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Jumlah korban akibat COVID-19 sudah semakin bertambah. Data terakhir menunjukkan
167.759 orang terinfeksi di setidaknya 157 negara dan teritori, termasuk Indonesia yang sudah
mencapai 117 penderita (data dari worldometers.info dan CNN Indonesia, terhitung 16 Maret
2020, pukul 02.30 WIB). Oleh karena itu, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI
Dunia) menyampaikan rasa duka serta prihatin dan doa kepada mereka yang terdampak.
Berdasarkan kajian terbaru dari para ahli, meskipun tingkat fatalitas penyakit akibat COVID19 lebih rendah dari wabah serupa, seperti SARS dan MERS, transmisi atau penularan virus ini
sangat cepat dan mudah dari manusia ke manusia. Saat ini, sudah ada upaya-upaya peningkatan
imunitas tubuh yang berpotensi menyembuhkan dan terbukti sudah banyak yang sudah sehat.
Namun, tingginya jumlah korban meninggal dunia juga menjadi hal yang perlu diwaspadai,
terutama risiko tinggi pada lansia dan penderita dengan penyakit bawaan lainnya. Oleh karena
itu, semua pihak atau pemangku kepentingan dihimbau agar tenang tapi tetap waspada.
Sehubungan dengan kondisi saat ini, kami PPI Dunia, sebagai organisasi yang mengayomi
pelajar Indonesia di luar negeri, dengan menimbang:
1. Jajak Dengar Pendapat Rekan-Rekan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
Negara;
2. Hasil Diskusi dari Rapat Dewan Presidium PPI Dunia;
3. Peningkatan Status COVID-19 di berbagai negara tempat Pelajar Indonesia berkuliah.
dengan ini menyatakan status Darurat COVID-19 kepada seluruh Pelajar Indonesia di
berbagai belahan dunia.
Kami mengimbau kepada para pelajar yang masih berada di luar negeri, agar:
1. Meningkatkan kewaspadaan, tapi tetap tenang dalam menyikapi kondisi yang
terjadi.
2. Terus memperbarui informasi dan mengikuti arahan pihak kampus, pemerintah
setempat, dan negara tempat belajar.
3. Rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PPI dan KBRI setempat terkait
kondisi kesehatan masing-masing.
4. Siap berperan aktif bersama PPI Dunia untuk menjadi bagian dari gerakan
masyarakat Indonesia dan gerakan global melawan COVID-19.
5. Tidak menjadikan kasus ini sebagai penghambat aktivitas belajar secara
keseluruhan.

Selanjutnya, kami mengimbau kepada 57 PPI Negara, agar:
1. Saling bersatu padu dan bekerja sama dalam menangani kondisi darurat ini.
2. Menghentikan
sementara
kegiatan
luar
ruangan
yang
bersifat
keramaian/kerumunan massa; dapat berupa penundaan kegiatan olahraga,
kebudayaan, lomba-lomba, dan semua kegiatan luar ruangan yang
memungkinkan banyak orang berkumpul dalam satu tempat.
3. Sekiranya pengurus PPI Negara dapat menunjuk Juru Bicara untuk mencegah
penyalahgunaan informasi yang diberikan kepada Pihak Media di Indonesia.
4. Membentuk Satgas Penanganan COVID-19 PPI yang dikoordinir oleh
Koordinator dan Wakil Koordinator Kawasan masing-masing (jika dianggap
perlu dan menimbang urgensi yang ada).
5. Meningkatkan kewaspadaan jika terpaksa harus pergi ke daerah terdampak atau
ke tempat publik sekalipun.
Selain itu, kami mengimbau kepada seluruh media yang ada di Indonesia agar dapat
memperoleh informasi dari juru bicara atau satgas yang sudah dibentuk oleh PPI. Hal ini
untuk menghindari perspektif individu saja dalam memberikan informasi. Dengan demikian,
kami menilai bahwa informasi yang diberikan oleh informan yang bukan ditunjuk sebagai
Satgas ataupun Juru Bicara sebagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya secara organisasi. Selebihnya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat
pengguna media sosial, agar menjaga dan memperhatikan berita yang tersebar, sehingga
tidak menimbulkan kepanikan yang berlebih.
Kami juga mengimbau kepada Pemerintah Indonesia, agar:
1. Bertindak melalui KBRI di setiap negara untuk selalu mengamati perkembangan
kesehatan pelajar dan seluruh WNI, serta siap siaga memberi bantuan yang
dibutuhkan.
2. Lebih proaktif dan transparan dalam memberikan informasi terkini dan edukasi
tentang penanganan dan pencegahan wabah penyakit kepada seluruh masyarakat
di setiap tempat dengan mengaktifkan semua media komunikasi dan informasi
yang ada, seperti menghindari kontak langsung untuk sementara waktu; rutin
mencuci tangan dan menjaga kebersihan; serta melaporkan diri jika memiliki
gejala flu, demam dan diikuti sesak napas; dan penggunaan masker yang baik dan
benar oleh siapa yang membutuhkan.
3. Siap siaga memastikan ketersediaan fasilitas di klinik, puskesmas, dan rumah
sakit di seluruh daerah, serta menyiapkan tenaga kesehatan yang stand by di
daerah masing-masing.
4. Memperkuat pengawasan pada kasus yang terduga; menelusuri potensi
penyebaran; dan melakukan pengecekan kepada masyarakat yang memiliki
kontak dengan korban.

5. Mengimbau dan mendukung agar tempat keramaian, seperti tempat wisata,
transportasi umum, bahkan sekolah, dinonaktifkan untuk sementara waktu,
seperti yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga atau instansi di Indonesia.
6. Melakukan pendeteksian seperti pengecekan suhu dan menyediakan antiseptik
dan disinfektan di setiap tempat yang masih aktif.
7. Mengontrol ketersediaan masker, disinfektan dan antiseptik; memproduksi
semaksimal mungkin; dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencari
keuntungan.
Yang terakhir, kami mengimbau kepada penderita yang sedang dalam perawatan untuk
tetap optimis. Bagi mereka yang terdampak, seperti dalam masa karantina atau isolasi di
rumah, untuk tetap semangat dan melakukan penyesuaian aktivitas.
Demikian himbauan dari kami. Kami optimis, apabila pemerintah bertindak cepat dan tepat
sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan rekomendasi
para ahli, serta dengan adanya keterlibatan masyarakat, termasuk para pelajar di luar negeri,
untuk mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang, maka
wabah penyakit ini kiranya akan segera teratasi dan semua kembali beraktivitas secara normal.
Tentu tidak lupa agar seluruh usaha tersebut dibarengi dengan memanjatkan doa untuk
kesehatan, keselamatan, dan kebaikan bersama.
Jakarta, 16 Maret 2020
Koordinator PPI Dunia
2019/2020

Fadlan Muzakki

