan kesadaran bahwa ini 
adalah tanda infeksi dan bahwa siapa 
pun yang kehilangan indera penciuman 
harus mengasingkan diri. Itu bisa 
berkontribusi memperlambat transmisi 
dan menyelamatkan nyawa." tulis Prof. 
Claire Hopkins, presiden British 
Rhinological Society, dalam emailnya.

2.Seorang Ibu Kehilangan Indera 
Perasa

virus corona tanpa gejala lain," tulisnya 
dalam pernyataan resmi di laman web 
akademi.
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19. "Untuk mengantisipasi para pekerja 
yang terkena PHK, para pekerja harian 
yang kehilangan penghasilan, para 
pengusaha mikro yang kehilangan pasar 
dan omset agar dapat meningkatkan 
kompetensi dan kualitas SDMnya," ujar 
Jokowi melalui siaran konferensi video di 
Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 
(24/3/2020).
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(24/3/2020), menurut kedua sumber 
berita itu, dokter di Amerika Serikat dan 
Inggris kini menyerukan kehilangan 
indera penciuman dan perasa untuk 
ditambahkan ke daftar 'screening tools'. 
Di mana hal itu yang biasanya 
digunakan ketika mendiagnosis kasus 
Covid-19 secara potensial.

"Anosmia, khususnya, telah terlihat 
pada pasien yang pada akhirnya dites 
positif untuk virus corona tanpa gejala 
lain," pernyataan dari Akademi 
Otolaringologi Amerika - Bedah Kepala 
dan Leher.

Tidak menyangka, kabar tersebut juga 
telah dilaporkan dalam pernyataan 
yang dibuat oleh ENT UK, organisasi 
profesional yang mewakili ahli bedah 

penanganan pasien virus corona di 
Lebih lanjut, anosmia (kurangnya 
penciuman) dan dysgeusia (kurangnya 
perasa) telah ditemukan pada pasien 
positif corona. Akan tetapi, mereka 
tidak menunjukkan gejala-gejala covid-
19 lainnya.

4.Sudah Terbukti

Sudah ada bukti yang baik dari Korea 
Selatan, China dan Italia bahwa sejumlah 
besar pasien dengan infeksi COVID-19 
yang terbukti telah mengembangkan 
anosmia, tulisnya.

THT (telinga, hidung dan tenggorokan) di 
Inggris.

5.Paling Sering Terlihat Pada Pasien 
Lebih Muda
Melansir dari World of Buzz, dalam 
sebuah wawancara dengan konsultan 
otolaringologi dan ahli bedah kepala dan 
leher, Profesor Nirmal Kumar, Sky News, 
telah mencatat kehilangan indera 
penciuman dan perasa paling sering 
terlihat pada pasien yang lebih muda. 
Sebaliknya, pasien ini justru tidak 
menunjukkan gejala virus corona lainnya.

Profesor Nirmal Kumar menambahkan, 
mereka yang menunjukkan gejala-gejala 
tersebut harus segera mengisolasi diri 
selama 7 hari untuk mencegah 
penyebaran infeksi virus corona atau 
covid-19.

dokter izinkan pasien virus corona lihat 
matahari terbenam

"Mudah-mudah seluruh kader dalam 
keadaan sehat dan paling penting segera 

Wakil Sekretaris Jenderal demisioner 
Partai Demokrat Andi Arief menyatakan 
bahwa Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana sempat menghadiri dan 
memimpin sidang Kongres V Demokrat di 
Jakarta Convention Center (JCC), 
Jakarta pada Minggu (15/3). Celicca hari 
ini dinyatakan positif terinfeksi virus 
corona.Menurutnya, Cellica memimpin 
sidang 
bersama 
empat kader 
Partai 
Demokrat 
lainnya yakni 
E. E. 
Magindaan, 
Syarief 
Hasan, Edhie 
Baskoro 
Yudhoyono 
(Ibas), dan 
Benny Kabur 
Harman."Pad
a tanggal 15 
(Maret) Ibu 
Cellica hadir 
di acara 
Kongres 
Partai 
Demokrat 
sebagai pimpinan sidang bersama 
beberapa pengurus Demokrat lainnya 
seperti Bapak Magindaan, Bapak Syarief 
Hasan, Mas Ibas, dan Benny K Harman," 
kata Andi lewat pesan singkat kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).Andi 
berkata, pihaknya juga telah 
menginstruksikan kepada kader-kader 
yang sempat bersentuhan atau 
berinteraksi dengan Cellica untuk segera 
melakukan pemeriksaan ke rumah sakit 
yang ditunjuk sesuai arahan Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY).Namun, menurutnya, 
Demokrat belum menerima informasi 
tentang kader yang tertular virus corona 
usai Kongres V Demokrat.

Kader Deomkrat, Bupati Karawang Positif Corona
periksa di rumah sakit yang ditunjuk 
sesuai arahan AHY kemarin," ucap 
Andi.

"Sehingga saya mengimbau yang 
menghadiri acara Musda HIPMI agar 
segera melapor ke dinkes 
kota/kabupaten masing-masing untuk 
dilakukan tes rapid yang mulai siap 
besok," ujar Emil.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa 
partai telah menerapkan standar yang 
sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) para dokter dalam 
Kongres V Partai Demokrat untuk 
mencegah penyebaran virus 
corona.Menurutnya, perhelatan lima 

tahunan partai 
berlambang 
mercy itu juga 
berlangsung di 
bawah 
pengawasan 
Dinas 
Kesehatan 
Pemerintah 
Provinsi DKI 
Jakarta.Sebelu
mnya, Cellica 
dinyatakan 
positif 
terjangkit virus 
corona. 
Informasi 
terkait hasil 
pemeriksaan 
Cellica 
disampaikan 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil di 
Gedung Pakuan, Selasa (24/3).Ada 
satu lagi hasilnya positif yaitu Bupati 
Karawang, Ibu Cellica. Ibu Cellica tadi 
sudah memberikan informasi. Jadi di 
Jawa Barat sudah ada tiga positif yaitu 
Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota 
Bandung dan, Bupati Karawang," kata 
Emil.Emil lebih jauh mengatakan ada 
sekitar tujuh orang terpapar positif usai 
menghadiri acara HIPMI Jabar. 
Termasuk Bupati Karawang yang ikut 
menghadiri acara tersebut.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com



28 27www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

(24/3/2020), menurut kedua sumber 
berita itu, dokter di Amerika Serikat dan 
Inggris kini menyerukan kehilangan 
indera penciuman dan perasa untuk 
ditambahkan ke daftar 'screening tools'. 
Di mana hal itu yang biasanya 
digunakan ketika mendiagnosis kasus 
Covid-19 secara potensial.

"Anosmia, khususnya, telah terlihat 
pada pasien yang pada akhirnya dites 
positif untuk virus corona tanpa gejala 
lain," pernyataan dari Akademi 
Otolaringologi Amerika - Bedah Kepala 
dan Leher.

Tidak menyangka, kabar tersebut juga 
telah dilaporkan dalam pernyataan 
yang dibuat oleh ENT UK, organisasi 
profesional yang mewakili ahli bedah 

penanganan pasien virus corona di 
Lebih lanjut, anosmia (kurangnya 
penciuman) dan dysgeusia (kurangnya 
perasa) telah ditemukan pada pasien 
positif corona. Akan tetapi, mereka 
tidak menunjukkan gejala-gejala covid-
19 lainnya.

4.Sudah Terbukti

Sudah ada bukti yang baik dari Korea 
Selatan, China dan Italia bahwa sejumlah 
besar pasien dengan infeksi COVID-19 
yang terbukti telah mengembangkan 
anosmia, tulisnya.

THT (telinga, hidung dan tenggorokan) di 
Inggris.

5.Paling Sering Terlihat Pada Pasien 
Lebih Muda
Melansir dari World of Buzz, dalam 
sebuah wawancara dengan konsultan 
otolaringologi dan ahli bedah kepala dan 
leher, Profesor Nirmal Kumar, Sky News, 
telah mencatat kehilangan indera 
penciuman dan perasa paling sering 
terlihat pada pasien yang lebih muda. 
Sebaliknya, pasien ini justru tidak 
menunjukkan gejala virus corona lainnya.

Profesor Nirmal Kumar menambahkan, 
mereka yang menunjukkan gejala-gejala 
tersebut harus segera mengisolasi diri 
selama 7 hari untuk mencegah 
penyebaran infeksi virus corona atau 
covid-19.

dokter izinkan pasien virus corona lihat 
matahari terbenam

"Mudah-mudah seluruh kader dalam 
keadaan sehat dan paling penting segera 

Wakil Sekretaris Jenderal demisioner 
Partai Demokrat Andi Arief menyatakan 
bahwa Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana sempat menghadiri dan 
memimpin sidang Kongres V Demokrat di 
Jakarta Convention Center (JCC), 
Jakarta pada Minggu (15/3). Celicca hari 
ini dinyatakan positif terinfeksi virus 
corona.Menurutnya, Cellica memimpin 
sidang 
bersama 
empat kader 
Partai 
Demokrat 
lainnya yakni 
E. E. 
Magindaan, 
Syarief 
Hasan, Edhie 
Baskoro 
Yudhoyono 
(Ibas), dan 
Benny Kabur 
Harman."Pad
a tanggal 15 
(Maret) Ibu 
Cellica hadir 
di acara 
Kongres 
Partai 
Demokrat 
sebagai pimpinan sidang bersama 
beberapa pengurus Demokrat lainnya 
seperti Bapak Magindaan, Bapak Syarief 
Hasan, Mas Ibas, dan Benny K Harman," 
kata Andi lewat pesan singkat kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).Andi 
berkata, pihaknya juga telah 
menginstruksikan kepada kader-kader 
yang sempat bersentuhan atau 
berinteraksi dengan Cellica untuk segera 
melakukan pemeriksaan ke rumah sakit 
yang ditunjuk sesuai arahan Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY).Namun, menurutnya, 
Demokrat belum menerima informasi 
tentang kader yang tertular virus corona 
usai Kongres V Demokrat.

Kader Deomkrat, Bupati Karawang Positif Corona
periksa di rumah sakit yang ditunjuk 
sesuai arahan AHY kemarin," ucap 
Andi.

"Sehingga saya mengimbau yang 
menghadiri acara Musda HIPMI agar 
segera melapor ke dinkes 
kota/kabupaten masing-masing untuk 
dilakukan tes rapid yang mulai siap 
besok," ujar Emil.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa 
partai telah menerapkan standar yang 
sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) para dokter dalam 
Kongres V Partai Demokrat untuk 
mencegah penyebaran virus 
corona.Menurutnya, perhelatan lima 

tahunan partai 
berlambang 
mercy itu juga 
berlangsung di 
bawah 
pengawasan 
Dinas 
Kesehatan 
Pemerintah 
Provinsi DKI 
Jakarta.Sebelu
mnya, Cellica 
dinyatakan 
positif 
terjangkit virus 
corona. 
Informasi 
terkait hasil 
pemeriksaan 
Cellica 
disampaikan 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil di 
Gedung Pakuan, Selasa (24/3).Ada 
satu lagi hasilnya positif yaitu Bupati 
Karawang, Ibu Cellica. Ibu Cellica tadi 
sudah memberikan informasi. Jadi di 
Jawa Barat sudah ada tiga positif yaitu 
Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota 
Bandung dan, Bupati Karawang," kata 
Emil.Emil lebih jauh mengatakan ada 
sekitar tujuh orang terpapar positif usai 
menghadiri acara HIPMI Jabar. 
Termasuk Bupati Karawang yang ikut 
menghadiri acara tersebut.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Internasional

Belum reda kasus infeksi virus corona, 
dunia dikejutkan dengan munculnya 
kabar tentang hantavirus atau virus 
hanta. Tagar # Hantavirus kemudian 
viral di Twitterland dan dicuitkan hingga 
484.000 tweet. Merebaknya kabar 
tentang hantavirus setelah seorang pria 
di China dilaporkan meninggal setelah 
tertular virus tersebut. Pria yang berasal 
dari Provinsi Yunnan, China barat daya, 
meninggal pada Senin ketika 
melakukan perjalanan ke Provinsi 
Shandong di timur, seperti dilaporkan 
Global Times, media yang dikelola 
Pemerintah China, Selasa (24/3/2020). 
Selanjutnya 32 orang di dalam bus 
yang sebelumnya dinaiki pria tersebut 
ikut diperiksa. Laporan dari petugas 
medis menemukan bahwa kematian 
pasien itu tidak berkaitan dengan virus 
corona. Namun, disebabkan virus 

Mengenal Hantavirus

Dalam laporan penelitian berjudul "Infeksi 
Hantavirus: Penyakit Zoonosis yang Perlu 
Diantisipasi Keberadaannya di Indonesia" 
yang diunggah di situs Kementerian 
Kesehatan disebutkan, infeksi hantavirus 
merupakan salah satu zoonosis yang 
ditularkan oleh hewan rodensia (hewan 
pengerat) ke manusia. Infeksi ini 
mengakibatkan gangguan bagi kesehatan 
masyarakat, terutama di negara 
berkembang. Gangguan kesehatan pada 
manusia dapat berupa kelainan ginjal dan 
paru-paru, dimulai dengan demam, bintik 
perdarahan pada muka, sakit kepala, 
kemudian hipotensi, oliguria (sedikit buang 
air kecil), lalu diuretik (sering buang air 
kecil). Angka kematian dapat mencapai 12 

Apa itu hantavirus? 

bernama hantavirus. Hal itu berdasarkan 
tes nucleus acid, yang mana pekerja 
lainnya juga diminta mengikuti tes 
tersebut.
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persen. Penyakit ini diketahui setelah 
ditemukannya kasus infeksi hantavirus 
pada lebih dari 3.000 tentara Amerika di 
Korea pada tahun 1951-1954 dan 
kemudian menyebar ke Amerika, yang 
menyebabkan banyak kematian akibat 
gagal jantung. Sejak saat itu, infeksi 
hantavirus 
menarik 
perhatian 
dunia. 
Hantavirus 
pertama kali 
diisolasi pada 
tahun 1976, 
yang 
kemudian 
dapat 
diidentifikasi 
beberapa 
strain/galur/se
rotype 
hantavirus 
lainnya. "Sebanyak 22 hantavirus 
bersifat patogen bagi manusia, serta 
terdiri dari dua tipe penyakit, yaitu tipe 
Hemorrhagic Fever with Renal 
Syndrome (HFRS) dan tipe Hantavirus 
Pulmonary Syndrome (HPS)," tulis 
laporan yang disusun oleh Indrawati 
Sendow, NLPI Dharmayanti, M 
Saepullah, dan RMA Adjid. Sebabkan 
Pneumonia Virus dan karakter genetik 
Infeksi hantavirus disebabkan oleh 
virus Hanta genus Hantavirus, famili 
Bunyaviridae. Virus ini memiliki single 
stranded RNA, yang mempunyai tiga 
segmen berbentuk sferikal dengan 
diameter 80-120 nm dan panjang 
mencapai 170 nm. Hantavirus 
beramplop sehingga tidak tahan 
terhadap pelarut lemak, seperti 
deterjen, pelarut organik, dan hipoklorit, 
dapat juga diinaktivasi dengan 
pemanasan dan sinar ultraviolet. 
Proses penularan Penularan hantavirus 
ke manusia dapat terjadi baik melalui 
kontak dengan hewan reservoir 
rodensia yang terinfeksi maupun kontak 
dengan ekskresinya seperti saliva, 
urine, atau feses. Penularan pada 
manusia juga dapat terjadi melalui 
aerosol dari debu atau benda-benda 
yang telah terkontaminasi oleh urine 

dan feses rodensia yang mengandung 
hantavirus. Penularan dari manusia ke 
manusia juga belum pernah dilaporkan. 
Periode viremia hantavirus pada manusia 
sangat singkat sehingga sulit untuk 
dideteksi keberadaannya dalam darah. 
Gejala klinis Infeksi hanta menyebabkan 

Haemorrhagic 
Fever and Renal 
Syndrome (HFRS) 
dan Haemorrhagic 
Pulmonary 
Syndrome (HPS) 
pada manusia. 
Masa inkubasi 
penyakit hanta 
berkisar antara 2-8 
minggu. Situasi 
infeksi hantavirus 
di dunia 
Penyebaran infeksi 
hantavirus dengan 
gejala klinis pada 

manusia ini banyak ditemukan di China 
dan Korea. China merupakan negara 
terendemis untuk penyakit hanta, hal ini 
terlihat dari laporan yang menyatakan 
bahwa 70-90 persen kasus infeksi hanta di 
dunia terjadi di China, sedangkan urutan 
kedua terdapat di Korea hingga tahun 
1996. Pemberian vaksinasi telah dimulai 
tahun 1991 di Korea, yang berdampak 
sangat signifikan dengan penurunan kasus 
yang sangat drastis pada tahun 1998. 
Pengendalian penyakit Vaksinasi dinilai 
masih efektif untuk pencegahan infeksi 
hantavirus sehingga telah dikembangkan 
vaksin multivalent rekombinan yang terdiri 
dari beberapa strain/serotype hantavirus 
yang dapat mencegah infeksi hantavirus. 
Vaksin hanta yang berasal dari jaringan 
ginjal garbil dan hamster telah banyak 
diproduksi. Di China dan Korea, pemberian 
vaksinasi hantavirus dapat menurunkan 
kasus infeksi pada manusia secara drastis.
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