
FOTO: MOHAMAD RUSDIANA/RADAR KARAWANG

PENDATAAN: Warga Desa Pisangsambo didata sebelum disuntik vaksin. Di desa ini disediakan 1.000 dosis vaksin di tahap awal dan berpotensi ditambah jika ada masyarakat yang belum divaksin.

1.000 Dosis Tahap Awal
Warga Pisangsambo 

Divaksin Covid-19
TIRTAJAYA, RAKA -1.000 do

sis vaksin tahap awal untuk 
masyarakat pedesaan di wilayah 
Karawang utara mulai dilun- 
curkan. Vaksinasi dilaksanakan 
di Desa Pisangsambo, Kecama- 
tan Tirtajaya, selama dua hari.

Vaksinasi yang diselenggarakan 
Yayasan Saan Mustopa Center 
itu didominasi warga Tirtajaya, 
Batujajya, Jayakerta, Pakisjaya 
dan Rengasdengklok.

Pengagas kegiatan tersebut 
Saan Mustopa mengatakan,

pendaftaran vaksinasi dilakukan 
dengan dua cara. Online dan 
on the spot atau daftar langsung 
di tem pat. "Kalau dilihat 
antusiasme memang luar biasa, 
untuk antisipasinya kita bagi 
hari pertama 500 orang yang 
akan divaksin, dan hari keduanya 
juga 500 orang. Jadi kalau nanti 
m asih banyak yang ingin 
divaksin, kita akan coba 
usahakan cari vaksin lagi agar

masyarakat yang antusias ini 
tidakkecewa,” ujaranggota DPR 
RI tersebut, Sabtu (14/8).

Dikatakannya, vaksinasi ini 
sengaja dilaksanakan di desa 
atau jauh dari kota lantaran saat 
ini penyebaran virus corona 
su d a h  m e ra m b a h  ke 
perkampungan. Bahkan tidak 
sedikit masyarakat di desa-desa 
sudah terpapar Covid-19. Tidak 
menutup kemungkinan katanya,

juga banyak masyarakat yang 
tidak menyadari bahwa dirinya 
terkonfirmasi positif Covid-19 
karena  kesu litan  un tuk  
mendeteksinya seperti tes antigen 
apalagi tes PCR. "Vaksin itu 
menjadi salah satu alternatif 
untuk melindungi masyarakat 
yang ada di desa," kata Saan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
itu menambahkan, sentra-sentra 
vaksin harus diadakan di

perkampungan dengan menyasar 
masyarakat di bawah, gun a 
memudahkan masyarakat untuk 
mengikuti program vaksinasi 
yang d igalangkan  oleh 
pemerintah. Dia menilai, kalau 
sentra vaksin hanya dilaksanakan 
di kecamatan, kota atau kabupaten 
akan memberatkan masyarakat. 
Apalagi pada situasi pandemi 
seperti sekarang. "Kita minta 
kalau bisa pemerintah mulai

jemput bola atau mendekatkan 
sentra vaksin itu ke masyarakat 
yang ada di desa,” katanya.

Ketua DPD NasDem Karawang 
Dian Fahrud Jam an menyebut, 
vaksinasi ini diselenggarakan 
oleh Yayasan Saan Mustopa 
Center dengan menyediakan
1.000 dosis vaksin. "Kita kejar 
dua hari ini mencapai target
1.000 dosis vaksin untuk 
masyarakat," pungkasnya. (mra)


