
[JAKARTA] Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) memerin-
tahkan seluruh program jaring 
pengaman sosial berbentuk 
bantuan sosial (bansos), se-
perti paket bahan kebutuhan 
pokok maupun bantuan lang-
sung tunai (BLT) harus sudah 
selesai didistribusikan ke 
warga terdampak pandemi 
virus corona atau Covid-19 
sebelum hari raya Idulfitri.

 Hal tersebut disampaikan 
Menteri Sosial Juliari Batubara  
saat konferensi pers yang 
dilaksanakan secara live stre-
aming di Istana Kepresidenan 
Jakarta, Jumat (8/5).

 Untuk itu, diperlukan 
adanya koordinasi yang baik 
dengan daerah dalam pendis-
tribusian bansos, terutama 
dalam pendataan warga yang 
sangat membutuhkannya.

S e b e l u m n y a ,  J u l i a r i 
Batubara meminta pemerintah 
kabupaten dan kota segera 

mengirim data calon penerima 
BLT corona. Sebab, hingga 
saat ini, Kementerian Sosial 
(Kemsos) baru mengantongi 
7,8 juta keluarga dari target 9 
juta keluarga yang berhak 
menerima bantuan.

Pada tahap pertama, pe-
merintah menargetkan menya-
lurkan bansos kepada 2,6 
juta keluarga hingga 9 Mei 
2020. 

[ J A K A R T A ] 
S e o r a n g  p a k a r 
neu ro log i  a t au 
sistem saraf yang 
bekerja di Rumah 
Sakit Union di Kota 
Wuhan, Tiongkok, menya-
rankan agar pasien yang 
datang ke rumah sakit dengan 
keluhan gangguan saraf 
untuk terlebih dahulu men-
j a l a n i  t e s  C o v i d - 1 9 . 
Alasannya, infeksi virus co-
rona juga bisa menyerang 
pusat saraf dan otot pasien, 
sehingga dokter tidak mela-
kukan kesalahan diagnosis 
dan mencegah penularan 
Covid-19 kepada orang lain.

Hal tersebut disampaikan 
oleh neurolog Profesor Bo 
Hu dalam diskusi lewat video 
yang digelar oleh Fakultas 
Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan dan Rumah 
Sakit Siloam, Kamis (7/5).

B o  H u  m e n g a t a k a n 
Wuhan menjadi episentrum 
wabah Covid-19 pertama di 
dunia dan banyak masalah 
terjadi di awal wabah, kare-
na banyaknya pasien yang 
datang dan terbatasnya te-
naga medis serta daya tam-
pung rumah sakit.

“Wuhan adalah salah 
satu kota terbesar di dunia 
dengan penduduk 15 juta 
orang. Awal wabah terjadi 
pada 29 Januari dan kota 
kami harus ditutup,” katanya.

Karena Covid-19 adalah 

penyakit yang baru sama 
sekali, banyak hal 
baru yang kemudian 
bisa dipelajari dan 

t emuannya  ha rus 
dibagikan ke negara-ne-

gara lain yang baru memasuki 
masa pertengahan atau pun-
cak wabah agar tidak meng-
ulangi kesalahan diagnosis.

“Selama periode itu kami 
berusaha mencari tahu. Ada 
35 neurolog rekan saya yang 
berjuang di garis depan, dan 
kami menemukan satu hal 
khusus pada sistem neuro-
logi. Kami menganalisis 
data dan membahasnya. 
Temuan ini  sudah kami     
t e r b i t k a n  d i  J A M A 
Neurology pada 25 Februari,” 
kata Bo Hu.

JAMA Neurology adalah 
jurnal medis bulanan yang 

diterbitkan oleh American 
Medical Association.

Di awal wabah, sejumlah 
peneli t ian menyebutkan 
gejala umum Covid-19 ada-
lah demam, batuk, diare, dan 
kelelahan. Tidak disebutkan 
bahwa Covid-19 juga me-
nyerang sistem saraf.

Dalam hasil penelitian 
yang di terb i tkan JAMA 
Neurology, Bo Hu dan para 
neurolog lainnya melakukan 
penelitian sendiri dengan 
mengobservasi kasus-kasus 
positif Covid-19 antara 16 
Januari dan 19 Februari di 
RS Union, Wuhan. Penelitian 
ini melibatkan 214 pasien 
Covid-19.

Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa 78 pasien atau 
36,4% mengalami gangguan 
sistem saraf. [HA/A-16]
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> 5Ekonomi & Keuangan

Keringanan Pajak 
Jumlah wajib pajak 
badan usaha yang 

memohon keringanan 
pajak terus meningkat.

> 7Kesra & Budaya

Alzheimer 
Bisa Diprediksi 
Kemajuan teknologi membuat 
para dokter bisa mendeteksi 
penyakit hilang ingatan atau 
alzheimer jauh lebih dini. 

Jokowi Perintahkan 
Distribusi Bansos Tuntas 
Sebelum Idulfitri

foto-foto:sp/Joanito De saoJoao

  Joko Widodo              Juliari Batubara

Pakar dari Wuhan Sarankan 
Pasien Saraf Dites Covid-19

Penerapan PSBT juga bisa 
efektif untuk memotong mata 
rantai penyebaran Covid-19 
selama pemerintah dan warga 
disiplin menjaga jarak, menge-
nakan masker saat beraktivitas 
di luar rumah, cuci tangan, dan 
melengkapi alat pelindung diri 
(APD) lainnya. Dengan PSBT, 
semua kegiatan, baik sekolah 
maupun usaha bisa dibuka 
kembali. Orang bisa beraktivitas, 
bekerja, dan mendapatkan 
penghasilan.

Demikian yang mengemuka 
dalam diskusi virtual bertema 
“Kerusakan Otak Bisa oleh 
Corona?” yang digelar Fakultas 
Kedokteran Universitas Pelita 
Harapan (FK-UPH) bersama 
RS Siloam, di Jakarta, Kamis 
(7/5).

Diskusi yang dipandu dok-
ter spesialis bedah saraf RS 
Siloam yang juga Guru Besar 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Pelita Harapan (UPH) Eka 
Julianta Wahjoepramono terse-

but menampilkan pembicara 
Kepala Departemen Medik 
Kesehatan Jiwa RSCM FK 
Universitas Indonesia Kristina 
Siste Kurniasanti, pakar psiko-
logi anak Seto Mulyadi, neu-
ro log  da r i  Mac  Square 
University Australia Ralph 
Martins, pakar kesehatan dari 
Murdoch University Australila 
Hamid R Sohrabi, Kepala 
Bagian Syarif RS Hasan Sadikin 
Bandung Ahmad Rizal, dokter 
spesialis saraf dari RS Siloam 
Rocksy Situmeang, serta dua 
dokter dari Union Hospital 
Wuhan Tiongkok, Yanan Li dan 
Bo Hu.

Eka Julianta berpendapat, 
banyaknya informasi yang 
beredar mengenai pandemik 
virus corona (Covid-19) berpo-
tensi memengaruhi kesehatan 
mental. Rasa panik, stres, dan 

perubahan aktivitas rupanya 
dapat mengganggu kesehatan 
mental dan emosi manusia. Hal 
ini antara lain dipicu terbatasnya 
kegiatan akibat penerapan PSBB 
yang berkepanjangan.

Menurutnya, gangguan 
kesehatan mental dan emosi 
tersebut kurang dipahami ma-
syarakat awam. Padahal, jika 
persoalan mengenai kesehatan 
otak dibiarkan berkepanjangan 
maka akan menimbulkan ma-
salah yang serius.

“Selain penyakit Covid, 
Indonesia akan didatangi oleh 
penyakit baru seperti, internet 
game addiction. Kalau sudah 
memegang gawai, mereka akan 
lupa untuk makan, minum, dan 
kerja. Ini menurut saya sangat 
bahaya. Indonesia sudah masuk 
lampu kuning. Apalagi saat 
pandemik, anak-anak tidak bisa 

keluar rumah. Jadi, jangan la-
ma-lama PSBB karena akibatnya 
tidak sesederhana itu,” jelas Eka.

Sementara itu, dokter Siste 
menjelaskan lebih terperinci 
penyebab terjadinya gangguan 
otak yang secara langsung dapat 
berhubungan dengan gangguan 
emosi individu akibat terjadinya 
pandemik. Penyebab pertama 
adalah pembatasan sosial yang 
menyebabkan kejenuhan.

Ia menerangkan, saat ini se-
tidaknya sudah sebanyak seper-
tiga dari populasi dunia yang 
berada pada suatu bentuk 
pembatasan sosial dan karantina. 
Sedangkan Indonesia memulai 
pembatasan sosial sejak akhir 
Maret 2020, dan PSBB mulai 
diterapkan pada 10 April 2020 
di Jakarta.

Picu Depresi, PSBB 
Perlu Segera Diakhiri

[JAKARTA] Tinggal di rumah lebih dari 
sebulan selama pemberlakuan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) memicu depresi 
warga, orang tua, hingga anak-anak. 
Oleh karena itu, PSBB perlu segera diakhiri. 
Untuk memotong mata rantai penyebaran 
Covid-19, pemerintah bisa menerapkan 
pembatasan sosial berskala terbatas (PSBT).
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