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Pandemi Covid-19 entah kapan kita 
akan berhenti membicarakan ini. 
Sebuah bencana yang tiba-tiba datang 
dan kita seolah kehabisan waktu untuk 
mempersiapkan 
segalanya. Seperti 
berperang tanpa 
senjata, tanpa 
strategi, kira-kira 
seperti itu. Sampai 
hari ini Pemerintah 
masih meminta 
kepada seluruh 
masyarakat agar 
tetap menggunakan 
masker, terutama saat berada di luar 
rumah dan di tempat-tempat keramaian. 
Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) sendiri juga baru-baru ini 
kembali mengeluarkan himbauan 
terbarunya, agar semua orang, tanpa 
terkecuali tetap melakukan jaga jarak 
aman atau physical distancing. Selain 
diminta agar tetap menjaga jarak aman, 
masyarakat juga diminta untuk 
memperhatikan asupan gizi serta 

memperbanyak konsumsi buah-buahan 
bervitamin C, seperti jeruk dan lain 
sebagainya. Hal ini dengan tujuan untuk 

membantu 
mempertahankan 
daya tahan tubuh. 
Jika sebelumnya, 
akibat khawatir 
penyebaran virus 
corona ini semakin 
meluas, maka 
masyarakatnya 
diminta agar tidak 
melakukan mudik saat 
Lebaran Idul Fitri, 

maka baru-baru ini pemerintah melalui 
Kemenkes telah mengeluarkan surat 
Edaran Menteri Kesehatan dengan 
Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 
tentang Protokol Pencegahan Penularan 
Coronavirus Disease (COVID-19) di 
Tempat Kerja Sektor Jasa dan 
Perdagangan (Area Publik) dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha 
untuk mengantisipasi penyebaran virus 

SIKM
Surat jin eluar asukI K M
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corona ini di tempat kerja. Sebelum 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
menerbitkan protokol normal baru (new 
normal) bagi perkantoran dan industri 
dalam menghadapi pandemi virus 
corona atau Covid-19.  Sebenarnya 
pemerintah telah mengeluarkan 
beberapa kebijakan untuk membatasi 
penyebaran virus corona ini, seperti, 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PKM), isolasi wilayah, PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), 
isolasi terbatas dan lain sebagainya 
sebagai antisipasi untuk melindungi 
masyarakatnya. Tapi semua kebijakan 
itu seolah-olah hanya tinggal kebijakan 
semata. Sementara masyarakatnya 
masih suka keluar rumah dan berjalan 
kemana-mana, tanpa memperdulikan 

kesehatan dirinya juga kesehatan orang-
orang di sekitarnya. Sebab meski telah 
banyak aturan yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah, baik itu berupa 
kebijakan maupun peraturan daerah dan 
pusat untuk membatasi gerak 
penyebaran virus corona ini, tetapi 
nyatanya masih banyak juga masyarakat 
kita yang terkesan 'menyepelekan' 
imbauan dan peraturan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai 
contoh, himbauan dilarang mudik 
beberapa waktu, oleh sebagian 
masyarakat kita cuma dianggap angin 
lalu saja, terbukti dengan masih banyak 
ditemukannya pelanggaran di lapangan, 
serta maraknya calo-calo yang menjual 
jasa pembuatan Surat Keterangan palsu 
dari dokter dengan tujuan agar para 
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pemudik tersebut bisa melakukan 
perjalanan mudik ke kampung 
halamannya. Dari beberapa kasus 
tersebut, harus diakui bahwa 
kesadaran masyarakat kita saat ini 
memang masih sangat kurang, 
sehingga beberapa Perusahaan 
akhirnya mengeluarkan ancaman PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja) bagi para 
pekerja/buruh yang kedapatan masih 
tetap membandel melakukan kegiatan 

mudik di tengah-tengah ancaman 
penyebaran virus corona ini. Epidemiolog 
UI dan Unpad sepakat, peningkatan tajam 
kasus positif Covid 19 pasca perayaan Idul 
Fitri, bisa terjadi beberapa hari kedepan. 
Penyebabnya mudah diduga, karena 
peningkatan pergerakan manusia, baik 
yang berasal dari ibukota yang nekat 
melakukan mudik lebaran, maupun 
mereka yang berada di daerah ketika 
menjelang hari raya, sibuk berbelanja di 
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pusat-pusat perbelanjaan. Korelasi 
antara peningkatan pergerakan dengan 
peningkatan kasus positif Corona, 
tampak dalam laporan harian Gugus 
Tugas Covid 19. Peningkatan itu 
diketahui terjadi di beberapa provinsi 
yang menjadi tempat tujuan mudik 
warga Jakarta dan sekitarnya. Untuk 
mengatakan berpotensi terjadi kurva 
kedua serangan pandemi di Indonesia, 
epidemiolog mengaku tidak dalam 
posisi menilainya demikian. 
Penyebabnya adalah situasi fluktuatif 
yang masih terjadi selama ini, 
membuktikan kondisi pandemi belum 
sepenuhnya terkendali, maka kurva 

pertama saja kita belum lagi 
melampauinya. Syahrizal Syarif, sebagai 
narasumber Prime Time News Metro TV, 
menyesalkan kebandelan masyarakat, 
yang karena tidak mendapatkan 
pendekatan sanksi berupa denda, 
mereka cenderung tak mengindahkan 
himbauan maupun larangan pergerakan. 
Maka secara sederhana kita bisa 
dikatakan sedang bersiap menghadapi 
lonjakan kasus positif Corona. Protokol 
kesehatan yang diyakini sangat ampuh 
meredam penyebaran virus, tak selalu 
dijalankan dengan disiplin oleh warga. 
Hal inilah yang menjadi kendala terbesar, 
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jika pemerintah berketetapan 
melonggarkan PSBB melalui 
pendekatan new normal. Lalu solusi 
apa yang bisa diterapkan untuk 
meningkatkan kepatuhan warga? 
Jawabannya adalah denda yang 
secara tegas dijalankan. Syahrizal 
mencontohkan kondisi di Provinsi Bali, 
yang warganya dipaksa mendisiplinkan 
melakukan karantina mandiri. 
Situasinya sangat berbeda dengan 
daerah lain, yang sangat variatif dalam 
menjalankan protokol kesehatan, 
karena di satu daerah berlaku sangat 
ketat, namun di daerah lain sangat 
longgar. Bergeser ke rencana 

menerapkan pendekatan normal baru, 
Syahrizal justru lebih mengkhawatirkan 
penerapannya di sekolah-sekolahan dan 
pasar tradisional. Jika di mal-mal bisa 
dengan mudah dikendalikan, maka situasi 
yang sangat berbeda kita hadapi di 
sekolah dan pasar tradisional. Saran yang 
bisa diajukan untuk mengatur pergerakan 
siswa dan pengunjung pasar, maka perlu 
usaha keras untuk mengurangi kepadatan 
pengunjung. Barangkali penerapan 
normal baru, untuk tahap awal tidak perlu 
secara serentak diberlakukan, melainkan 
dimulai dari lokasi yang paling mudah, 
misalnya mal dan pusat perbelanjaan. 
Jadi kita nantinya akan membiasakan 
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untuk melakukan disiplin “baru” yang 
selama ini sebenarnya telah kita latih. 
Kita jalankan protokol kesehatan dalam 
beraktifitas. Sekolah, tempat ibadah, 
nantinya akan mungkin akan dimulai 
lagi, tapi jumlah manusianya sedikit dan 
jaraknya akan berongga-rongga. 
Dengan cara seperti itu, kepadatan di 
tempat ibadah akan secara otomatis 
berkurang dibanding dengan kondisi 
sebelum terjadinya pandemi. Beberapa 
hal, yang mungkin tidak bisa dibuka 
untuk jangka panjang adalah kolam 
renang, tempat rekreasi dan pusat 
kebugaran. Acara konser, pernikahan, 
bioskop, café, serta acara kumpul-
kumpul lainnya, tentu harus 
bermetamorfosa untuk 
mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Pabrik, kantor dan pertokoan 
juga mesti menata ulang sistem, sebelum 
beroperasi secara “normal” kembali. Dan 
untuk mencegah penyebaran virus corona 
di tempat kerja, maka di dalam surat 
edaran yang telah dikeluarkan oleh 
Kemenkes itu ditekankan bahwa 
perusahaan diwajibkan untuk membatasi 
jarak antar pekerjanya, minimal 1 meter. 
Dan untuk penerapan batasan jarak itu 
sendiri harus dilakukan baik di titik tempat 
bekerja, maupun di bagian-bagian yang 
lainnya. Segala sesuatu akan mulai 
merangkak, sebelum mulai berjalan lagi, 
dengan protokol yang mumpuni. Tentunya 
akan muncul bentuk-bentuk usaha inovatif 
dan atraktif, yang menyesuaikan dengan 
kebutuhan tatanan kenormalan yang baru. 
Sering cuci tangan, memakai masker, 
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menjauhi kerumunan, langsung mandi 
setelah pulang beraktivitas, dst. 
Pendekatan normal baru dalam kondisi 
tertentu, menjadi protokol baru yang 
harus dijalankan dengan sangat ketat. 
Untuk menjaga potensi penyebaran 
Corona, barangkali kita perlu 
menambahkan satu protokol dalam 
pendekatan tersebut, misalnya 
penjadwalan ulang waktu operasi para 
pekerja, pegawai dan siswa sekolah. 
Diharapkan dengan dikeluarkannya 
protokol tentang Pencegahan 
Penularan Coronavirus Disease 
(COVID-19) ini mampu meminimalisir 
resiko dan dampak pandemi Covid-19 
di sektor usaha dan perdagangan (area 
publik) di mana tempat-tempat tersebut 
dapat menjadi potensi penularan Covid-

19 akibat berkumpulnya sejumlah orang di 
dalam satu lokasi yang sama. Tapi semua 
aturan dan pencegahan itu akan kembali 
lagi kepada kesadaran masyarakatnya 
sendiri, jika kita semua, sebagai 
masyarakat belum memiliki kesadaran 
dan cara pandang yang sama, tentang 
informasi soal virus corona ini, maka mau 
sebagus apapun peraturan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
melakukan pencegahan terhadap 
penyebaran virus ini akan sia-sia. Lebaran 
telah usai dan beberapa perusahaan akan 
kembali memulai aktivitas usahanya. 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
mengeluarkan aturan bagi siapa saja yang 
hendak keluar ataupun masuk wilayah 
Jabodetabek harus menunjukkan surat 
surat izin keluar-masuk ( SIKM). Kasubdit 

Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya 
AKBP Fahri Siregar, mengatakan 
pihaknya bersama Satpol PP dan Dishub 
akan melakukan penyekatan di sejumlah 
titik di perbatasan Jabodetabek. Para 
pemudik yang berencana kembali ke 
Jakarta dari daerah diwajibkan memenuhi 
persyaratan dan membawa SIKM, yang 
bisa didapatkan di laman 
corona.jakarta.go.id. Namun juga tak 
sembarang warga yang diperbolehkan 
untuk mendapatkan SIKM tersebut. SIKM 
akan diberikan kepada yang memang 
diharuskan untuk keluar dan masuk 
wilayah DKI Jakarta. Warga penerima 
SIKM adalah yang memang mendapatkan 
tugas dari pekerjaannya maupun 
kepentingan lain yang mendesak. Dalam 

penerapan SIKM, tidak sembarang 
warga bisa keluar masuk dengan 
berasalan aktifitas dari pekerjaan. 
Warga diperbolehkan mengurus SIKM 
apabila bidang pekerjaannya termasuk 
ke dalam sektor yang diperbolehkan 
beraktivitas selama PSBB. Pemprov 
DKI Jakarta juga sudah menetapkan 11 
sektor usaha yang masih diperbolehkan 
beroperasi maupun keluar masuk 
selama PSBB. Yaitu seperti bidang 
kesehatan, bahan pangan atau 
makanan dan minuman, energi, serta 
komunikasi dan teknologi informatika. 
Kemudian juga ada bidang keuangan, 
logistik, perhotelan, hingga konstruksi. 
Pun berbagai bidang yang bergerak di 
industri strategis, pemenuhan 
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Jeruk Bali adalah salah satu dari sekian 
banyak jenis jeruk yang ada di Indonesia. 
Jeruk ini cukup unik karena ukurannya 
yang lebih besar dari ukuran jeruk biasa 
pada umumnya. Kulitnya pun tebal dan 
daging buahnya yang berwarna merah 
muda atau oranye.
Selain rasanya yang manis asam, jeruk 
ini juga memiliki manfaat kesehatan yang 
baik bagi tubuh. Dikutip dari 
alodokter.com, jeruk Bali memiliki banyak 
kandungan penting untuk tubuh. 
kandungan tersebut antara lain adalah 
vitamin C, serat, vitamin B, karbohidrat 
kompleks, gula, protein, kalium, fosfor, 
zat besi, kalsium, magnesium, dan 
antioksidan.
Dengan nutrisi tersebut, wajar bila jeruk 
Bali memiliki efek kesehatan bagi tubuh. 
Dilansir dari beberapa sumber, berikut 
manfaat jeruk bali bagi tubuh anda.
1.Kesehatan Jantung

Manfaat Jeruk Bali Untuk Kesehatan

Manfaat lainnya adalah air jeruk Bali 
dapat mengatur tekanan darah. Kalium 
yang ada di dalamnya dapat 
membantu melepaskan ketegangan 
pada pembuluh darah dan membantu 
sirkulasi darah.
2.Menyehatkan Pencernaan

Manfaat jeruk Bali yang pertama 
adalah mampu menyehatkan organ 
jantung. Jeruk Bali kaya akan kalium, 
yaitu nutrisi penting untuk mendukung 
kesehatan jantung.

Manfaat jeruk Bali yang kedua yaitu 
dapat bermanfaat untuk pencernaan. 
Jeruk Bali mengandung vitamin C yang 
berguna untuk mempertahankan 

Kandungan vitamin C pada jeruk ini 
juga menjaga elastisitas arteri pada 
jantung. Selain itu, jeruk Bali juga 
mengandung pektin, senyawa yang 
dapat membersihkan simpanan arteri 
yang terakumulasi dalam tubuh

Sementara itu, juga ada beberapa 
syarat yang harus dipenuhi bagi warga 
domisili bukan di Jabodetabek bagi 
pengurus SIKM.

3. Surat keterangan bekerja di DKI 
Jakarta dari tempat kerja (untuk 
perjalanan berulang)

1. Surat keterangan kelurahan atau 
desa asal

2. Surat pernyataan sehat

3. Surat keterangan bekerja di DKI 
Jakarta dari tempat kerja (untuk 
perjalanan berulang)
4. Surat tugas atau undangan dari 
instansi atau perusahaan
5. Surat jaminan dari keluarga atau 
tempat kerja yang berada di Provinsi 
DKI Jakarta yang diketahui oleh ketua 
RT setempat (untuk perjalanan sekali)
6. Rujukan rumah sakit (untuk 

 Berikut daftar dokumen yang 
diperlukan untuk mengurus SIKM:

5. Pas foto berwarna

1. Pengantar dari RT dan RW yang 
menjelaskan aktivitas perjalanan dinas

4. Surat keterangan perjalanan dinas 
(untuk perjalanan sekali)

2. Surat pernyataan sehat

kebutuhan sehari-hari, serta pelayanan 
dasar,utilitas publik, dan industri. Selain 
itu, SIKM juga akan diberikan pada 
warga yang memiliki kepentingan 
mendesak seperti sakit atau anggota 
keluarga meninggal dunia. Meski 
demikian, warga dengan domisili 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (Jabodetabek) yang bepergian 
di dalam wilayah tersebut tidak 
membutuhkan SIKM. Perjalanan pun 
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 
perjalanan berulang di mana ada 
aktivitas rutin selama PSBB. Dan 
perjalanan sekali atau situasional 
memang karena adanya keadaan 
tertentu. Dalam penerapan kebijakan 
ini, akan ada pengawasan dan 
penindakan oleh petugas di lapangan. 
Terdapat beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi apabila akan mengurus 
SIKM wilayah DKI Jakarta. Berikut 
persyaratan pengurusan SIKM bagi 
warga berdomisili DKI Jakarta:

6. Pindaian Kartu Tanda Penduduk 
(KTP)

perjalanan sekali)

8. Pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Dalam laman tersebut, pihak Pemprov DKI 
Jakarta sudah memberikan peringatan 
terkait pemalsuan dokumen. Pemalsuan 
SIKM dan dokumen lainnya akan 
dikenakan Pasal 263 KUHP dengan 
ancaman pidana maksimal penjara 
selama enam tahun. Serta Pasal 35 dan 
Pasal 51 ayat 1 UU UTE Nomor 11 tahun 
2008 dengan ancaman maksimal 12 tahun 
penjara dan atau denda paling banyak Rp 
12 miliar. Nah buat para pemudik yang 
ada di daerah jangan sekali kali 
menerobos. Bagi yang tidak memenuhi 
persyaratan akan mendapat sanksi dari 
yang berwenang. “Sampai saat ini sudah 
dikedepankan penindakan yang dilakukan 
rekan-rekan dari Satpol PP maupun 
Dishub,” ujar Fahri, dalam konferensi 
video belum lama ini. “Polisi tugasnya 
hanya mendampingi, misalnya 
memberhentikan kendaraan. Karena tugas 
polisi dalam hal ini hanya sebagai 
koordinator dan pengawasan” katanya. 
Menurut Fahri, dalam hal tidak membawa 
SIKM, sanksi akan mengacu pada aturan 
Pergub DKI No 47 Tahun 2020, yaitu 
denda administrasi sebesar Rp 100.000 
hingga Rp 250.000. “Jadi kalau dia masuk 
Jakarta tanpa SIKM dia akan 
diputarbalikkan. Atau nanti kalau dia 
sudah lolos ke Jakarta, tapi ditemukan 
tidak punya SIKM, nanti akan dikarantina 
selama 14 hari rencananya,” ujar Fahri. 
Sementara jika pemudik menolak 
diberhentikan atau melanggar ketentuan 
lalu lintas bisa dikenakan pasal lain yang 
sesuai. “Jadi saat ini sanksinya 
berdasarkan aturan yang ditetapkan 
Gubernur DKI. Sanksinya ada yang 
berupa teguran tertulis, atau denda 
administrasi, juga ada pekerjaan sosial 
bagi yang melanggar,” kata Fahri. “Tetapi 
kalau memang ada tindakan di luar PSBB 
tersebut, maka bisa digunakan undang-
undang lainnya. Misalkan ada orang yang 
tidak mematuhi ketentuan PSBB, atau dia 
menolak perintah petugas. Maka nanti 
bisa dikenakan pasal 212 KUHP atau 216 
KUHP,” tuturnya. Kalau tahu begini nyesel 
dah kemarin sembunyi sembunyi pulang. 
Sekarang mau balik susah. 

7. Pas foto berwarna
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Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
memperingatkan bahwa dunia saat ini 
masih terpukul akibat penularan virus 
corona. Direktur Eksekutif WHO, Dr. Mike 
Ryan sebagai pakar kesehatan 
menuturkan hal tersebut dilihat dari 
lonjakan kasus virus corona yang masih 
terjadi di 
Brasil dan 
India.Perin
gatan 
tersebut 
disampaika
n untuk 
meredam 
harapan 
pemulihan 
ekonomi 
global 
secara 
cepat dan 
kemungkin
an jadwal 
perjalanan 
internasion
al yang 
akan 
dibuka kembali dalam waktu dekat."Saat 
ini, kita tidak berada dalam gelombang 
kedua. Kita tepat di tengah gelombang 
pertama secara global. Kita masih 
berada di banyak fase di mana penyakit 
ini sedang dalam perjalanan," ujar Dr. 
Ryan seperti dilansir Associated Press.
Saat ini India mencatat lonjakan kasus 
baru corona sehingga total kasus positif 
mencapai 146.376 dan 4.187 kematian. 
Sebagian besar kasus corona di India 
terpusat di negara bagian barat 
Maharashtra, Mumbai, dan Gujarat dan 
daerah timur lantaran warga kembali ke 
desa dari kota-kota besar.Peningkatan 
kasus corona terjadi setelah pemerintah 
India mulai melonggarkan penutupan 
wilayah (lockdown). India juga mulai 
mengizinkan operasional penerbangan 
domestik mulai Senin (25/5) setelah 
ditutup selama dua bulan.
Setali tiga uang, Brasil juga mencatat 
lonjakan kasus hingga mencapai 375 

WHO : Gelombang 1 Corona Belum Selesai
ribu dan lebih dari 23 ribu kematian. 
Saat ini Brasil berada di uruta kedua 
setelah Amerika Serikat sebagai 
negara dengan kasus corona tertinggi 
di dunia.Banyak pihak yang khawatir 
jika angka infeksi sebenarnya jauh 
lebih tinggi dari yang dilaporkan 

pemerintah.
Ryan 
mengataka
n tingkat 
penularan 
virus 
corona di 
Brasil 
terbilang 
intens. Ia 
menyarank
an negara 
tersebut 
tetap 
mempertah
ankan 
anjuran 
agar warga 
tetap 
tinggal di 

rumah, terlepas dari dampak negatifnya 
bagi perekonomian."Anda harus terus 
melakukan semua (upaya) yang Anda 
bisa," kata Ryan.Akan tetapi Gubernur 
Sao Paolo, Joao Doria 
mengesampingkan aturan lockdown 
total dengan berencana melakukan 
pelonggaran mulai 1 Juni 
mendatang.WHO sebelumnya 
menghentikan sementara uji klinis 
hydroxychloroquine atau obat malaria 
sebagai pengobatan potensial bagi 
pasien Covid-19. Keputusan tersebut 
dilakukan setelah penelitian yang 
diterbitkan dalam jurnal medis The 
Lancet menunjukkan obat itu dapat 
meningkatkan risiko kematian pasien.
Sebuah kelompok Solidarity Trial yang 
terdiri dari ratusan rumah sakit rujukan 
virus corona di seluruh dunia 
mendaftarkan pasien untuk diuji 
menggunakan hydroxychloroquine. Kini 
uji coba tersebut dihentikan sementara. 

3.Kesehatan Tulang

Serat pada jeruk Bali ini juga 
memerlukan waktu yang lama untuk 
dicerna. Bagi anda yang sedang 
menjalani program diet, hal tersebut 
akan 
memban
tu anda 
karena 
dapat 
mengura
ngi rasa 
lapar 
anda. 
Dan 
juga, 
jeruk Bali 
memiliki 
manfaat 
untuk 
membak
ar lemak 
dan 
mengura
ngi kadar 
gula 
dalam 
tubuh.

Manfaat jeruk Bali yang ketiga adalah 
berguna untuk kesehatan tulang anda. 
Jeruk Bali mengandung kalsium 
sehingga dapat membantu memelihara 
kepadatan tulang. Ditambah kandungan 
kaliumnya yang tinggi, berguna dalam 
penyerapan mineral oleh sel dan 
jaringan dalam tubuh.

elastisitas arteri dan meningkatkan 
sistem pencernaan.Selain itu jeruk Bali 
juga kaya akan serat makanan yang 
bermanfaat untuk menjaga pergerakan 
usus normal dan mencegah ambeien.

Selain itu, kalsium dalam jeruk Bali juga 
bermanfaat untuk mencegah 
osteoporosis dan mengurangi risiko 
kerapuhan tulang. Mengonsumsi 
makanan yang tinggi kalsium juga bisa 
mendorong perkembangan tulang baru.
4.Menyehatkan Kulit
Manfaat jeruk Bali yang keempat 
adalah untuk kesehatan kulit. Jeruk Bali 
memiliki kandungan spermidine, yaitu 
nutrisi yang berguna untuk melindungi 
sel dari proses yang berkaitan dengan 
penuaan dan kerusakan sel.Jeruk Bali 

Kemudian, jeruk bali juga mengandung 
beberapa asam amino esensial, yang 
dapat membantu membangun sel-sel kulit 
sehat. Sedangkan kandungan 
flavonoidnya yang tinggi memberikan sifat 
antioksidan.Hal itu akan membantu 

memerangi 
kerusakan 
akibat 
radikal 
bebas, 
menghilang
kan 
jerawat, 
bekas luka 
dan bintik 
hitam dan 
mengurangi 
iritasi kulit.

6.Meningkatkan Kekebalan Tubuh

juga berguna membantu tubuh untuk 
memproduksi kolagen dan memerangi 
tanda-tanda penuaan.

Dalam sebuah penelitian juga 
membuktikan bahwa orang yang rutin 
mengonsumsi buah, termasuk jeruk bali, 
memiliki daya ingat yang lebih baik dan 
juga memiliki risiko kecil untuk terkena 
penyakit pikun.

5.Menjaga 
Kesehatan 
Otak

Manfaat jeruk Bali yang terakhir adalah 
dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 
Vitamin C yang terdapat dalam jeruk Bali 
berguna untuk meningkatkan kekebalan 
oleh sel-sel darah putih dalam sistem 
tubuh.Vitamin C sendiri memang terkenal 
karena efeknya pada sistem kekebalan 
tubuh. selain itu, nutrisi ini juga dinilai 
mampu untuk membantu penyembuhan 
luka dan membantu dalam penyerapan 
zat besi tubuh.

Manfaat 
jeruk Bali 
yang 
kelima yaitu 
dapat 
menjaga 

kesehatan otak anda. Jeruk Bali 
mengandung flavonoid yang berguna 
untuk menangkal penyakit degeneratif 
pada otak, seperti penyakit Alzheimer dan 
penyakit Parkinson.
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3.Kesehatan Tulang
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Dan 
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Manfaat jeruk Bali yang ketiga adalah 
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menghilang
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jerawat, 
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dan bintik 
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mengurangi 
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Manfaat jeruk Bali yang terakhir adalah 
dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 
Vitamin C yang terdapat dalam jeruk Bali 
berguna untuk meningkatkan kekebalan 
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tubuh.Vitamin C sendiri memang terkenal 
karena efeknya pada sistem kekebalan 
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Manfaat 
jeruk Bali 
yang 
kelima yaitu 
dapat 
menjaga 

kesehatan otak anda. Jeruk Bali 
mengandung flavonoid yang berguna 
untuk menangkal penyakit degeneratif 
pada otak, seperti penyakit Alzheimer dan 
penyakit Parkinson.
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Sejak Desember lalu pandemi Covid-19 
menyebar ke seluruh penjuru dunia. 
Hingga kini sudah lebih dari lima juta 
orang di berbagai negara terpapar virus 
corona dan angka kematian mencapai 
lebih dari 330.000.Sejumlah negara 
masih berupaya menangani kasus positif 
sementara yang lainnya mulai 
melonggarkan pembatasan.Namun 
beberapa negara hingga kini terhindar 
dari krisis Covid-19, misalnya kebanyakan 
negara pulau yang tersebar di Samudra 
Pasifik. Bagaimana mereka 
melakukannya?

Jarak fisik yang saling berjauhan dari 
negara lain, ditambah dengan respons 
cepat pada tahap-tahap awal pandemi, 
tampaknya telah berhasil mengisolasi 
negara-negara pulau di Pasifik dari 
pandemi Covid-19. Negara-negara seperti 
Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, 
Negara Federasi Mikronesia, Kiribati, 
Nauru, Kepulauan Solomon, Tonga dan 
Vanuatu hingga kini terhindar dari krisis 
virus corona Covid-19."Ada sejumlah 
alasan mengapa negara-negara ini dapat 
menghindari infeksi, tetapi yang terbesar 
adalah mereka diberkahi oleh isolasi 
geografis," kata Sheldon Yett dari Badan 

Alasannya adalah kondisi geografis.

Alasan Negara Pasifik Tak Kena Corona

1.Kapal Induk AS jadi "Hot Spot" di 
Pasifik

Anak-Anak PBB UNICEF, yang 
bertugas di 14 negara pulau di Pasifik 
seperti dikutip dari DW Indonesia, 
Jumat (22/5).

as jadi hot spot di pasifik
"Mereka juga sangat cepat melakukan 
pembatasan, kemudian memberlakukan 
larangan penerbangan komersil masuk, 
termasuk juga lalu lintas kapal. Artinya, 
sangat sulit bagi siapa saja yang 
mungkin memiliki virus untuk sampai ke 
tempat-tempat ini," kata Sheldon Yett, 
sambil menambahkan bahwa motivasi 
pemerintahan di pulau-pulau tersebut 
"sangat sederhana" dan tidak muluk-
muluk.Tapi ada beberapa pulau yang 
tidak mampu mencegah penyakit itu, 
misalnya Fiji, yang melaporkan 
sejumlah kasus, dan Guam, yang 
melaporkan jumlah signifikan dan 
menjadi salah satu "pusat penyebaran" 
di Pasifik.Sebagian besar dari kasus 
infeksi di Guam berasal dari kapal induk 
AS, USS Theodore Roosevelt, yang 
merapat di Guam, setelah hampir 1.200 
awak kapalnya dikonfirmasi terkena 
Corona COVID-19, dari total 5.680 
awak kapal.

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
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wabah campak
Namun wabah terburuk di Pasifik 
adalah wabah campak di Samoa, 
Agustus tahun lalu. Seorang 
penumpang yang datang dengan 
penerbangan dari Selandia Baru 
ternyata membawa penyakit campak, 
tanpa terdeteksi. Penyakit ini menyebar 
dengan cepat di Samoa dan baru dapat 
dikendalikan pada Januari tahun ini. 
Diperkirakan sekitar 5.520 orang telah 
terinfeksi - hampir 3 persen dari seluruh 
populasi - dan 83 orang telah 
meninggal.Menghadapi pandemi 
Corona COVID-19, orang Samoa masih 
ingat betul wabah campak, kata 
Sheldon Yett. Jadi bagi mereka, 
kebutuhan menjaga jarak aman, 
mengenakan pelindung wajah, menutup 
sekolah dan bisnis, tetap tinggal di 
rumah dan membatasi kontak sosial 
bukan hal yang asing. Selain itu, 
mereka juga sudah mengenal langkah-

2.Pelajaran dari wabah campak

Sheldon Yett percaya, pemerintahan 
negara-negara Pasifik bertindak cepat 
karena mereka masih memiliki ingatan 
segar tentang penyakit lain yang telah 
menghantam komunitas mereka 
sebelumnya. Papua Nugini misalnya, 
selama setahun terakhir berjuang keras 
melawan wabah malaria dan TBC yang 
resistan terhadap obat. Selain itu masih 
ada wabah-wabah lain seperti demam 
berdarah.

"Kami yang paling cepat mengeluarkan 
peringatan perjalanan, pada 20 Januari 
lalu, dan langsung melarang penerbangan 
masuk dari Selandia Baru, Australia, Fiji, 
dan AS," katanya kepada DW. Selain 
pembatasan perjalanan, pemerintah 
Samoa juga melancarkan program 
edukasi kesehatan melalui media sosial, 
pusat-pusat komunitas dan gereja. Kapal-
kapal yang membawa barang-barang 
kebutuhan dasar ke Samoa diperiksa 
dengan ketat di bawah peraturan 
karantina.

langkah higienis untuk mencegah 
penyebaran virus."Kami mengalami masa 
yang sangat sulit dengan wabah campak, 
jadi ketika saya mendengar tentang virus 
baru ini, yang secara khusus 
menyebabkan penyakit paru-paru kronis 
atau masalah pernapasan, saya tahu 
kami harus bertindak cepat," kata Dr. 
Leausa Naseri, direktur jenderal 
kesehatan Samoa.

Sheldon Yett mengatakan, sangat 
beruntung bahwa begitu banyak pulau di 
Pasifik yang berhasil mencegah 
penyebaran Covid-19."Ini sangat penting, 
mengingat betapa rentannya masyarakat 
di sini," jelasnya.Fasilitas layanan 
kesehatan kerap sangat terbatas, dengan 
hanya sedikit tempat untuk perawatan 
intensif, apalagi ventilator dan dokter 
terlatih yang sangat dibutuhkan jika infeksi 
kian meluas.

3.Fasilitas kesehatan terbatas

Orang-orang sudah sangat bosan berada 
di rumah. Aturan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) sudah banyak 
dilanggar dan seolah tidak diindahkan. 
Laporan di lapangan memperlihatkan 
orang-orang masih tetap berkerumun 
berdesak-desakan seperti di pasar atau 
mal.Tentu memang lebih baik jika kita 
tetap berada di rumah sepanjang waktu, 
tapi jelas tidak semua orang bisa atau 
mau melakukannya. Karena itulah 
memberikan panduan atau tips tentang 
bagaimana keluar rumah dengan aman 
masih lebih baik ketimbang berkeras 
pada aturan tetap di rumah.Dikutip dari 
laman Vox pekan lalu, Julia Marcus, 
epidemiologist penyakit menular dari 
Harvard, mengibaratkan kondisi saat ini 
dengan menganjurkan hubungan seksual 
yang aman di tengah pandemi HIV. 
Menghindari total hubungan seks akan 
membuat orang aman dari HIV, tapi tentu 

Tips Menjalankan New Normal 

orang tidak mau melakukannya, maka 
lebih baik memberi mereka panduan 
tips atau alat bagaimana berhubungan 
seks seaman mungkin.Yang terbaik 
bisa orang lakukan di tengah pandemi 
Covid-19 ini masih sama dengan aturan 
sejak dua bulan lalu: tetap berada di 
rumah untuk menghindari tertular atau 
menulari virus corona sampai ada 
vaksin atau pengobatan efektif 
ditemukan. Itu terutama berlaku bagi 
mereka yang sakit, yang sudah 
seharusnya sebisa mungkin 
menghindari menularkan virus corona 
kepada orang lain.
Tapi tidak semua orang bisa tetap 
berada di rumah. Tetap ada orang yang 
perlu keluar untuk bekerja atau 
memang sudah sangat bosan di rumah. 
Jadi apa yang bisa orang lakukan untuk 
melindungi diri jika harus keluar rumah?
Sebagian anjuran sudah kita dengar 
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Sejumlah tips lain termasuk masih 
baru.

sejak dua bulan lalu: Sering cuci tangan 
dengan sabun, jangan sentuh bagian 
wajah, pakai masker, hindari berbagi 
benda bersama dan jauhi kerumunan, 
tetap jaga jarak aman setidaknya 1,5-2 
meter dari orang yang tidak tinggal 
bersama Anda.

1. Tetap Berada di Luar Ruangan
Para ahli secara konsisten memberikan 
saran bagi orang yang akan keluar 
rumah. Jika Anda bisa melakukan 
sesuatu di luar ruangan maka 
lakukanlah di luar ruangan. Hindari 
melakukan sesuatu di dalam ruangan.
Virus corona bisa menyebar lewat 

percikan yang mengambang di udara lalu 
mendarat di permukaan yang biasanya 
bisa tersentuh oleh tangan. Aktivitas di 
luar ruangan mencegah penyebaran virus 
semacam itu.
Pertama, udara terbuka akan membuat 
percikan yang mengambang di udara 
akan lebih sulit mengenai orang. "Aroma 
dari masakan di dapur akan tercium lebih 
lama di dalam rumah ketimbang ketika 
orang memasak di luar rumah. Memang 
dari sananya begitu," kata Cyrus 
Shahpar, direktur Resolve to Save 
Lives.Yang terpenting: hindari berada di 
dalam ruangan yang membuat Anda bisa 
berdesakan dengan orang dalam jarak 
kurang dari 1,5-2 meter untuk waktu 

2. Lakukan Praktik Hidup Bersih

Penelitian memperlihatkan virus bisa 
hidup cukup lama hingga beberapa jam 
bahkan hari di berbagai permukaan 
benda. Jika Anda menyentuh 

Pengecualian tentu adalah rumah Anda 
sendiri. Selama Anda tetap tinggal 
serumah dengan keluarga atau kerabat 
maka tempat itu aman jika tidak ada 
yang sakit.

Yang kedua, lebih mudah menjaga jarak 
aman di luar ruangan ketimbang di 
dalam ruangan.Ketiga, berdasarkan 
sejumlah bukti, udara panas, hangat, 
bisa membunuh virus corona dan 
kelembapan bisa mencegah percikan 
mengambang di udara hingga terbang ke 
orang lain. Cuaca memang tidak cukup 
untuk menghentikan virus corona--
seperti yang terjadi di negara beriklim 
panas, hangat, tropis dan lembap 
semisal Ekuador, Singapura--tapi 
setidaknya anjuran itu bisa membantu.
Sebuah penelitian dari China (meski 
belum diulas sesama ahli) 
memperlihatkan setiap wabah dengan 
tiga atau lebih kasus terjadi di dalam 
ruangan. 

Anda mungkin sudah mendengarnya 
jutaan kali, tapi memang layak diulangi: 
cuci tangan sesering mungkin dan 
jangan sentuh wajah. Jika Anda akan 
sering keluar rumah maka saran itu 
sangat penting.

Penelitian lain (juga belum diulas 
sesama ahli) di Jepang menemukan, 
penularan Covid-19 terjadi di lingkungan 
tertutup 18,7 kali lebih besar ketimbang 
di lingkungan terbuka.Jadi jika Anda 
ingin bertemu teman, lakukan di luar 
ruangan dan jaga tetap jangan terlalu 
ramai. Kalau ingin makan di restoran 
pilih yang duduknya di luar ruangan. 
Kalau ingin lari, berolah raga, lakukan di 
lapangan, taman, jalan, ketimbang di 
gym, pusat kebugaran. Sebagian ahli 
menganjurkan para pengambil kebijakan 
melakukan aktivitas mereka di luar 
ruangan--misalnya pengadilan atau 
menutup ruas jalan supaya para pejalan 
kaki bisa memanfaatkan jalanan.

cukup lama. "Ini semua soal kepadatan, 
Soal durasi berapa lama Anda berada di 
kerumunan," kata Shahpar.

Betul, praktik hidup bersih memang 
melelahkan dan kita sudah bosan 
mendengarnya berulang kali. Tapi 
kalau kita ingin meminimalkan risiko 
tertular maka lakukan saja.

permukaan-permukaan itu lalu 
menyentuh wajah Anda maka Anda 
bisa tertular dengan masuknya virus 
dari mata, hidung, mulut.

3. Pakai Masker

Sejumlah ahli lain dan pemerintah 
mewajibkan pemakaian masker di 
mana pun ketika Anda di luar rumah di 
tengah pandemi ini.Alasan utama 
adalah untuk mencegah penularan dari 
orang yang memakai masker kepada 
orang lain, dari orang yang positif tapi 
tanpa gejala kepada orang lain. Jika 
Anda memakai masker maka lebih 
kecil peluangnya Anda menyebarkan 
virus dari percikan saat bernapas, 
berbicara, bernyanyi, tertawa, batuk, 
bersin, atau apa pun yang bisa Anda 
lakukan dengan mulut dan hidung.

Penelitian tentang masker memang 
belum banyak, tapi sejumlah bukti 
menyatakan selama Anda memakai 
masker dengan benar, penelitian 
mengatakan masker juga mengurangi 
penularan penyakit lain. Sejumlah ahli 
berkesimpulan, masker mempunyai 

Tidak menyentuh wajah memang 
bukan perkara mudah. Ini soal 
kebiasaan, tapi kita harus 
menghindarinya.
Untuk soal cuci tangan, lakukan 
sesering mungkin--sebelum, sedang, 
dan setelah dari luar rumah. Cuci 
tangan dengan sabun dan air mengalir 
selama 20 detik dan jangan lupa 
bagian punggung tangan. Jika Anda 
tidak punya air maka hand sanitizer 
dengan alkohol 60 persen juga bisa.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit (CDC) Amerika Serikat 
menyarankan pemakaian masker di 
tempat umum yang biasanya sulit 
untuk menjaga jarak aman, misal di 
toko swalayan, pasar.

Masker juga melindungi Anda dengan 
menghalangi percikan dari orang lain 
ke depan mulut dan hidung Anda (jika 
Anda memakai masker dengan benar 
yaitu menutupi mulut dan hidung).
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Sejumlah tips lain termasuk masih 
baru.

sejak dua bulan lalu: Sering cuci tangan 
dengan sabun, jangan sentuh bagian 
wajah, pakai masker, hindari berbagi 
benda bersama dan jauhi kerumunan, 
tetap jaga jarak aman setidaknya 1,5-2 
meter dari orang yang tidak tinggal 
bersama Anda.

1. Tetap Berada di Luar Ruangan
Para ahli secara konsisten memberikan 
saran bagi orang yang akan keluar 
rumah. Jika Anda bisa melakukan 
sesuatu di luar ruangan maka 
lakukanlah di luar ruangan. Hindari 
melakukan sesuatu di dalam ruangan.
Virus corona bisa menyebar lewat 

percikan yang mengambang di udara lalu 
mendarat di permukaan yang biasanya 
bisa tersentuh oleh tangan. Aktivitas di 
luar ruangan mencegah penyebaran virus 
semacam itu.
Pertama, udara terbuka akan membuat 
percikan yang mengambang di udara 
akan lebih sulit mengenai orang. "Aroma 
dari masakan di dapur akan tercium lebih 
lama di dalam rumah ketimbang ketika 
orang memasak di luar rumah. Memang 
dari sananya begitu," kata Cyrus 
Shahpar, direktur Resolve to Save 
Lives.Yang terpenting: hindari berada di 
dalam ruangan yang membuat Anda bisa 
berdesakan dengan orang dalam jarak 
kurang dari 1,5-2 meter untuk waktu 

2. Lakukan Praktik Hidup Bersih

Penelitian memperlihatkan virus bisa 
hidup cukup lama hingga beberapa jam 
bahkan hari di berbagai permukaan 
benda. Jika Anda menyentuh 

Pengecualian tentu adalah rumah Anda 
sendiri. Selama Anda tetap tinggal 
serumah dengan keluarga atau kerabat 
maka tempat itu aman jika tidak ada 
yang sakit.

Yang kedua, lebih mudah menjaga jarak 
aman di luar ruangan ketimbang di 
dalam ruangan.Ketiga, berdasarkan 
sejumlah bukti, udara panas, hangat, 
bisa membunuh virus corona dan 
kelembapan bisa mencegah percikan 
mengambang di udara hingga terbang ke 
orang lain. Cuaca memang tidak cukup 
untuk menghentikan virus corona--
seperti yang terjadi di negara beriklim 
panas, hangat, tropis dan lembap 
semisal Ekuador, Singapura--tapi 
setidaknya anjuran itu bisa membantu.
Sebuah penelitian dari China (meski 
belum diulas sesama ahli) 
memperlihatkan setiap wabah dengan 
tiga atau lebih kasus terjadi di dalam 
ruangan. 

Anda mungkin sudah mendengarnya 
jutaan kali, tapi memang layak diulangi: 
cuci tangan sesering mungkin dan 
jangan sentuh wajah. Jika Anda akan 
sering keluar rumah maka saran itu 
sangat penting.

Penelitian lain (juga belum diulas 
sesama ahli) di Jepang menemukan, 
penularan Covid-19 terjadi di lingkungan 
tertutup 18,7 kali lebih besar ketimbang 
di lingkungan terbuka.Jadi jika Anda 
ingin bertemu teman, lakukan di luar 
ruangan dan jaga tetap jangan terlalu 
ramai. Kalau ingin makan di restoran 
pilih yang duduknya di luar ruangan. 
Kalau ingin lari, berolah raga, lakukan di 
lapangan, taman, jalan, ketimbang di 
gym, pusat kebugaran. Sebagian ahli 
menganjurkan para pengambil kebijakan 
melakukan aktivitas mereka di luar 
ruangan--misalnya pengadilan atau 
menutup ruas jalan supaya para pejalan 
kaki bisa memanfaatkan jalanan.

cukup lama. "Ini semua soal kepadatan, 
Soal durasi berapa lama Anda berada di 
kerumunan," kata Shahpar.

Betul, praktik hidup bersih memang 
melelahkan dan kita sudah bosan 
mendengarnya berulang kali. Tapi 
kalau kita ingin meminimalkan risiko 
tertular maka lakukan saja.

permukaan-permukaan itu lalu 
menyentuh wajah Anda maka Anda 
bisa tertular dengan masuknya virus 
dari mata, hidung, mulut.

3. Pakai Masker

Sejumlah ahli lain dan pemerintah 
mewajibkan pemakaian masker di 
mana pun ketika Anda di luar rumah di 
tengah pandemi ini.Alasan utama 
adalah untuk mencegah penularan dari 
orang yang memakai masker kepada 
orang lain, dari orang yang positif tapi 
tanpa gejala kepada orang lain. Jika 
Anda memakai masker maka lebih 
kecil peluangnya Anda menyebarkan 
virus dari percikan saat bernapas, 
berbicara, bernyanyi, tertawa, batuk, 
bersin, atau apa pun yang bisa Anda 
lakukan dengan mulut dan hidung.

Penelitian tentang masker memang 
belum banyak, tapi sejumlah bukti 
menyatakan selama Anda memakai 
masker dengan benar, penelitian 
mengatakan masker juga mengurangi 
penularan penyakit lain. Sejumlah ahli 
berkesimpulan, masker mempunyai 

Tidak menyentuh wajah memang 
bukan perkara mudah. Ini soal 
kebiasaan, tapi kita harus 
menghindarinya.
Untuk soal cuci tangan, lakukan 
sesering mungkin--sebelum, sedang, 
dan setelah dari luar rumah. Cuci 
tangan dengan sabun dan air mengalir 
selama 20 detik dan jangan lupa 
bagian punggung tangan. Jika Anda 
tidak punya air maka hand sanitizer 
dengan alkohol 60 persen juga bisa.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit (CDC) Amerika Serikat 
menyarankan pemakaian masker di 
tempat umum yang biasanya sulit 
untuk menjaga jarak aman, misal di 
toko swalayan, pasar.

Masker juga melindungi Anda dengan 
menghalangi percikan dari orang lain 
ke depan mulut dan hidung Anda (jika 
Anda memakai masker dengan benar 
yaitu menutupi mulut dan hidung).
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Jika tidak ada masker medis atau 
bedah, masker kain pun sudah 
memadai.Masker bukan alasan untuk 
melonggarkan praktik hidup bersih. 
Bahkan Anda sebaiknya mencuci 
tangan dulu sebelum melepas masker. 
Buang masker sekali pakai yang sudah 
digunakan dan cuci masker yang bisa 
dipakai berulang kali.Wajar jika Anda 
agak kesulitan bernapas ketika 
memakai masker untuk waktu lama. 
Tapi ketidaknyamanan itu masih lebih 
mendingan ketimbang tertular virus 
karena tidak pakai masker.
4. Hindari Kerumunan
Jaga jarak aman 1,5 hingga 2 meter 
dari orang lain yang tidak tinggal 
bersama Anda. Makin dekat Anda 
dengan orang lain maka makin besar 
kemungkinan tertular dan sebaliknya.
Penelitian di Korea Selatan 
memperlihatkan 43,5 persen penularan 
terjadi di ruangan lantai 11 sebuah 
pusat informasi (call center). Meja-meja 
dan kursi yang rapat berperan besar 
dalam penularan.Seorang yang berolah 
raga lari melintas dekat Anda bukanlah 
akhir segalanya. Tapi jika Anda berada 
kurang dari 1,5 meter dengan orang 
lain dalam waktu lama maka itu 
berbahaya.Dua hal yang kita 
khawatirkan adalah jarak kita dengan 
orang lain dan berapa lama kita 
bersama orang itu," kata Crystal 
Watson, akademisi senior di Pusat John 
Hopkins untuk Keamanan 
Kesehatan.Ini juga berlaku untuk di luar 
ruangan. 
Meski luar ruangan lebih aman 
ketimbang di dalam ruangan, lebih baik 
hindari kerumunan di taman, pantai, 
atau tempat lain. Orang yang tidak 
tinggal bersama kita jangan berkumpul 
berdekatan dalam jangka waktu lama.
Jadi jika Anda ingin makan di restoran, 
hindari restoran yang sudah penuh. 
Kalau mau ke pantai lihat mana lokasi 
yang orangnya tidak terlalu ramai. Jika 
Anda harus mengadakan acara dengan 
banyak orang atau bertemu teman, 
keluarga, jaga jarak dan hindari 

peran penting dalam penanganan 
pandemi Covid-19 di sejumlah negara 
Asia seperti Korea Selatan dan Jepang.

salaman, pelukan, atau berciuman.
Di kendaraan umum biasanya orang 
berdesakan, hindari sebisa mungkin. Pilih 
yang tidak terlalu penuh. Kalau Anda bisa 
pakai kendaraan lain, gunakan, biarkan 
tempat Anda di kendaraan umum dipakai 
orang lain yang tidak punya pilihan.
5. Hindari Berbagi Permukaan Benda
Jika virus corona menyebar lewat 
percikan yang mendarat di berbagai 
permukaan, maka cara untuk 
menghindarinya adalah tidak berbagi 
permukaan semaksimal mungkin.
Jika Anda di luar rumah, hindari 
menyentuh benda-benda yang disentuh 
banyak orang, seperti pegangan sesuatu, 
ayunan, seluncuran, kursi taman, atau 
setidaknya bersihkan dulu sebelum 
menyentuhnya. Kalau Anda harus 
memakai kendaraan umum atau masuk 
ke ruangan yang bukan rumah Anda 
maka hindari sebanyak mungkin 
menyentuh permukaan benda-benda.
Kalau Anda bertemu orang yang tidak 
tinggal bersama Anda, hindari pemakaian 
gelas, mainan, berbagi makanan atau 
benda lain yang dipakai bersama.

Kalau Anda harus keluar rumah karena 
bekerja atau membeli makanan atau 
karena sudah sangat bosan maka satu 
cara untuk meminimalkan risiko tertular 
adalah dengan keluar rumah sekali saja 
untuk kebutuhan dalam jangka waktu 
lama alias menyetok kebutuhan.

6. Keluar Rumah Sekali untuk Kebutuhan 
dalam Waktu Lama

"Bukan ide yang bagus untuk pergi ke 
toko setiap hari," kata Jen Kates, direktur 
kesehatan global dan kebijakan HIV di 
Yayasan Keluarga Kaiser. "Anda tidak 
mau berpeluang tertular virus dari orang 
sesering mungkin."Untuk melakukan ini 
maka Anda perlu membuat prioritas 
keperluan. Jika Anda harus membeli 
sesuatu maka belilah sebanyak yang 
Anda mampu dalam sekali jalan dan bikin 
rencana dulu supaya tidak ada yang 
terlupa.Ini juga berlaku untuk pertemuan 
dengan orang lain. Kalau Anda baru 
bertemu teman maka beberapa hari atau 
pekan setelahnya baru Anda bisa keluar 
rumah lagi bertemu mereka atau orang 
lain. Jangan sering-sering. Mengurangi 
rencana keluar rumah tetap lebih baik. 

Dirjen WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus menyampaikan pihaknya 

Pekan lalu jurnal medis Lancet 
mempublikasikan penelitian yang 
menemukan pasien Covid-19 yang 
dirawat dengan dua obat itu mengalami 
masalah jantung dan ada kemungkinan 
meninggal.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mendesak pemerintah Indonesia untuk 
menunda pemakaian dua obat malaria 
untuk perawatan pasien Covid-19 karena 
obat itu berbahaya.Sebuah sumber 
kemarin mengatakan kepada kantor 
berita Reuters, WHO 
sudah mengirimkan 
surat pemberitahuan 
kepada Kementerian 
Kesehatan Indonesia 
untuk menunda 
penggunaan obat 
chloroquine dan 
hydroxychloroquine 
karena 
berbahaya.Pemerint
ah Indonesia 
sebelumnya sudah menganjurkan para 
dokter untuk memakai obat itu buat 
menangani semua pasien Covid-19 baik 
yang kondisinya masih ringan hingga 
parah. Indonesia bahkan meningkatkan 
produksi obat itu sejak Maret dengan 
mengeluarkan 24 lisensi kepada 
produsen local yang sudah menyiapkan 
jutaan dosis.Erlina Burhan, dokter yang 
ikut membantu membuat panduan 
penanganan pasien Covid-19 sebagai 
anggota Asosiasi Pulmonologist 
Indonesia, membenarkan asosiasinya 
menerima surat anjuran dari WHo untuk 
menunda penggunaan obat itu."Kami 
sudah membahas masalah ini dan masih 
ada perdebatan. Kami belum sampai 
pada kesimpulan," kata dia kepada 
Reuters.Juru bicara WHO untuk 
Indonesia belum memberi tanggapan 
soal ini. Kementerian Kesehatan, Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
dan juru bicara Gugus Tugas Covid-19 
juga belum memberikan tanggapan.

WHO : Hydroxychloroquine Berbahaya

Tedros menambahkan, uji coba lainnya 
sedang berlangsung.

Keputusan ini 
dibuat setelah 
studi observasi 
diterbitkan pada 
Jumat dalam 
jurnal kedokteran 
The Lancet. 
Dalam jurnal 
dijelaskan 
bagaimana 
pasien Covid-19 
yang parah yang 

diobati dengan hydroxychloroquine dan 
chloroquine menjadi makin parah dan 
hampir mati.

"Saya ingin menegaskan kembali 
bahwa obat ini diterima karena secara 
umum aman untuk digunakan pada 
pasien dengan penyakit autoimun atau 
malaria." 

"Kekhawatiran ini terkait dengan 
penggunaan hydroxychloroquine dan 
chloroquine dalam Covid-19," katanya.

Tedros mengatakan, kelompok 
eksekutif independen sekarang sedang 
meninjau penggunaan 
hydroxychloroquine dalam Uji Coba 
Solidaritas WHO.Kelompok eksekutif 
mewakili 10 negara peserta dalam 
persidangan."Tinjauan ini akan 
mempertimbangkan data yang 
dikumpulkan sejauh ini dalam Uji 
Solidaritas dan, khususnya data acak 
yang kuat, untuk secara memadai 
mengevaluasi potensi manfaat dan 
bahaya dari obat ini," jelas Tedros, 
dilansir dari CNN, Selasa (26/5).Uji 
coba, yang melibatkan secara aktif 
pasien dari 400 lebih rumah sakit di 35 
negara, adalah upaya penelitian global 
untuk menemukan terapi yang aman 
dan efektif untuk Covid-19.

menghentikan sementara kajian 
terhadap hydroxychloroquine sebagai 
obat potensial Covid-19 karena 
masalah keamanan. Hal ini 
disampaikan dalam konferensi pers 
pada Senin di Jenewa.
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Jika tidak ada masker medis atau 
bedah, masker kain pun sudah 
memadai.Masker bukan alasan untuk 
melonggarkan praktik hidup bersih. 
Bahkan Anda sebaiknya mencuci 
tangan dulu sebelum melepas masker. 
Buang masker sekali pakai yang sudah 
digunakan dan cuci masker yang bisa 
dipakai berulang kali.Wajar jika Anda 
agak kesulitan bernapas ketika 
memakai masker untuk waktu lama. 
Tapi ketidaknyamanan itu masih lebih 
mendingan ketimbang tertular virus 
karena tidak pakai masker.
4. Hindari Kerumunan
Jaga jarak aman 1,5 hingga 2 meter 
dari orang lain yang tidak tinggal 
bersama Anda. Makin dekat Anda 
dengan orang lain maka makin besar 
kemungkinan tertular dan sebaliknya.
Penelitian di Korea Selatan 
memperlihatkan 43,5 persen penularan 
terjadi di ruangan lantai 11 sebuah 
pusat informasi (call center). Meja-meja 
dan kursi yang rapat berperan besar 
dalam penularan.Seorang yang berolah 
raga lari melintas dekat Anda bukanlah 
akhir segalanya. Tapi jika Anda berada 
kurang dari 1,5 meter dengan orang 
lain dalam waktu lama maka itu 
berbahaya.Dua hal yang kita 
khawatirkan adalah jarak kita dengan 
orang lain dan berapa lama kita 
bersama orang itu," kata Crystal 
Watson, akademisi senior di Pusat John 
Hopkins untuk Keamanan 
Kesehatan.Ini juga berlaku untuk di luar 
ruangan. 
Meski luar ruangan lebih aman 
ketimbang di dalam ruangan, lebih baik 
hindari kerumunan di taman, pantai, 
atau tempat lain. Orang yang tidak 
tinggal bersama kita jangan berkumpul 
berdekatan dalam jangka waktu lama.
Jadi jika Anda ingin makan di restoran, 
hindari restoran yang sudah penuh. 
Kalau mau ke pantai lihat mana lokasi 
yang orangnya tidak terlalu ramai. Jika 
Anda harus mengadakan acara dengan 
banyak orang atau bertemu teman, 
keluarga, jaga jarak dan hindari 

peran penting dalam penanganan 
pandemi Covid-19 di sejumlah negara 
Asia seperti Korea Selatan dan Jepang.

salaman, pelukan, atau berciuman.
Di kendaraan umum biasanya orang 
berdesakan, hindari sebisa mungkin. Pilih 
yang tidak terlalu penuh. Kalau Anda bisa 
pakai kendaraan lain, gunakan, biarkan 
tempat Anda di kendaraan umum dipakai 
orang lain yang tidak punya pilihan.
5. Hindari Berbagi Permukaan Benda
Jika virus corona menyebar lewat 
percikan yang mendarat di berbagai 
permukaan, maka cara untuk 
menghindarinya adalah tidak berbagi 
permukaan semaksimal mungkin.
Jika Anda di luar rumah, hindari 
menyentuh benda-benda yang disentuh 
banyak orang, seperti pegangan sesuatu, 
ayunan, seluncuran, kursi taman, atau 
setidaknya bersihkan dulu sebelum 
menyentuhnya. Kalau Anda harus 
memakai kendaraan umum atau masuk 
ke ruangan yang bukan rumah Anda 
maka hindari sebanyak mungkin 
menyentuh permukaan benda-benda.
Kalau Anda bertemu orang yang tidak 
tinggal bersama Anda, hindari pemakaian 
gelas, mainan, berbagi makanan atau 
benda lain yang dipakai bersama.

Kalau Anda harus keluar rumah karena 
bekerja atau membeli makanan atau 
karena sudah sangat bosan maka satu 
cara untuk meminimalkan risiko tertular 
adalah dengan keluar rumah sekali saja 
untuk kebutuhan dalam jangka waktu 
lama alias menyetok kebutuhan.

6. Keluar Rumah Sekali untuk Kebutuhan 
dalam Waktu Lama

"Bukan ide yang bagus untuk pergi ke 
toko setiap hari," kata Jen Kates, direktur 
kesehatan global dan kebijakan HIV di 
Yayasan Keluarga Kaiser. "Anda tidak 
mau berpeluang tertular virus dari orang 
sesering mungkin."Untuk melakukan ini 
maka Anda perlu membuat prioritas 
keperluan. Jika Anda harus membeli 
sesuatu maka belilah sebanyak yang 
Anda mampu dalam sekali jalan dan bikin 
rencana dulu supaya tidak ada yang 
terlupa.Ini juga berlaku untuk pertemuan 
dengan orang lain. Kalau Anda baru 
bertemu teman maka beberapa hari atau 
pekan setelahnya baru Anda bisa keluar 
rumah lagi bertemu mereka atau orang 
lain. Jangan sering-sering. Mengurangi 
rencana keluar rumah tetap lebih baik. 

Dirjen WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus menyampaikan pihaknya 

Pekan lalu jurnal medis Lancet 
mempublikasikan penelitian yang 
menemukan pasien Covid-19 yang 
dirawat dengan dua obat itu mengalami 
masalah jantung dan ada kemungkinan 
meninggal.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mendesak pemerintah Indonesia untuk 
menunda pemakaian dua obat malaria 
untuk perawatan pasien Covid-19 karena 
obat itu berbahaya.Sebuah sumber 
kemarin mengatakan kepada kantor 
berita Reuters, WHO 
sudah mengirimkan 
surat pemberitahuan 
kepada Kementerian 
Kesehatan Indonesia 
untuk menunda 
penggunaan obat 
chloroquine dan 
hydroxychloroquine 
karena 
berbahaya.Pemerint
ah Indonesia 
sebelumnya sudah menganjurkan para 
dokter untuk memakai obat itu buat 
menangani semua pasien Covid-19 baik 
yang kondisinya masih ringan hingga 
parah. Indonesia bahkan meningkatkan 
produksi obat itu sejak Maret dengan 
mengeluarkan 24 lisensi kepada 
produsen local yang sudah menyiapkan 
jutaan dosis.Erlina Burhan, dokter yang 
ikut membantu membuat panduan 
penanganan pasien Covid-19 sebagai 
anggota Asosiasi Pulmonologist 
Indonesia, membenarkan asosiasinya 
menerima surat anjuran dari WHo untuk 
menunda penggunaan obat itu."Kami 
sudah membahas masalah ini dan masih 
ada perdebatan. Kami belum sampai 
pada kesimpulan," kata dia kepada 
Reuters.Juru bicara WHO untuk 
Indonesia belum memberi tanggapan 
soal ini. Kementerian Kesehatan, Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
dan juru bicara Gugus Tugas Covid-19 
juga belum memberikan tanggapan.

WHO : Hydroxychloroquine Berbahaya

Tedros menambahkan, uji coba lainnya 
sedang berlangsung.

Keputusan ini 
dibuat setelah 
studi observasi 
diterbitkan pada 
Jumat dalam 
jurnal kedokteran 
The Lancet. 
Dalam jurnal 
dijelaskan 
bagaimana 
pasien Covid-19 
yang parah yang 

diobati dengan hydroxychloroquine dan 
chloroquine menjadi makin parah dan 
hampir mati.

"Saya ingin menegaskan kembali 
bahwa obat ini diterima karena secara 
umum aman untuk digunakan pada 
pasien dengan penyakit autoimun atau 
malaria." 

"Kekhawatiran ini terkait dengan 
penggunaan hydroxychloroquine dan 
chloroquine dalam Covid-19," katanya.

Tedros mengatakan, kelompok 
eksekutif independen sekarang sedang 
meninjau penggunaan 
hydroxychloroquine dalam Uji Coba 
Solidaritas WHO.Kelompok eksekutif 
mewakili 10 negara peserta dalam 
persidangan."Tinjauan ini akan 
mempertimbangkan data yang 
dikumpulkan sejauh ini dalam Uji 
Solidaritas dan, khususnya data acak 
yang kuat, untuk secara memadai 
mengevaluasi potensi manfaat dan 
bahaya dari obat ini," jelas Tedros, 
dilansir dari CNN, Selasa (26/5).Uji 
coba, yang melibatkan secara aktif 
pasien dari 400 lebih rumah sakit di 35 
negara, adalah upaya penelitian global 
untuk menemukan terapi yang aman 
dan efektif untuk Covid-19.

menghentikan sementara kajian 
terhadap hydroxychloroquine sebagai 
obat potensial Covid-19 karena 
masalah keamanan. Hal ini 
disampaikan dalam konferensi pers 
pada Senin di Jenewa.
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Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD 
menceritakan meme tentang virus 
corona yang ia peroleh dari Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 
Meme tersebut menganalogikan virus 
corona selayaknya istri. "Judulnya itu 
dalam bahasa Inggris. Corona is like 
your wife. Corona itu seperti istrimu, 
ketika kamu mau mengawini, kamu 
berpikir kamu bisa menaklukkan dia, 
tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu 
tidak bisa menaklukkan istrimu," kata 
Mahfud menceritakan isi meme tersebut 
dalam sambutannya di acara 
halalbihalal IKA UNS yang disiarkan di 
kanal YouTube Universitas Negeri 
Sebelas Maret, Selasa (26/5/2020). 
"Sesudah itu. Than you learn to live with 
it (kamu belajar untuk hidup 
bersamanya). Ya sudah, sudah begitu," 
kata Mahfud. Baca juga: Mahfud MD: 
Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
9 Kali Lebih Banyak dari Corona Mahfud 
menilai, analogi itu mirip dengan 
penanganan virus corona. Mulanya 
banyak orang yang ingin diterapkan 
pembatasan sosial hingga karantina 
wilayah untuk memutus mata rantai 
penularan Covid-19. Kemudian, 
masyarakat dipaksa beradaptasi dan 

Mahfud : Corona Is Like Your Wife

Tanah Air

Ya besok kalau kita bekerja misalnya. Ya 
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, 
kemarin Menteri Kesehatan sudah 
mengeluarkan peraturan baru protokol 
kesehatan di berbagai sektor," kata dia. 
Baca juga: Ini Indikator Daerah Siap 
Terapkan New Normal Menurut Gugus 
Tugas Covid-19 Pemerintah telah 
menyiapkan aparat TNI-Polri di empat 
provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam 
rangka persiapan menuju new normal. 
Personel TNI-Polri tersebut akan menjaga 
tempat umum dan pusat keramaian untuk 
memastikan masyarakat menerapkan 
protokol kesehatan demi mencegah 
penularan Covid-19.

hidup berdampingan bersama virus corona 
dengan penerapan protokol kesehatan yang 
ketat. Kondisi itu, kata Mahfud, disebut 
kenormalan baru (new normal) pada masa 
pandemi. Menurut dia, hal itu terjadi 
lantaran masyarakat menyadari bahwa 
pembatasan sosial dan karantina wilayah 
yang dilakukan secara terus-menerus dapat 
memberhentikan roda perekonomian yang 
semestinya tetap harus berputar. "Muncul 
istilah new normal. Bikin kernormalan baru 
saja. Seperti tadi, kita tidak bisa 
menaklukkan corona, corona sudah ada di 
depan kita. Lalu kita ya hidup, tapi tahu 
bahwa ada corona," ujar Mahfud. "Apa 
kenormalan baru? 

Kasus positif virus corona (Covid-19) di 
Jawa Timur bertambah 69 pasien per 
Selasa (26/5). Secara kumulatif total 
kasus positif corona di Jawa Timur 
menjadi sebanyak 3.939 
kasus.Sebanyak 3.069 atau 79,9 persen 
pasien positif hingga saat ini masih 
dalam perawatan. Sementara itu 522 
orang telah dinyatakan sembuh.

Sementara itu untuk Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) di Jatim saat ini 
tercatat ada 6.424 pasien. Sebanyak 
3.729 pasien di antaranya masih diawasi, 
2,577 pasien selesai diawasi atau 
sembuh, dan 568 pasien lainnya 
meninggal duniaKemudian Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) tercatat ada 23.944 
orang, yang masih dipantau 4.097 orang, 
selesai dipantau 19.751 orang, dan 96 
orang lainnya meninggal dunia.

Terkait dengan penambahan 69 kasus 
per Selasa (26/9), Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim 
mencatat 23 kasus tambahan datang dari 
Surabaya, 13 di Kabupaten Malang, 9 di 
Sidoarjo, 5 di Probolinggo.
Kemudian 2 di Jombang, 2 di Bangkalan, 
2 di Gresik, 2 di Kediri Kota, 1 di 
Lumajang, 1 di Kota Malang, 1 di 
Sampang, 1 Kabupaten Madiun dan 2 
dua kasus masih dalam konfirmasi 
domisili.Selanjutnya, jumlah pasien 
terkonversi negatif atau sembuh juga 
bertambah sebanyak 16. Dengan rincian 
5 di Kota Surabaya, 3 Kabupaten 
Probolinggo, 1 Kabupaten Blitar, 1 di 
Kota Malang, 2 di Nganjuk, 1 di Kota 
Pasuruan, 1 di Magetan dan 2 di 
Lumajang.Pada saat yang bersamaan, 
ada 19 pasien positif Covid-19 yang 
meninggal dunia di Jawa Timur. 
Rinciannya yakni 14 di Kota Surabaya 2 
di Sidoarjo, 1 di Bangkalan, 1 di 
Kabupaten Pasuruan dan 1 di Jember. 
Sehingga total pasien positif Covid-19 
yang meninggal dunia di Jatim berjumlah 
322 orang atau setara dengan 8,17 
persen dari total keseluruhan kasus.

Surabaya menjadi daerah paling 
signifikan dalam penambahan kasus. 

Kasus Corona Di Jatim Nyaris Tembus 4.000

Insert Status Pasien Risiko Virus 
menilai belum ada wilayah di Indonesia 
memenuhi Indikator Kesehatan 
Masyarakat untuk menerapkan new 
normal, atau setidaknya kembali 
membuka aktivitas sosial ekonomi.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 
mengatakan salah satu syarat suatu 
wilayah dinyatakan siap jika mengalami 
penurunan jumlah kasus positif 
setidaknya 50 persen selama dua 
minggu sejak puncak terakhir.
Dalam catatannya, Jawa Timur justru 
mengalami kenaikan 133 persen, Jawa 
Barat naik 110 persen, Jawa Tengah 
naik 15,5 persen, DKI Jakarta turun 
17,6 persen, dan Yogyakarta turun 41 
persen."Kalau dari sini, Jakarta 
kelihatan sudah mulai turun. Kalau 
yang ngotot mudik kembali lagi ke 
Jakarta dan bawa penyakit, bisa-bisa 
jadi second wave, Sementara Jatim 
sedang naik-naiknya," kata Wiku dalam 
diskusi yang disiarkan langsung akun 
Youtube BNPB Indonesia, Selasa 
(26/5).

Namun demikian, Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini alias Risma 
menyatakan new normal atau prosedur 
standar pola hidup baru belum 
waktunya diterapkan karena para 
petugas medis masih berjuang 
menangani pandemi Virus Corona 
(Covid-19)."Nanti saja, belum saatnya. 
Nanti minggu depan saja kita lihat," 
kata dia kepada awak media di Balai 
Kota Surabaya, Selasa (26/5).

Dijual
 Minivan Chevy
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Hukum, dan Keamanan Mahfud MD 
menceritakan meme tentang virus 
corona yang ia peroleh dari Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 
Meme tersebut menganalogikan virus 
corona selayaknya istri. "Judulnya itu 
dalam bahasa Inggris. Corona is like 
your wife. Corona itu seperti istrimu, 
ketika kamu mau mengawini, kamu 
berpikir kamu bisa menaklukkan dia, 
tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu 
tidak bisa menaklukkan istrimu," kata 
Mahfud menceritakan isi meme tersebut 
dalam sambutannya di acara 
halalbihalal IKA UNS yang disiarkan di 
kanal YouTube Universitas Negeri 
Sebelas Maret, Selasa (26/5/2020). 
"Sesudah itu. Than you learn to live with 
it (kamu belajar untuk hidup 
bersamanya). Ya sudah, sudah begitu," 
kata Mahfud. Baca juga: Mahfud MD: 
Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
9 Kali Lebih Banyak dari Corona Mahfud 
menilai, analogi itu mirip dengan 
penanganan virus corona. Mulanya 
banyak orang yang ingin diterapkan 
pembatasan sosial hingga karantina 
wilayah untuk memutus mata rantai 
penularan Covid-19. Kemudian, 
masyarakat dipaksa beradaptasi dan 

Mahfud : Corona Is Like Your Wife
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Ya besok kalau kita bekerja misalnya. Ya 
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, 
kemarin Menteri Kesehatan sudah 
mengeluarkan peraturan baru protokol 
kesehatan di berbagai sektor," kata dia. 
Baca juga: Ini Indikator Daerah Siap 
Terapkan New Normal Menurut Gugus 
Tugas Covid-19 Pemerintah telah 
menyiapkan aparat TNI-Polri di empat 
provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam 
rangka persiapan menuju new normal. 
Personel TNI-Polri tersebut akan menjaga 
tempat umum dan pusat keramaian untuk 
memastikan masyarakat menerapkan 
protokol kesehatan demi mencegah 
penularan Covid-19.

hidup berdampingan bersama virus corona 
dengan penerapan protokol kesehatan yang 
ketat. Kondisi itu, kata Mahfud, disebut 
kenormalan baru (new normal) pada masa 
pandemi. Menurut dia, hal itu terjadi 
lantaran masyarakat menyadari bahwa 
pembatasan sosial dan karantina wilayah 
yang dilakukan secara terus-menerus dapat 
memberhentikan roda perekonomian yang 
semestinya tetap harus berputar. "Muncul 
istilah new normal. Bikin kernormalan baru 
saja. Seperti tadi, kita tidak bisa 
menaklukkan corona, corona sudah ada di 
depan kita. Lalu kita ya hidup, tapi tahu 
bahwa ada corona," ujar Mahfud. "Apa 
kenormalan baru? 

Kasus positif virus corona (Covid-19) di 
Jawa Timur bertambah 69 pasien per 
Selasa (26/5). Secara kumulatif total 
kasus positif corona di Jawa Timur 
menjadi sebanyak 3.939 
kasus.Sebanyak 3.069 atau 79,9 persen 
pasien positif hingga saat ini masih 
dalam perawatan. Sementara itu 522 
orang telah dinyatakan sembuh.

Sementara itu untuk Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) di Jatim saat ini 
tercatat ada 6.424 pasien. Sebanyak 
3.729 pasien di antaranya masih diawasi, 
2,577 pasien selesai diawasi atau 
sembuh, dan 568 pasien lainnya 
meninggal duniaKemudian Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) tercatat ada 23.944 
orang, yang masih dipantau 4.097 orang, 
selesai dipantau 19.751 orang, dan 96 
orang lainnya meninggal dunia.

Terkait dengan penambahan 69 kasus 
per Selasa (26/9), Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim 
mencatat 23 kasus tambahan datang dari 
Surabaya, 13 di Kabupaten Malang, 9 di 
Sidoarjo, 5 di Probolinggo.
Kemudian 2 di Jombang, 2 di Bangkalan, 
2 di Gresik, 2 di Kediri Kota, 1 di 
Lumajang, 1 di Kota Malang, 1 di 
Sampang, 1 Kabupaten Madiun dan 2 
dua kasus masih dalam konfirmasi 
domisili.Selanjutnya, jumlah pasien 
terkonversi negatif atau sembuh juga 
bertambah sebanyak 16. Dengan rincian 
5 di Kota Surabaya, 3 Kabupaten 
Probolinggo, 1 Kabupaten Blitar, 1 di 
Kota Malang, 2 di Nganjuk, 1 di Kota 
Pasuruan, 1 di Magetan dan 2 di 
Lumajang.Pada saat yang bersamaan, 
ada 19 pasien positif Covid-19 yang 
meninggal dunia di Jawa Timur. 
Rinciannya yakni 14 di Kota Surabaya 2 
di Sidoarjo, 1 di Bangkalan, 1 di 
Kabupaten Pasuruan dan 1 di Jember. 
Sehingga total pasien positif Covid-19 
yang meninggal dunia di Jatim berjumlah 
322 orang atau setara dengan 8,17 
persen dari total keseluruhan kasus.

Surabaya menjadi daerah paling 
signifikan dalam penambahan kasus. 
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wilayah dinyatakan siap jika mengalami 
penurunan jumlah kasus positif 
setidaknya 50 persen selama dua 
minggu sejak puncak terakhir.
Dalam catatannya, Jawa Timur justru 
mengalami kenaikan 133 persen, Jawa 
Barat naik 110 persen, Jawa Tengah 
naik 15,5 persen, DKI Jakarta turun 
17,6 persen, dan Yogyakarta turun 41 
persen."Kalau dari sini, Jakarta 
kelihatan sudah mulai turun. Kalau 
yang ngotot mudik kembali lagi ke 
Jakarta dan bawa penyakit, bisa-bisa 
jadi second wave, Sementara Jatim 
sedang naik-naiknya," kata Wiku dalam 
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standar pola hidup baru belum 
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menangani pandemi Virus Corona 
(Covid-19)."Nanti saja, belum saatnya. 
Nanti minggu depan saja kita lihat," 
kata dia kepada awak media di Balai 
Kota Surabaya, Selasa (26/5).

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359



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

Tanah Air

Internasional

Internasional

InternasionalInternasional

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Sejumlah 
politikus 
Partai 
Demokrat 
dibuat berang 
dengan 
pegiat media 
sosial, Denny 

Partai Gelora Resmi Jadi Partai Politik

iklan JK

"Dan omong-omong, saya masih di sini 
(masih hidup)," lanjutnya.

 Pada pertengahan Mei lalu, Presiden 
Amerika Serikat (AS) Donald Trump 
mengaku meminum hydroxychloroquine 
untuk 
mencegah 
Covid-19, 
kendati obat ini 
belum terbukti 
ampuh untuk 
mengatasi 
penyakit yang 
disebabkan 
virus corona 
baru itu.Dalam 
wawancara 
dengan 
Sinclair 
Broadcasting, 
Trump mengatakan dia tak lagi 
mengonsumsi obat itu setelah dua 
minggu yang menggabungkan obat 
antimalaria itu dengan zinc.

Beberapa penelitian terbaru meragukan 

"Sudah selesai, baru saja selesai," 
katanya dalam sebuah wawancara yang 
disiarkan hari Minggu, dilansir dari The 
Washington Times, Selasa (26/5).

Ungkapan terakhir ditujukan bagi para 
pengkritik yang mempersoalkan Trump 
mengonsumsi obat tersebut kendati 
belum terbukti.

Trump Berhenti Minum Hydroxychloroquine

"Saya cukup percaya melakukan itu 
karena ada dua orang di Gedung Putih 
yang dites positif," katanya.“Saya pikir 
mungkin itu hal yang baik untuk 
diikuti."

efektivitas obat antimalaria itu untuk 
mengobati Covid-19. 
Hydroxychloroquine juga digunakan 

sebagai 
pengobatan lupus 
dan sebagai 
profilaksis yang 
direkomendasikan 
pemerintah untuk 
orang Amerika 
yang pergi ke 
negara yang 
terjangkit wabah 
malaria.
Dalam wawancara 
tersebut, Trump 
terus membela 
tindakannya 

mengonsumsi hydroxychloroquine dan 
mengungkapkan tujuan meminumnya.

Demonstran Hong Kong menyerukan 
kemerdekaan, saat mereka melakukan 
unjuk rasa menentang UU Keamanan 
Nasional yang hendak diterapkan 
China. Para demonstran pro-demokrasi 
itu meneriakkan 
"Kemerdekaan Hong Kong, satu-
satunya jalan keluar." Mereka 
mengungkapkan kekecewaan pada 
Beijing yang secara signifikan 
membatasi kebebasan dan otonomi 
Hong Kong, yang telah tercantum dalam 
kebijakan "satu negara dua sistem". 
Kebijakan itu tertuang dalam Deklarasi 
Bersama 1997 saat Inggris 
menyerahkan kendali atas bekas 
wilayah jajahannya, ke China. Pihak 
berwenang di Hong Kong lalu 
menangkap sedikitnya 180 demonstran 
pada Minggu (24/5/2020), sebagaimana 
diwartakan Newsweek.

 "Ini akan berdampak pada, misalnya, 

Kepada Newsweek, peneliti senior 
Human Rights Watch Maya Wang 
memperingatkan, otonomi daerah Hong 
Kong sedang terancam. Dia 
menjelaskan bahwa "keputusan ini 
secara mendasar akan mengubah Hong 
Kong." "Pembatasan pada begitu 
banyak kebebasan dan nilai-nilai 
fundamental yang berbeda ini akan 
mengubah cara hidup kita.”

 "Polisi telah mengambil tindakan tegas 
untuk menegakkan hukum. Hingga jam 
9.30 malam, setidaknya 180 orang telah 
ditangkap terutama karena pelanggaran 
seperti berpartisipasi dalam dewan yang 
tidak sah, dewan yang melanggar 
hukum, dan perilaku tidak teratur di 
tempat umum," kata kepolisian Hong 
Kong. Video yang tersebar di media 
sosial menunjukkan kerumunan 
demonstran mengangkat tangan dan 
menyanyikan Glory to Hong Kong, 
sebuah lagu yang dikarang saat 
demonstrasi Hong Kong 2019. 
Foto-foto yang tersebar online juga 
menunjukkan polisi menyuruh para 
demonstran tiarap sebelum melakukan 
penangkapan. 

Demonstran Hong Kong Minta Merdeka

 "Jika itu terjadi, kami akan 
menanggapinya dengan keras," kata 
Trump pekan lalu.Pompeo pun mewanti-
wanti, UU yang diusulkan China "akan 
menjadi lonceng kematian bagi otonomi 
tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk 
Hong Kong di bawah deklarasi bersama 
China-Inggris." 

 Sementara itu Menteri Luar Negeri China 
Wang Yi menekankan, urusan Hong Kong 
adalah urusan dalam negeri China, 
sehingga pihak asing tidak berhak ikut 
campur. UU Keamanan Nasional 
dikatakannya untuk menjaga stabilitas dan 
kemakmuran Hong Kong.

'Satu Negara, Dua Sistem', di mana Hong 
Kong dijamin otonomi tingkat tinggi.”

“Yang terbaik adalah melihat undang-
undang di depan kita dan untuk 
memahami mengapa saat ini Hong Kong 
butuh undang-undang ini.”

kebebasan media, kebebasan pers, 
kebebasan masyarakat sipil," terangnya. 
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic 
Raab, Menteri Luar Negeri Australia 
Marise Payne, dan Menteri Luar Negeri 
Kanada Francois-Philippe Champagne 
merilis pernyataan bersama, yang 
menyatakan keprihatinan tentang tindakan 
China. "Membuat undang-undang seperti 
itu atas nama Hong Kong tanpa 
melibatkan rakyatnya, legislatif, atau 
peradilan jelas akan merusak prinsip 

"Kita tidak perlu khawatir," kata Lam 
dalam konferensi pers mingguan, dikutip 
dari Reuters. Akan tetapi seperti orang-
orang yang mendukung UU tersebut, Lam 
juga tidak menjelaskan bagaimana 
kebebasan yang biasa dinikmati Hong 
Kong akan dilanjutkan. 

Namun pemimpin Hong Kong Carrie Lam 
pada Selasa (26/5/2020) mengatakan, 
RUU Keamanan Nasional tidak akan 
menginjak-injak hak dan kebebasan kota. 
Ia juga meminta warga menunggu untuk 
melihat rincian undang-undang. 

 Presiden AS Donald Trump dan Menteri 
Luar Negeri Mike Pompeo juga mengkritik 
upaya China yang hendak mengikis 
kebebasan di Hong Kong.

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268
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Partai Gelora Resmi Jadi Partai Politik

iklan JK

"Dan omong-omong, saya masih di sini 
(masih hidup)," lanjutnya.
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