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Wuhan, 30 Januari 2020 

 

No.   : 080/PPITW//PR/I/2020 

Perihal  : Press Release 

 

Sehubungan dengan penyebaran virus Corona misterius di Wuhan, China dan banyaknya 

informasi yang beredar, kami dari PPIT Wuhan mengabarkan bahwa:  

 

1. Informasi terbaru yang diperoleh PPIT Wuhan dari National Health Commission RRT 

per Kamis, 30 Januari, 09.00 waktu Wuhan, jumlah total orang yang terinfeksi virus 

Corona di RRT sebanyak 7.736 orang, dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 

170 orang. Sehingga Pemerintah China masih menutup akses masuk dan keluar di 14 

kota di Provinsi Hubei. 

2. PPIT Wuhan sudah mendata seluruh mahasiswa dan WNI yang sedang berada di 

Provinsi Hubei yaitu sebanyak 245 WNI (per hari Kamis, 30 Januari, 09.00 waktu 

Wuhan) yang tersebar di Wuhan, Xianning, Huangshi, Jingzhou, Enshi, Yichang dan 

Songzi. 

3. PPIT Wuhan melalui ketua ranting secara intensif menjalin komunikasi dengan seluruh 

mahasiswa dan WNI bahwasanya mereka dalam keadaan sehat dan tidak ada yang 

terjangkit virus Corona serta dalam pantauan kampus dan ketua ranting masing-masing. 

4. PPIT Wuhan dan seluruh perwakilan Ranting di Provinsi Hubei selalu berkoordinasi 

secara aktif dengan KBRI Beijing, Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Republik 

Indonesia, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI melalui group wechat untuk 

mempermudah komunikasi, konsultasi serta klarifikasi berita yang beredar. 

5. Kami telah di konfirmasi oleh KBRI bahwa Ibu Menlu sudah membuka opsi evakuasi. 

Proses evakuasi diharapkan dapat berjalan dengan segera, lancar dan baik. 

6. Kami juga di konfirmasi bahwa pengiriman masker oleh BNPB sedang dalam 

perjalanan, kami berharap bantuan masker tersebut segera sampai di tangan kami. 

7. Dana untuk bantuan logistik pertama oleh KBRI telah di terima oleh para ketua ranting 

dan telah didistribusikan kepada seluruh WNI pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2020 

untuk membeli bahan logistik. 

8. Terkait penyebaran virus, saat ini kami memang masih bisa bertahan (dalam kondisi 

aman) namun kemampuan kami terbatas, untuk itu kami berharap segera di evakuasi. 

Semua Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diarahkan oleh Kemenkes, KBRI dan 

Kemlu akan kami patuhi untuk keamanan kami dan seluruh masyarakat Indonesia.  

9. PPIT Wuhan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan mudah percaya 

dengan informasi yang tidak akurat dan diharapkan lebih bijak menerima dan 

menyebarkan informasi mengenai keadaan mahasiswa di Wuhan. 

10. PPIT Wuhan juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan media yang ingin 

mengetahui kondisi terkini dapat menghubungi narahubung di Wuhan dan 

mengkonfirmasi kebenaran berita demi menghindari informasi yang kurang akurat 

terkait kondisi Wuhan saat ini. 

 



 

 
 
 

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TIONGKOK CABANG WUHAN 
Indonesian Students’ Association in People’s Republic of China – Wuhan Branch 

武汉市在华印尼学生协会 

www.ppitiongkokwuhan.org   ❖ wuhan.ppit@gmail.com 
#ppitwuhan #itstimetobebetter #wuhandaretobedifferent 

 
  

Narahubung keadaan di Wuhan dapat menghubungi: 

PPIT Wuhan:  

- Jane (WA: +6282238831045) 

- Rifqa (WA: +62 823 8648 7066) 

 

Hotline PWNI-BHI: (+6281290070027) 

 

KBRI Beijing:  

- Ariyanto Surojo (+86 138 1128 4505), 

- Yaya Sutarya (+86 131 4645 3974),  

- Budi Atyasa (+86 135 5223 5327) 

 

KJRI Shanghai: (+86 135 6440 6540)

 

 

 

Hormat Kami, 

Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan 

Periode 2019-2020 

 

Ketua PPIT Wuhan Sekretaris Umum I PPIT Wuhan 

 

 

 

Nur Musyafak Rifqa Gusmida S. B

 


