
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1288

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 15.607,- Kurs BI $1 = Rp 16.130,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 
03/27/2020

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Rabu sore kemarin, kita dikejutkan 
dengan kepergian ibunda Pak Jokowi, 
Ibunda Presiden Jokowi Ibu Sujiatmi 
Notomiharjo kemarin, Rabu, 25 Maret 
2020 meninggal dunia pukul 16.45 WIB, 
di usia 77 tahun, di RS DKT Surakarta 
akibat penyakit kanker tenggorokan 
yang sudah dideritanya selama 4 tahun 
terakhir ini.  Bertepatan dengan hari 
raya nyepi umat Hindu. Sebelumnya 
SIP Buletin juga turut mengucapkan 
Turut berduka cita sedalam dalamnya 
atas berpulangnya ibu Sujiatmi 
Notomiharjo, ibunda Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo - @ jokowi - 
semoga Allah SWT mengampuni segala 
dosa-dosanya. Ibu Sudjiatmi 
mencontohkan ibu-ibu lain bahwa dari 
rakyat biasa seperti dirinya bisa juga 
melahirkan pemimpin besar. Sudjiatmi 
kecil memang lahir dari keluarga 
pedagang kayu di Dusun Gumukrejo, 
Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali. Sujiatmi merupakan 
perempuan satu-satunya, dari tiga 
bersaudara putra dari Wirorejo dan Sani, 
yang dilahirkan pada 15 Februari 1943. 

Selamat Jalan 
Ibu Sujiatmi Notomiharjo

Yang Terbaik
Memberi Tempat 
Semoga Tuhan
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Pada 23 Agustus 1959, Sudjiatmi resmi 
menikah. Wanita ini dipersunting oleh 
Noto Mihardjo, seorang pedagang kayu 
asal Solo. Sudjiatmi menikah di usia 
yang terbilang muda, 16 tahun. 
Pelajaran berhitung merupakan 
kelebihan Ibu Sujiatmi Notomiharjo yang 
sangat membantu suaminya dalam 
membuka usaha berdagang kayu di 
Solo. Dari pernikahannya dengan Noto 
Mihardjo, Sujiatmi dikaruniai 4 orang 
anak. Keempatnya adalah Joko Widodo, 
Iit Sriyantini, Titik Relawati dan Ida Yati. 
Setelah menikah, Sudjiatmi giat 
membantu suami dalam usaha 
berdagang kayu. Suaminya mencari 
kayu, sedangkan dia mengurus 
perusahaan. Sederhana, kerja keras, 
jujur dan bersahaja, sifat itu yang akan 
selalu dikenang oleh mereka yang 
mengenal Ibu Sudjiatmi. Perilaku itulah 
yang tercermin dari sosok Joko Widodo. 
Tak terbayang bagaimana kokoh dirinya 
memeluk erat Joko Widodo seiring 
dengan pengabdian anaknya bagi 
jutaan rakyat negeri ini. Kesuksesan 
anaknya yang harus dilalui dengan 
badai hujatan dan fitnah tak 
berkesudahan. Dan dirinya hanya 
menepis dengan senjata doa dan 

kesabaran. Tak melawan dan berpasrah 
diri karena yakin Allah akan berpihak 
kepada orang-orang yang senantiasa 
sabar dan tawakal. Dirinya yakin akan 
makna sebuah kejujuran dan kerja keras 
adalah modal awal yang ditanamkan 
pada diri Joko Widodo. Darah yang 
mengalir di tubuh Jokowi merupakan 
turunan dari sang Ibu yang kokoh. Jokowi 
merupakan petarung yang tangguh. Ini 
bisa dibuktikan dengan ketika kondisi 
bangsa yang dipimpin sedang dalam 
gejolak dan sangat membutuhkan 
pemimpin yang tangguh. Kita sangat 
yakin, Bapak Joko Widodo ditengah 
kepergian ibunya, dia tetap memikirkan 
kondisi bangsa Indonesia. Bayangkan, 
seorang kepala negara, dipusingkan 
dengan wabah corona yang melanda 
negeri ini, Seolah tidak cukup berat, 
beban bertambah lagi melalui kabar 
kepergiannya ibundanya. Tidak mudah 
melewati cobaan berat ini. Butuh 
ketabahan dan hati yang kuat untuk 
melewati ujian yang sungguh berat. Tidak 
semua orang bisa melakukannya. 
Berbagai kepala negara, kedubes negara 
sahabat dan juga berbagai politisi di 
Indonesia ramai-ramai mengucapkan 
belasungkawa yang sedalam-dalamnya. 
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Bahkan nama Jokowi menjadi trending 
di Twitter karena kabar kepergian 
ibundanya. Salah satunya adalah anak 
SBY, yaitu AHY. "Innalillahi wainna ilaihi 
rojiun. Turut berduka cita atas 
meninggalnya Ibu Sujiatmi Notomiharjo, 
ibunda dari Presiden @Jokowi. Semoga 
amal ibadah beliau diterima di sisi Allah 
SWT. Semoga keluarga yang 
ditinggalkan diberikan ketabahan dan 
kekuatan." tulis AHY di akun Twitternya. 

Susi Pudjiastuti, mantan menteri kelautan 
dan perikanan, ia melihat bahwa Jokowi 
adalah sosok yang sangat berpengaruh di 
dalam hidupnya. Ibunda Jokowi 
meninggal, dan Susi Pudjiastuti ikut 
berempati bersama Presiden melalui 
cuitannya. Innalillahi wa innailaihi rojiun, 
Turut berduka cita atas wafatnya Eyang 
Notomiharjo, Ibunda Bapak Presiden 
wafat di Solo pkl 16.45. Semoga 
almarhumah khusnul khotimah." tulis Susi 
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disambut respons dari hampir 10 ribu 
pengikutnya. Pak Ahok juga 
mengirimkan ucapan duka cita melalui 
Twitter. "Turut berduka cita atas 
meninggalnya Ibu Sujiatmi Notomiharjo, 
Ibunda dari Bapak Presiden @Jokowi. 
Semoga mendapatkan tempat terbaik 
disisi-
Nya." 
Kedubes 
Malaysia 
juga 
memberik
an 
ucapan 
dukacita 
lewat 
Twitter. 
"Kedutaa
n Besar 
Malaysia 
ingin 
menyamp
aikan 
duka 
yang sedalam-dalamnya di atas 
pemergian Ibu Sujiatmi, ibunda tercinta 
Yang Mulia Presiden @Jokowi. 
Semoga roh Allahyarhamah 
ditempatkan di kalangan orang beriman 
di sisi Nya. Amin." Kedubes Singapura 
juga menyampaikan hal yang sama 
melalui akun Facebook resminya. 

"Kedutaan Besar Singapura ingin 
menyampaikan belasungkawa terdalam 
kami kepada Yang Mulia Presiden Joko 
Widodo atas meninggalnya ibu tercinta, 
Sujiatmi Notomiharjo. Pikiran dan doa kita 
bersama Presiden dan keluarganya di 
masa sulit ini." Presiden Singapura, 

Halimah 
Yacob dan 
Perdana 
Menteri 
Lee Hsien 
Loong juga 
menulis 
surat 
kepada 
Presiden 
Jokowi 
atas 
meninggal
nya Bu 
Sudjiatmi 
yang 
disampaika
n melalui 

Facebook Kedutaan Besar Singapura. 
"Suamiku Mohamed dan aku sedih atas 
meninggalnya ibu tercinta, Sudjiatmi 
Notomihardjo. Kami mengucapkan 
belasungkawa kami, dan berharap Anda 
dan keluarga akan menemukan pelipur 
lara dan kekuatan selama masa sulit ini," 
kata Presiden Singapura Halimah Yacob 
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dalam suratnya. "Ho Ching dan saya 
mengirimkan belasungkawa terdalam 
kami atas meninggalnya ibumu yang 
terkasih, Ibu Sudjiatmi Notomihardjo. 
Meskipun kami tidak pernah memiliki 
kesempatan untuk bertemu dengan Ibu 
Sudjiatmi, kami tahu bagaimana 
rasanya kehilangan orang tua, dan 
kesedihan serta rasa sakit yang harus 
Anda rasakan. Pikiran dan doa kami 
bersama Anda dan keluarga Anda 
selama masa sulit ini," kata Perdana 
Menteri Lee Hsien. Perdana Menteri 
Malaysia Mohyiddin Yassin juga ikut 
menyampaikan rasa dukanya lewat 
Twitter. "Saya baru sahaja menerima 
khabar dukacita bahawa Ibu Sujiatmi 
Notomiharjo (Ibunda kepada bapak 
Joko Widodo @jokowi, Presiden 
Republik Indonesia) telah kembali ke 
Rahmatullah sebentar tadi," tulisnya. 
"Justeru, saya dan seluruh rakyat 
Malaysia ingin mengucapkan takziah 
dan turut berdukacita di atas pemergian 
Almarhumah yang sudah tentu 
merupakan kehilangan besar kepada 
Bapak Presiden dan seluruh rakyat 
Indonesia," tulisnya lagi. Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan juga 
mengucapkan belasungkawa. 

"Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. 
Belasungkawa yang mendalam atas 
wafatnya Ibu Sujiatmi Notomiharjo, ibunda 
Bpk Presiden @jokowi. Semoga Allah 
S.W.T memuliakan derajat almarhumah, 
melipat gandakan pahalanya dan 
keluarga diberikan ketabahan. Al-fatihah," 
tulis Anies lewat akun Twitter-nya. 
Gubernur Sumatera Utara Edy 
Rahmayadi juga menyampaikan hal yang 
sama. "Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun 
Ibunda Bapak Presiden Joko Widodo, 
meninggal dunia sore ini. Alfatihah buat 
almarhumah Ibu Sujiatmi Notomiharjo," 
tulis Edy lewat akun Twitter-nya. Fahri 
Hamzah juga menyampai turut berduka 
cita lewat Twitter. "Innalillahi wa inna ilaihi 
rojiun...TURUT BERDUKA ATAS 
WAFATNYA IBUNDA bapak Presiden 
@jokowi(Ibu Sudjiatmi Notomihardjo). 
Semoga Allah S.W.T mengampuni segala 
dosanya dan ditempatkan disisinya yang 
maha Mulia. Amin YRA." Australian 
melalui dubesnya di jakarta juga 
mengucapkan "Duka cita mendalam dari 
saya, pemerintah, dan warga Australia 
bagi Presiden @Jokowi dan keluarganya 
terkait kabar yang sangat menyedihkan 
soal kepergian ibunda, Sujiatmi 
Notomiharjo. Turut berduka cita," kata 
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Quinlan. Artis sekaligus seniman dari 
Jawa, Soimah pun juga mengucapkan 
belasungkawa lewat Instagram 
pribadinya. Soimah mengucapkannya 
lewat Instagram, melalui bahasa Jawa. 
Menghorm
ati 
almarhum
ah yang 
terakhir 
kalinya, 
adalah 
adat dan 
adab dari 
orang 
Jawa. 
Melalui 
akun 
Instagram
nya 
@Showim
ah , ia 
mengucap
kan hal 
ini…Inna 
lillahi wa 
inna ilaihi 
raji'un 
sugeng 
tindak 
nggih bu, 
mugi2 
husnul 
khotimah, 
kagem 
mbah Owi 
sekeluarg
a sehat 
selalu, 
kuat lan 
sabar 
nggih. 
Masih 
banyak 
ucapan bela sungkawa dari beberapa 
pejabat, kepala negara maupun artis 
dan rakyat yang mencintai presiden 
Jokowi. Kepergian ibunda Jokowi tentu 
saja merupakan sebuah kehilangan 
yang besar, terutama bagi seorang 
presiden. Apalagi kepergiannya saat 
negara ini berada dalam kondisi yang 
tidak nyaman, yaitu wabah virus 
corona. Tidak banyak orang yang 

melayat untuk mencegah penularan. 
Hanya bisa mengirimkan ucapan doa 
dan belasungkawa. Beban berat ini 
tentu saja butuh kekuatan yang besar 
untuk memikulnya. Karena itu Jokowi 

memerinta
hkan para 
menteri 
untuk terus 
bekerja 
tidak usah 
datang ke 
solo karena 
wabah 
corona. 
Wakil 
Presiden 
Ma'ruf Amin 
memuji 
langkah 
Presiden 
Joko 
Widodo 
yang 
meminta 
jajaran 
menterinya 
tetap 
berada di 
Jakarta 
setelah 
menerima 
kabar 
ibunda, 
Sujiatmi 
Notomiharj
o, 
meninggal. 
"Beliau 
meminta 
para 
pembantun
ya tetap 
bekerja di 

Jakarta untuk menghadapi corona, itu 
sikap yang luar biasa," ujar Ma'ruf 
kepada Kompas TV, Rabu (25/3/2020). 
Ma'ruf mengatakan, apa yang dilakukan 
Jokowi sangat terpuji dengan 
memerintahkan menteri di Kabinet 
Indonesia Maju (KIM) bertahan di 
Jakarta. Padahal, instruksi itu 
dikeluarkan pada saat Jokowi tengah 
mendapatkan cobaan atas 
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corona. Tidak banyak orang yang 

melayat untuk mencegah penularan. 
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memerinta
hkan para 
menteri 
untuk terus 
bekerja 
tidak usah 
datang ke 
solo karena 
wabah 
corona. 
Wakil 
Presiden 
Ma'ruf Amin 
memuji 
langkah 
Presiden 
Joko 
Widodo 
yang 
meminta 
jajaran 
menterinya 
tetap 
berada di 
Jakarta 
setelah 
menerima 
kabar 
ibunda, 
Sujiatmi 
Notomiharj
o, 
meninggal. 
"Beliau 
meminta 
para 
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ya tetap 
bekerja di 

Jakarta untuk menghadapi corona, itu 
sikap yang luar biasa," ujar Ma'ruf 
kepada Kompas TV, Rabu (25/3/2020). 
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Jakarta. Padahal, instruksi itu 
dikeluarkan pada saat Jokowi tengah 
mendapatkan cobaan atas 
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meninggalnya sang ibunda. "Saya kira 
itu sesuatu yang menurut saya sangat 
terpuji 
karena 
beliau 
walaupun 
dalam 
keadaan 
yang 
menerima 
suasana 
duka," kata 
dia. 
Diberitakan
, Juru 
Bicara 
Presiden 
Joko 
Widodo, 
Fadjroel 
Rachman, 
mengataka
n, jajaran menteri Kabinet Indonesia 
Maju diminta untuk tetap di Jakarta dan 
mengirim doa atas meninggalnya 
ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi 
Notomiharjo. Menurut Fadjroel, pesan 
ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris 

Negara (Mensesneg) Pratikno. "Pak 
Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa 

agar doa 
dari kami 
semua dari 
Kabinet 
Indonesia 
Maju 
disampaikan 
saja dari 
Jakarta," 
kata 
Fadjroel. 
Menurut 
Fadjroel, 
Pratikno 
telah 
meminta 
supaya 
semua 
menteri 
fokus pada 

pekerjaannya di Jakarta. Terlebih lagi, 
saat ini pemerintah tengah melakukan 
penanggulangan wabah virus corona. 
Untuk itu, seluruh jajaran Kabinet 
Indonesia Maju diminta tak bertolak ke 
rumah duka ibunda Jokowi di Solo. "Kami 

diminta agar tetap fokus ke tugas 
masing-masing, terutama kami sekarang 
harus menghadapi masalah Covid-19 
ini," ujar dia. Beban seorang di saat 
berjuang siang malam tanpa kenal lelah 
memerangi wabah corona dan di sisi lain 
menerima kabar yang sangat tidak 
diharapkan di saat begini. Situasi yang 
tidak menentu ini tentunya menambah 
berat beban di pundak seorang presiden. 
Dalam situasi negara yang sedang 
dalam cobaan besar, hanya doa dan 
dukungan dari kita sebagian bagian dari 
rakyat Indonesia yang bisa membantu 
presiden melewati masa-masa sulit ini. 
Menurut warga solo nama Sujiatmi 
Notomiharjo sudah tak asing lagi bagi 
warga Solo. Tak hanya ungkapan 
belasungkawa dan mendapat banyak 
layatan, bahkan seorang keluarga 
keraton membeberkan cerita tentang 
beliau yang "down to earth". Salah 
seorang lawan politik bahkan 
menyebutkan amalannya yang sukses 
mengantarkan Jokowi sebagai orang no 
1 di negara ini. Sebelumnya dilansir dari 
jawapos.com, sosok Sujiatmi 
Notomiharjo di mata orang-orang yang 
mengenal dekat tak ubahnya seorang 
ibu. Sudjiatmi dianggap sebagai figur 
representatif yang ngemong, ngayomi, 

dan njawani. Hal ini dibeberkan tokoh 
perempuan Solo Ray Febri Hapsari 
Dipokusumo. Kepada Jawa Pos Radar 
Solo, Febri mengatakan, dia mengenal 
Sudjiatmi sebagai sosok ibu yang 
bijaksana, rendah hati, sangat santun, 
menghargai, dan sangat njawani. 
Terbukti, pada sebuah kesempatan dia 
mendapati nenek dari Gibran 
Rakabuming itu berseloroh padanya. 
"Eyang Noto itu sering mengatakan 
kepada saya, Mbak Febri, kulo niki 
namung ibunipun Jokowi, tapi kok kulo 
niki orang sering sowan kulo, undangan 
sana sini. Saya ini hanya seorang ibu, 
tapi kok saya dihormati dihargai sana 
sini," ucap Febri menirukan perkataan 
Sudjiatmi. Eyang Noto, lanjut Febri, 
menganggap semua manusia itu sama 
dan tidak ada perbedaan, meskipun 
putranya jadi presiden. Febri 
menceritakan pengalamannya saat 
bertamu ke rumah ibunda Jokowi. Dia 
melihat siapapun yg datang ke rumah 
Eyang Noto selalu diberikan kudapat 
(suguhan) dengan berbagai jenis. Jika 
sajian tersebut tidak habis, pasti diminta 
membawa pulang. Salah satunya saat 
Febri dan sang suami KGPH Dipokusumo 
mengajak rombongan tim perdamaian 
internasional, Sri Chinmoy Oneness 
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Home Peace Run ke kediaman 
Sudjiatmi. Seperti diketahui, Sudjiatmi 
juga mendapatkan award perdamaian 
dari Sri Chinmoy Oneness Home 
Peace Run tersebut. Rombongan yang 
datang dari sejumlah negara itu juga 
dijamu dengan sangat bersahaja. 
Sudjiatmi mengeluarkan suguhan 
sangat komplit, hingga kudapan 
tradisional. "Komplit. Pisang godog, 
kacang. Dan itu yang bertamu siapa 
saja itu sama. Istilahnya orang Jawa itu 
kabeh sak anane ditokne," kata Febri. 
Kisah lain yang dirasakan Febri adalah 
sosok Eyang Noto selalu hadir jika 
diundang oleh siapapun. Baik itu acara 
pernikahan, pengajian, dan acara 
kemasyarakatan lain. Ibunda Jokowi 
tidak pernah membatasi pergaulan. Dia 
pun sangat menghargai siapapun yang 
datang memberikan undangan ke 
kediamannya. "Eyang itu tidak bisa 
menolak jika ada undangan. Kata 

eyang, mbok gangsal undangan, saya 
datangi sedanten. Dan itu pun nggak 
cuma datang kemudian foto-foto terus 
pulang seperti pejabat. Beliau duduk 
sampai selesai," terangnya. Perjuangan 
Ibu Sujiatmi Notomiharjo dalam 
membentuk karakter dan intelektual 
anak-anaknya terbukti sangat sukses. 
Seperti dilaporkan Tim Majalah 
Pendidikan Keluarga Kemendikbud, 
beberapa waktu lalu, pembawaan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 
kalem, sopan, santun, sederhana, dan 
pekerja keras itu rupanya tidak jauh-jauh 
dari sosok sang ibunda, Sujiatmi 
Notomiharjo. ”Yang penting, mendidik 
anak itu harus jujur di segala bidang. Ojo 
milik punya orang lain yang bukan 
hakmu”. Itulah nasehat Ibu Sudjiatmi 
sebagai bahan pembelajaran pendidikan 
karakter bagi anak-anak kita semua. 
“Dari kecil, anak-anak saya didik yang 
bukan hakmu jangan kamu ambil. 
Jangan seneng punya orang lain,” kata 

Sujiatmi kepada Sahabat Keluarga, kala 
ditanya apa resepnya dalam mendidik 
anak-anak. Menurut Sujiatmi, kejujuran 
dan ojo milik (tidak tergiur memiliki) 
menjadi yang utama yang ditekankan 
Ibu Sujiatmi dan almarhum Notomiharjo 
kepada anak-anaknya. Pendidikan budi 
pekerti, kesederhanaan hidup, 
kerendahan hati, menjadi pembentuk 
karakter Jokowi dan adik-adiknya. 
Kepada Jokowi, yang sama sekali tidak 
diduganya akan menjadi pejabat tinggi, 
Ibu Sujiatmi selalu berpesan untuk 
selalu amanah. Teringat puisi dari 
Dorothy Law Nolte Children Learn What 
They Live yang isi puisinya kurang lebih 
seperti ini : Jika anak dibesarkan 
dengan celaan, ia belajar memaki. Jika 
anak dibesarkan dengan permusuhan, 
ia belajar berkelahi. Jika anak 
dibesarkan dengan cemoohan, ia 
belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan 
dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. 
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, 
ia belajar menahan diri. Jika anak 
dibesarkan dengan dorongan, ia belajar 
percaya diri. Jika anak dibesarkan 
dengan pujian, ia belajar menghargai. 
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-
baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. 
Jika anak dibesarkan dengan rasa 
aman, ia belajar menaruh kepercayaan. 

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, 
ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak 
dibesarkan dengan kasih sayang dan 
persahabatan, ia belajar menemukan 
cinta dalam kehidupan. Ibu Sudjiatmi 
Notomihardjo telah melewati semua fase 
itu. Seperti ibu-ibu lainnya, Ibu Sudjiatmi 
rela berjuang, berkorban perasaan, 
pikiran dan tenaga demi menjaga mimpi 
anak-anaknya. Rasa bangga yang 
teramat sangat telah dilewatinya. Tak ada 
yang tau nasib manusia itu akan 
bermuara ke arah mana. Takdir 
berkehendak karena ternyata dari 
rahimnya sosok pemimpin negeri ini yang 
bernama Joko Widodo lahir. Sosok 
pemimpin yang lahir dari rakyat 
kebanyakan bukan seorang priyayi. Allah 
telah berkehendak, Ibu Sudjiatmi 
berpulang. Duka yang dirasakan oleh 
presiden, tentunya juga merupakan duka 
seluruh rakyat Indonesia, dan juga duka 
dunia. Jokowi merupakan sosok 
pemimpin yang sudah dikenal luas di 
dunia internasional. Kemampuan dan 
kinerjanya tidak perlu diragukan lagi. Kita 
semua ikut berduka cita.
Tak ada lain hanya doa tulus yang kami 
panjatkan, semoga Ibu Sudjiatmi 
diampuni dosanya, diterima amal dan 
ibadahnya dan diberikan tempat yang 
terbaik di sisi Nya..Aamiin
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 Dilansir dari CNN, demam merupakan 
gejala utama dari orang yang terinfeksi 
virus corona. Para ahli 
mengungkapkan, apabila seseorang 
memiliki suhu tubuh setidaknya 37,7 
derajat celsius atau lebih yang dialami 
anak-anak atau orang dewasa itu baru 
disebut demam. "Ada banyak 
kesalahpahaman tentang demam. Suhu 
harian rata-rata adalah 37 derajat 
celsisus, tetapi kita semua mengalami 
naik-turun suhu pada siang hari," ujar 
Kepala Divisi Penyakit Menular Anak di 
Rumah Sakit Anak Pittsburgh University 

1. Demam

 Berikut 5 gejala ringan virus corona 
yang sebaiknya tidak diabaikan. 

Penyebaran virus corona berjenis 
SARS-CoV-2 terus mengalami 
peningkatan setiap harinya. 
Berdasarkan data real time Coronavirus 
COVID-19 Global Cases by CSSE at 
Johns Hopkins University, jumlah kasus 
virus corona di dunia mencapai 
471.783. Tidak hanya jumlah kasus 
global yang mengalami peningkatan, 
kasus Covid-10 di Indonesia pun juga 
mengalami pertambahan kasus.
Per Kamis (26/3/2020), Indonesia 
tercatat ada 893 kasus positif terinfeksi 
virus corona yang terdiri dari 78 
meninggal dunia, 35 pasien sembuh, 
dan ratusan pasien masih dalam 
penanganan. Masifnya penyabaran 
virus ini wajib diwaspadai oleh 
masyarakat dengan tidak 
menyepelekan atau meremehkan gejala 
ringan dari virus yang menyerang 
saluran pernapasan ini. Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit AS (CDC) menegaskan, daftar 
utama gejala akut pada saat ini cukup 
singkat dan dapat muncul di mana saja 
mulai hari kedu

Jangan Abaikan Gejala Ringan Covid-19
Medical Center of Pittsburgh, dr. John 
Williams. Menurutnya, jika seseorang 
memiliki suhu badan 37,2 - 37,5 derajat 
celsius, maka itu bukan demam. 
Sementara itu, ketika Anda sedang 
mengukur suhu, sebaiknya jangan 
mengandalkan suhu yang diambil pada 
pagi hari. Alih-alih mengambil suhu Anda 
pada sore hari. Sebab, salah satu gejala 
demam yang umum yakni terjadi 
peningkatan suhu pada sore hari. Dan 
pada saat itulah virus menunjukkan gejala 
demam. 

Selain demam, batuk juga gejala ringan 
yang tidak boleh diabaikan. Namun, batuk 
terinfeksi virus corona dengan batuk pada 
umumnya bukanlah sembarang batuk. 
Profesor Kedokteran pencegahan dan 
penyakit menular di Vanderbilt University 
School of Medicine di Nashville, 
Tennessee, dr. William Schaffner 
mengatakan, batuk kering akibat terinfeksi 
virus corona terasa di dada. "Ini bukan 
rasa gatal di tenggorokanmu. Anda tidak 
hanya berdehem. Tidak hanya lelah. Anda 
tidak mengeluarkan apa-apa," ujar 
Schaffner. Ia menjelaskan, batuknya 
penderita virus corona seperti 
menyusahkan, berada dari tulang dada 
atau strenum Anda. Selain itu, Anda juga 
dapat mengetahui bahwa saluran bronkial 
Anda meradang atau iritasi. 

2. Batuk 

3. Sulit bernapas
Merasakan kesulitan bernapas menjadi 
gejala ketiga dari pasien virus corona 
yang harus diwaspadai. Sebab, gejala 
kesulitan bernapas ini dapat terjadi 
dengan sendirinya, tanpa disertai dengan 
batuk. Jika dada Anda menjadi ketat atau 
Anda merasa seolah-olah Anda tidak bisa 
bernapas cukup dalam untuk 
mendapatkan napas yang baik, itu 
pertanda Anda harus mendapatkan 
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Saat ini bukanlah periode yang baik 
bagi dunia dan bagi hubungan antara 
Amerika Serikat dan China.

Akan tetapi, ini bukan hanya perang 
narasi, sesuatu yang lebih mendasar 
sedang terjadi.Awal bulan ini, ketika AS 
mengumumkan akan menutup 
perbatasannya untuk pelancong dari 
banyak negara Uni Eropa, termasuk 

Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump beberapa kali memilih menyebut 
virus corona sebagai "virus China". 
Sementara Menteri Luar Negeri Mike 
Pompeo menyebutnya "virus Wuhan", 
yang membuat Beijing tersinggung.

Padahal, para ilmuwan telah 
menunjukkan bahwa struktur virus 
sepenuhnya alami.

Presiden dan menteri luar negeri AS 
mengecam China karena kegagalannya 
dalam penanganan awal wabah 
tersebut. Tetapi juru bicara China sama 
sekali menolak gagasan bahwa mereka 
kurang transparan tentang apa yang 
sedang terjadi.Sementara itu, media 
sosial di China telah menyebarkan 
berita bahwa pandemi tersebut 
disebabkan oleh program militer AS; 
rumor yang mendapat daya tarik yang 
cukup besar.

Ini adalah simbol yang besar dan 
mengindikasikan pertempuran informasi 
yang sedang terjadi di balik layar, dengan 
Cina yang ingin keluar dari krisis ini 
dengan status baru sebagai pemain 
global.
Memang, ini adalah pertempuran dimana 
AS - saat ini - kalah telak. Dan pengiriman 
fasilitas medis Angkatan Udara AS yang 
terlambat bergerak ke Italia hampir tidak 
akan mengubah keadaan.Ini adalah 
momen ketika pemerintahan dan sistem 
politik di seluruh dunia diuji dengan cara 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pandemi virus corona terjadi pada saat 
hubungan AS-China sedang surut.

Italia, pemerintah China mengumumkan 
bahwa mereka mengirim tim medis dan 
pasokan ke Italia, negara yang menjadi 
pusat pandemi virus corona. China juga 
telah mengirim bantuan ke Iran dan 
Serbia.

Kesepakatan perdagangan parsial hampir 
tidak terpampang karena ketegangan 

Kepemimpinan akan menjadi kunci. Para 
pemimpin politik akan dinilai tentang cara 
mereka memanfaatkan momen itu; 
kejelasan rencana mereka; dan efisiensi 
yang mereka gunakan untuk 
mengumpulkan sumber daya negara 
mereka untuk merespons pandemi.

Covid-19 Diantara China Dan Amerika

tindakan yang serius. "Jika ada sesak 
napas, segera hubungi penyedia 
layanan kesehatan Anda, perawatan 
darurat setempat atau departemen 
darurat," ujar Presiden Asosiasi medis 
Amerika, dr. Patrice Harris. Ia juga 
menyarankan agar Anda menghubungi 
911 jika dirasa mengalami sesak napas 
yang cukup parah. Selain kesulitan 
bernapas atau sesak napas, CDC 
mencantumkan tanda-tanda peringatan 
darurat untuk Covid-19 sebagai rasa 
sakit yang terus-menerus yang 
dirasakan di dada. Tanda lainnya yakni 
bibir atau wajah menjadi kebiru-biruan, 
yang menunjukkan kekurangan oksigen 
dan kebingungan mental mendadak. 

Banyak gejala lain yang meyerupai flu, 
termasuk sakit kepala, masalah 
pencernaan, sakit tubuh dan kelelahan. 
Terlepas dari semua itu gejala-gejala 
lain yang dapat menyerupai pilek atau 
alergi yang muncul, seperti pilek, sakit 
tenggorokan dan bersin. Para ahli 
mengungkapkan, kemungkinan besar 
Anda hanya terserang flu yang disertai 
dengan gejala awal munculnya demam 
dan batuk. Salah satu gejala yang 
memungkinkan Anda terinfeksi Covid-
19 adalah jika muncul gejala sesak 
napas yang tidak kunjung membaik 

4. Sakit kepala dan Flu 

Sementara itu, baru-baru ini American 
Academy of Otolaryngology-Head and 
Neck Surgery telah mengidentifikasi ada 
gejala aneh yang mungkin terjadi pada 
pasien Covid-19. 
Dalam sebuah pernyataan di situs web 
mereka, para peneliti mengungkapkan 
ada gejala anosmia atau kurangnya indra 
penciuman, dan dysgeusia atau kurang 
rasa yang diidentifikasi menjadi tanda-
tanda seseorang positif virus corona. 
CDC mengungkapkan, jika Anda 
mengalami dua gejala aneh tersebut, 
segera hubungi layanan kesehatan 
terdekat. 

selama seminggu atau justru kondisi 
tersebut semakin memburuk. 

I

5. Anosmia 

“Anosmia, khususnya, telah terlihat pada 
pasien yang akhirnya dites positif untuk 
virus corona tanpa gejala lain," ujar 
pernyataan tersebut. Sementara itu, 
sudah lama diketahui dalam literatur 
medis bahwa hilangnya penciuman yang 
tiba-tiba dapat dikaitkan dengan infeksi 
pernapasan yang disebabkan oleh virus 
corona jenis lain. "Saya pikir, kita 
mendapatkan sedikit lebih banyak 
wawasan tentang jenis-jenis gejala yang 
mungkin dialami pasien," ujar Kepala 
Koresponden Medis dari CNN, dr. Sanjay 
Gupta.
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Pandemi itu kemudian mengancam 
hubungan AS-China ke tingkat yang 
lebih sulit. Ini bisa memiliki pengaruh 
penting bagi keberlangsungan krisis 
dan dunia.
Ketika virus ini dikalahkan, kebangkitan 
ekonomi China akan memainkan peran 
penting dalam membantu membangun 
kembali ekonomi global yang hancur.
Tetapi untuk saat ini, bantuan Cina 
sangat penting dalam memerangi virus 
corona.

China muncul, setidaknya dalam 
konteks regional, sebagai kekuatan 
super militer dan kini China 
menghendaki status lebih luas lagi di 
kancah internasional.

antara kedua negara. Baik China dan 
AS tengah mempersenjatai diri 
kembali, secara terbuka 
mempersiapkan konflik di Asia Pasifik 
di masa mendatang.

Data dan pengalaman medis perlu 
terus dibagikan. China juga merupakan 
produsen besar peralatan medis dan 
barang sekali pakai seperti masker dan 
pakaian pelindung, yang penting untuk 
menangani pasien yang terinfeksi dan 
barang yang diperlukan sangat banyak 
jumlahnya.China dalam banyak hal 
merupakan bengkel manufaktur medis 
dunia, yang mampu memperluas 
produksi dengan cara yang hanya 

Seperti yang ditekankan oleh dua pakar 
Asia, Kurt M Campbell - yang menjabat 
sebagai asisten menteri luar negeri untuk 
urusan Asia Timur dan Pasifik selama 
pemerintahan Barrack Obama - dan Rush 
Doshi, dalam sebuah artikel baru-baru ini 
yang diterbitkan oleh Foreign Affairs: 
"Status Amerika Serikat sebagai pemimpin 
global selama tujuh dekade terakhir telah 
dibangun tidak hanya pada kekayaan dan 
kekuasaan tetapi juga, dan sama 
pentingnya, pada legitimasi yang mengalir 
dari pemerintahan domestik Amerika 
Serikat, penyediaan barang publik global, 
dan kemampuan dan kemauan untuk 
mengumpulkan dan mengoordinasikan 
respons global terhadap krisis.

dilakukan beberapa negara.China 
mengambil peluang ini, namun menurut 
kritikus Presiden Trump, dialah yang telah 
menjatuhkan bola.

Pandemi virus corona, kata mereka, 
"sedang menguji ketiga elemen itu dalam 
kepemimpinan Amerika. Sejauh ini, 
Washington telah gagal dalam ujian. 
Ketika Washington gagal, Beijing bergerak 

Pemerintahan Trump awalnya gagal 
merespons krisis yang serius, 
menganggapnya sebagai kesempatan lain 
untuk menegaskan "America First" dan 
keunggulan dari sistemnya. Namun, yang 
dipertaruhkan sekarang adalah 
kepemimpinan global.

Seperti yang ditulis Suzanne Nossel, 
CEO PEN America, sebuah organisasi 
kebebasan pers di Amerika, di situs 
Foreign Policy: "Takut bahwa 
penolakan awal dan salah kelola wabah 
dapat memicu kerusuhan sosial, Beijing 
sekarang telah memasang propaganda 
kampanye domestik dan global yang 
agresif untuk menggembar-gemborkan 
pendekatan kejamnya terhadap 
epidemi, mengecilkan perannya dalam 
memicu wabah global, dan 

Tanggapan awal Beijing terhadap krisis 
yang berkembang di Wuhan bersifat 
tertutup. Namun, sejak itu, ia telah 
mengelola sumber dayanya yang luas 
secara efektif dan mengesankan.

cepat dan mahir memanfaatkan situasi, 
mengisi kekosongan untuk tampil 
sebagai pemimpin global dalam 
respons pandemi."Mudah untuk 
bersikap sinis. Banyak yang mungkin 
bertanya-tanya bagaimana China dapat 
mencari keuntungan pada saat ini - 
Campbell dan Doshi menyebutnya 
"Chutzpah" - mengingat bahwa di China 
pandemi ini tampaknya berasal.

Banyak komentator barat melihat China 
menjadi lebih otoriter dan lebih 
nasionalis, serta takut tren ini akan 
dipercepat oleh dampak pandemi dan 
perlambatan ekonomi. Tetapi dampak 
pada kedudukan global Washington bisa 
lebih besar.Sekutu Amerika sedang 
memperhatikan. Mereka mungkin tidak 
mengkritik administrasi Trump secara 
terbuka, tetapi banyak yang memiliki 
perbedaan yang jelas mengenai sikap 
terhadap China; keamanan teknologi 
China (kontroversi Huawei); dan tentang 
Iran dan masalah regional lainnya.

membandingkan upaya-upayanya 
dengan yang menguntungkan 
pemerintah-pemerintah Barat dan 
khususnya Amerika Serikat. "

China menggunakan jaringannya dalam 
penanganan pandemi untuk mencoba 
menetapkan parameter hubungan 
dengan negara-negara lain di masa 
depan - mungkin di mana China cepat 
menjadi "kekuatan penting".
Keterkaitan dalam kampanye kontra-virus 
corona dengan tetangga dekat - Jepang 
dan Korea Selatan - dan penyediaan 
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peralatan kesehatan yang penting bagi 
UE, dapat dilihat dari sudut pandang 
ini.Campbell and Doshi, dalam tulisan 
mereka di Foreign Affaris, membuat 
perbandingan eksplisit dengan 
penurunan peran Inggris di dunia 
internasional.Mereka mengatakan 
bahwa operasi Inggris yang gagal pada 
tahun 1956 untuk merebut Terusan 

Desainer kondang Anne Avantie turut 
membantu mengatasi permasalahan 
yang terjadi di tengah wabah virus 
corona. Anne 
memproduksi 
pakaian baju 
hazmat 
sebagai alat 
pelindung diri 
(APD) para tim 
medis. 
Tampilannya 
sama seperti 
baju hazmat 
pada 
umumnya. 
Hanya saja 
pada bagian 
kerah baju 
tersemat label "Anne Avantie - 
Indonesia" dengan tulisan namanya 
tercetak manis menggunakan benang 
berwarna keemasan. Video proses 
pembuatan baju hazmat ini juga turut 
dibagikan Anne lewat akun Instagram-
nya @anneavantieheart. Baju hazmat 
tersebut tidak dijual, melainkan 
dibagikan secara gratis untuk rumah 
sakit- rumah sakit. "Saya pribadi dan 
Yayasan Anne Avantie tidak menjual 

Anne Avantie Sumbang Baju APD

baju APD. Karena bagi saya ini adalah 
bagian dari ibadah yang saya 
persembahkan untuk Tuhan dan 

sesama," kata 
Anne melalui 
pesan 
singkatnya. 
Desainer asal 
Semarang itu 
menambahka
n, APD 
tersebut 
dibuat dengan 
keterbatasan 
menggunakan 
mesin-mesin 
yang ada. 
Anne 
menambahka

n, bagi masyarakat yang ingin ikut 
berdonasi bisa menyalurkan bantuan 
melalui Yayasan Wisma Kasih Bunda 
yang dikelolanya. Rumah sakit juga bisa 
mengajukan jika membutuhkan APD 
tambahan. "Kami hanya memberikan 
kepada rumah sakit yang mengirimkan 
surat secara resmi kepada Yayasan Anne 
Avantie, tidak melayani perorangan, 
maupun perdagangan dalam bentuk apa 
pun juga," kata dia.

Suez "menelanjangi pembusukan 
kekuasaan Inggris dan menandai 
berakhirnya pemerintahan Inggris sebagai 
kekuatan global"."Hari ini," kata mereka, 
"pembuat kebijakan AS harus mengakui 
bahwa jika Amerika Serikat tidak bangkit 
untuk menghadapi momen tersebut, 
pandemi virus corona dapat menandai 
'momen Suez' yang lain.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Presiden Joko Widodo berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 
2020 pada tanggal 23 Maret 2020 telah 
memberhentikan Evi Novida Ginting 
Manik secara tidak hormat dari jabatan 
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
RI. Evi Novida Ginting Manik mengaku 
telah menerima salinan putusan 
pemberhentiannya tersebut. “Iya, sudah 
saya terima hari ini,” kata Evi dalam 
pesan singkat yang diterima di Jakarta, 
Kamis (26/3/2020).Keputusan Presiden 
Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 
Maret 2020 itu menyatakan telah 
ditetapkan pemberhentian dengan tidak 
hormat anggota Komisi Pemilihan 
Umum atas nama Dra Evi Novida 
Ginting Manik MSP.Keppres yang 
ditandatangani Presiden Jokowi dan Plt 
Deputi Bidang Administrasi Aparatur 
Kementerian Sekretariat Negara Setya 
Utama tersebut ditujukan kepada Plt. 
Ketua Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum 
(DKPP) Muhammad.

Evi Novida Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Evi pun sempat menyatakan 
keberatannya terhadap Putusan DKPP 
atas perkara nomor 317-PKE-
DKPP/X/2019 tersebut.

Pemberhentian tersebut didasarkan atas 
putusan DKPP yang menyatakan Evi 
melanggar kode etik selaku 
penyelenggara pemilu dalam kasus 
penghitungan perolehan suara calon 
anggota legislatif Partai Gerindra Daerah 
Pemilihan Kalimantan Barat VI.

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, 
Presiden Jokowi memberhentikan Wahyu 
Setiawan dari jabatan Anggota KPU RI. 
Wahyu ditetapkan tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) karena 
diduga menerima suap untuk caleg PDI 
Perjuangan.

Evi Novida Ginting menjadi komisioner 
kedua KPU RI periode 2017-2022 yang 
diberhentikan dengan tidak hormat oleh 
Presiden Joko Widodo. Dalam kurun 
waktu tiga bulan, dua anggota KPU RI 
diberhentikan secara tidak hormat karena 
pelanggaran berat.

Menurut data Universitas Johns Hopkins 
terbaru Kamis WIB (26/3/2020), jumlah 
kematian di AS telah mencapai 1.041. 
Kota New York menjadi wilayah dengan 
jumlah kematian tertinggi sebanyak 280. 
Sementara total jumlah kasus di AS 
adalah 68.960.Sementara Pentagon 
Rabu (25/3/2020) mengonfirmasi kasus 
pertaa akibat corona di markas militer 
AS.Pentagon mengonfirmasi seorang 
Marinir AS yang ditempatkan di 
Departemen Pertahanan dinyatakan 
positif terkena virus corona.

Jumlah kematian di Amerika Serikat 
(AS) akibat virus corona telah melonjak 
melewati 1.000 orang.

“Marinir saat ini berada di ruang isolasi 
di rumahnya dan akan menjalani 
penilaian lebih lanjut oleh para 
profesional kesehatan. Hari terakhirnya 
di Pentagon adalah 13 Maret,” menurut 
pernyataan Pentagon."Ruang kerjanya 
telah dibersihkan oleh tim respons 
Pentagon. Selain itu, dilakukan 
penyelidikan kontak menyeluruh untuk 

1.000 Orang Meninggal Akibat Covid-19 Di AS

2. Italia (74.386)

Pentagon mempekerjakan lebih dari 
22.000 orang, menjadikannya salah satu 
gedung perkantoran terbesar di 
dunia.Pada Minggu, Departemen 
Pertahanan mengkonfirmasi bahwa 
seorang kontraktor, yang bekerja di Badan 
Kerjasama Keamanan Pertahanan, 
meninggal setelah dinyatakan positif 
terkena corona. Ini adalah kematian 
pertama yang dilaporkan di Departemen 
Pertahanan AS.Sementara mengutip data 
Worldometers, Kamis pukul 10.40 WIB 
(26/3/2020), seara global, virus corona 
telah menginfeksi 471.304 dengan jumlah 
kematian 21.291.

4. Spanyol (49.515)
3. AS (68.367)

5. Jerman (37.323)

Berikut enam negara teratas dengan 
jumlah kasus terbanyak.

mengurangi risiko dan menjaga kesehatan 
tenaga kerja di Pentagon.

6. Iran (27.017).

1. Tiongkok (81.285)
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Sejak Rabu (25/3/2020), otoritas Hubei 
mencabut aturan lockdown di provinsi 
yang tadinya dikenal sebagai pusat 
wabah virus corona itu. Warga Hubei 
pun berbondong-bondong keluar dari 
rumah mereka menuju transportasi 
publik. Mereka telah "dikurung" di 
dalam rumah selama dua bulan. 
Penarikan aturan lockdown membuat 
banyak warga berpikir untuk segera 
meninggalkan Hubei dengan pergi ke 
daerah lain di China. Pada hari yang 
sama pula, 
kerumunan 
besar terjadi 
antrean masuk 
kereta dan bus. 
Dilaporkan dari 
media Perancis 
AFP, para 
wartawan 
melihat antrean 
panjang 
penduduk Hubei 
dengan koper-
koper mereka 
menanti 
kereta.Anak-anak kecil yang memakai 
masker wajah juga banyak menunggu 
di sana. Meski begitu, tidak semua kota 
di Hubei sudah dibuka. Wuhan, ibu 
kota Hubei sekaligus tempat pertama 
virus itu ditemukan, baru akan dibuka 
pada 8 April mendatang. Meski begitu, 
sekitar 30 jalan di Wuhan sudah dibuka 
pada Rabu pagi. Dikutip dari media 
Xinhua, para pekerja dari Huanggang, 
salah satu kota paling terdampak, 
sedang mengantre dengan tas dan 
koper. Salah satu pekerja yang tak 
ingin disebut namanya mengatakan 
bahwadia akan kembali ke Wenzhou, 
di Provinsi Zhejiang Timur. "Saya 
sudah berada di rumah di Hubei 
selama lebih dari dua bulan," ujarnya. 
Para pemilik restoran di Kota Macheng, 
Provinsi Hubei, mensterilkan mangkuk 
saji mereka dengan air panas yang 
mengepul uapnya. Seorang manajer 
restoran bernama Wu Guoqing 

mengatakan kepada AFP bahwa secara 
lokal, seluruhnya belum kembali seperti 
sedia kala.Di sebuah taman hiburan di 
dekat restoran itu, penduduk setempat 
berjalan kaki dengan masker dan lampu 
neon, sedangkan beberapa orang 
masuk ke mobil-mobil. Bahkan, aturan 
social distancing juga masih 
diberlakukan, terutama saat antrean 
panjang dan anak-anak yang bermain air 
mancur di taman. Penduduk asli Hubei 
juga mengambil kesempatan untuk 

pulang 
(mudik) ke 
tempat lain di 
China. Guo 
Wei, seorang 
guru yang 
bekerja di 
Beijing, 
mengatakan 
bahwa dia 
telah membeli 
tiket pertama 
menuju 
kampung 
halamannya 

pada Rabu pagi."Tadinya sangat sulit 
sekali," ujarnya saat menceritakan masa 
lockdown dua bulan di Hubei. Kini orang-
orang diizinkan untuk bepergian ke 
dalam dan keluar Hubei selama mereka 
memiliki kartu "hijau" yang dikeluarkan 
pihak otoritas kesehatan. Kartu itu 
menunjukkan seseorang dalam kondisi 
sehat dan tidak terinfeksi virus corona 
alias Covid-19. Perintah lockdown 
terhadap Hubei dilakukan Pemerintah 
Beijing untuk menghentikan penularan 
lebih ke provinsi lain. Namun, kini angka 
infeksinya sudah banyak berkurang. 
Dalam beberapa hari terakhir, warga 
Hubei diperbolehkan untuk keluar dan 
bekerja. Namun, sekolah masih ditutup. 
Di sebuah pos pemeriksaan di luar kota 
Xiaogan, Hubei, seorang guru 
mengatakan kepada Xinhua bahwa dia 
akan kembali ke sekolah di Provinsi 
Guangdong Selatan. Dia juga mengaku 
sangat senang bisa kembali bekerja.

Warga Hubei Bebas Dari Lockdown

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
resmi meniadakan program mudik gratis 
pada musim Lebaran 2020 ini. Direktur 
Jenderal Perhubungan Darat Budi 
Setiyadi mengatakan, terkait dengan 
bencana virus corona atau Covid-19, 
keputusan soal mudik gratis sudah 
disepakati untuk ditiadakan. "Sudah 
diputuskan untuk ditiadakan programnya 
tahun ini. Semula mudik gratis ini 
memang akan kami adakan BUMN dan 
pihak swasta lainnya," kata Budi saat 

Menanti Keputusan Pemerintah Mudik Lebaran

dihubungi Kompas.com, Senin 
(23/3/2020). Menurut dia, lngkah 
peniadaan mudik gratis diambil dengan 
pertimbangan status keadaan tertentu 
darurat bencana wabah penyakit virus 
corona yang berlaku sejak 29 Februari 
hingga 29 Mei 2020 mendatang. 
Penghapusan mudik gratis itu menyasar 
program mudik dengan bus dan kapal 
penyeberangan. Budi juga meminta maaf 
pada masyarakat mengenai pembatalan 
mudik gratis, terutama untuk yang sudah 
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melakukan pendaftaran.  Pihaknya 
meminta peran serta masyarakat 
Indonesia untuk tidak berpergian, 
apalagi melakukan mudik pada saat 
libur Lebaran nanti. "Saya imbau 
masyarakat tidak melakukan perjalanan 
dulu hingga situasi kondusif. Mudik ini 
melibatkan banyak massa, berpotensi 
menjadi titik penyebaran virus tersebut, 
yang mudik bepergian ke daerahnya 
masing-masing akan berpotensi 
membuat wilayah persebaran Covid-19 
meluas," kata Budi. 
Mudik pribadi dikaji 
Sementara itu, untuk pelaksanaan 
mudik secara pribadi belum diputuskan 
oleh pemerintah. Budi menuturkan, 
keputusan tersebut sedang dalam tahap 
pengkajian dan pembicaraan. "Nanti 
akan ada rapat terbatas soal ini, 
kemungkinan juga akan dibicarakan. 
Untuk saat ini kami baru menghapus 
yang mudik gratis, baik dari Kemenhub, 
BUMN, swasta," ucap Budi. Budi 
menjelaskan, kondisi saat ini memang 
sangat tidak kondusif. Penyebaran virus 
corona setiap harinya makin meluas, 
karena itu pemerintah gencar meminta 
masyarakat untuk tak meninggalkan 
rumah. Menurut Budi, bila kondisi belum 
pulih, maka mudik akan memberikan 
dampak yang lebih besar lagi bagi 
"Seperti yang diketahui mudik ada 
banyak orang yang melakukan 
perjalanan, risikonya tinggi karena 
menjadi penyebarannya makin meluas," 
ujar Budi. "Kalau dari kami sudah mulai 
gencar mengimbau. Kepastiannya 
seperti apa, mungkin nanti saat rapat 
terbatas akan diputuskan," kata dia. 
Imbauan wapres Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin kembali mengimbau masyarakat 
agar tidak mudik ke kampung halaman, 
baik saat ini maupun Lebaran nanti. 
Meski pemerintah belum memutuskan, 
menurut dia, masyarakat tetap harus 
menahan agar tak pulang terlebih 
dahulu. Hal tersebut diperlukan untuk 
mencegah kemungkinan tersebarnya 
virus corona di daerah yang masih 
bersih atau agar sebarannya tak lebih 
luas lagi. "Saya pribadi sebaiknya 
memang masyarakat tidak mudik. Mudik 
itu yang penting bagaimana silaturahmi, 

Pada era ini, kata dia, silaturahim 
dilakukan bisa dengan berbagai cara, 
salah satunya dengan memanfaatkan 
komunikasi lewat teknologi. Terlebih lagi, 
kata dia, agama juga mengajarkan 
apabila ada maslahat yang bisa 
didapatkan tetapi ada bahaya, maka 
prinsip yang harus digunakan adalah 
menolak bahaya itu terlebih dahulu. 
Gubernur diminta ambil tindakan Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 
meminta para gubernur segera 
mengambil langkah detail untuk 
mengantisipasi arus mudik jelang Idul Fitri 
di tengah semakin meluasnya penularan 
virus corona yang mengakibatkan individu 
terjangkit Covid-19. Menurut Tito, 
berkaitan dengan hal ini, sejumlah 
gubernur telah dia ingatkan secara 
langsung. "Saat (berkunjung) ke empat 
provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Banten dan Sumatera Selatan, saya 
sudah mengingatkan para gubernur untuk 
segera mengambil langkah-langkah detail 
di lapangan untuk antisipasi mudik jelang 
lebaran," ujar Tito dalam keterangan 
tertulisnya kepada wartawan, Kamis 
(26/3/2020). Baca juga: Cegah 
Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan 
Gubernur Segera Antisipasi Mudik 
Menurut Tito, beberapa pemerintah 
daerah telah mengeluarkan imbauan agar 
warganya menunda mudik untuk 
mengurangi risiko penularan Covid-19. 
Tito mencontohkan Jawa Tengah.  "Pak 
Gubernur (Jateng) sudah mengimbau 
warganya untuk menunda mudik. Beliau 
pun sudah menjalin komunikasi dengan 
daerah sumber pemudik, seperti 
Jabodetabek dan Jawa Barat untuk 
mensosialisasi gerakan menundamudik 
tahun ini, " jelasnya. Meski demikian, Tito 
mengakui bahwa dari sisi implementasi, 
langkah ini tidak akan secara total 
menghentikan arus mudik. "Tentu dalam 
tingkat implementasi, kita paham juga 
bahwa upaya tersebut tidak berarti akan 
mampu mencegah arus mudik secara 
total keseluruhan," tutur Tito.

tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, 
baik di jalan maupun di kerumunan-
kerumunan ketika berada di kampung 
halaman, dan ada risiko penularan Covid-
19," ujar Ma'ruf, Kamis (26/3/2020). 
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Dia menuduh virus itu justru sengaja 
dibuat oleh Amerika Serikat. Dia bahkan 
mengatakan virus tersebut diduga 
adalah senjata biologis yang dibuat 
untuk menyerang Iran.

Pemerintah Amerika Serikat membalas 
tuduhan Pemimpin Tertinggi Iran, 
Ayatollah Ali Khamenei, yang 
mengatakan 
AS sebagai 
pembuat 
wabah virus 
corona."Mas
kapai teror 
Iran, Mahan 
Air, yang 
membawa 
apa yang 
dinamakan 
'Virus 
Wuhan' 
melalui 
penerbanga
n yang terus 
berlangsung ke China," kata Menteri 
Luar Negeri AS, Mike Pompeo, seperti 
dilansir AFP, Kamis (26/3)."Rezim 
tersebut terus berdusta kepada 
penduduk Iran dan dunia tentang jumlah 
kasus dan korban meninggal, yang 
sangat disayangkan lebih tinggi dari 
yang diakui rezim tersebut," lanjut 
Pompeo.
Pada 22 Maret lalu, Khamenei menolak 
bantuan yang ditawarkan Amerika 
Serikat untuk melawan pandemi virus 
corona di negaranya.

Presiden AS, Donald Trump, juga 
menyatakan tetap memberlakukan 
kebijakan untuk terus menekan Iran, 
meski saat ini mereka juga sama-sama 
sedang menghadapi pandemi corona.
AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran 
dengan alasan negara tersebut tetap 

Meski begitu, sampai saat ini belum ada 
bukti ilmiah bahwa virus tersebut adalah 
senjata biologis.Dikhawatirkan Iran akan 
kesulitan melawan penyebaran virus 
tersebut akibat sejumlah sanksi yang 
dijatuhkan AS.

Amerika Bantah Tuduhan Iran 

Amerika

“Khamenei 
menolak 
tawaran 
tersebut 
karena dia 
bekerja tanpa 
lelah untuk 
menyusun 
teori konspirasi 

dan mendahulukan ideologi ketimbang 
mengurus rakyat Iran," kata Pompeo.
Menurut data Sekolah Kedokteran 
Universitas Johns Hopkins, jumlah kasus 
virus corona di Iran sampai hari ini 
berjumlah 27.017 orang. Sebanyak 
2.077 orang di antaranya meninggal, 
dan 9.625 orang dilaporkan sembuh.

melanjutkan program peluru kendali dan 
terlibat dalam konflik di Irak dan Suriah.
Meski begitu, Pompeo mengklaim AS 

terus 
menawarkan 
bantuan 
kepada Iran 
untuk 
memerangi 
virus corona.
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