
Pekan Pertama Pelaksanaan PTM Terbatas di Karawang Berjalan Lancar

PER 14 September 2021 ke- 
marin sejumlah sekolah tingkat 
SD (kelas 6) dan SMP sudah be- 
rangsur menggelar pembelajaran 
tatap muka (PTM) meskipun 
secara terbatas. Baik siswa, wali 
murid, atau pun para tenaga pen- 
gajar sangat antusias menyambut 
dibukanya lagi sekolah.

Di saat yang sama, Pemkab Kar
awang secara serius memastikan 
sekolah-sekolah yang sudah diiz- 
inkan bukan untuk tetap disipilin 
merapkan protokol kesehatan 
yang ketat agar keselamatan 
siswa dan tenaga pengajar bisa 
terjamin. Dan di sisi lain, proses 
kegiatan belajar mengajar pun 
bisa kembali optimal.

Demi menjami semua aturan 
main PTM terbatas dipatuhi oleh 
sekolah, bupati dan wakil bupati 
pun secara aktif terus memantau 
jalannya PTM terbatas d i Kar
awang. Wakil Bupati Karawang, 
Aep Syaepulloh bahkan rutin kel- 
iling sekolah mengecek langsung 
situasi PTM.

Sejumlah sekolah sudah di- 
datangi. Teranyar, Aep datang ke 
SMPN 1 Purwasari. Di sana Aep 
meminta pibak sekolah membuat 
alur ke luar-masuk siswa agar 
tak berdesakan saat datang dan 
pulang sekolah.

"Guru diusahakan sudah tiba

PTM TERBATAS: Per 14 September 2021 kemarin sejumlah sekolah tingkat SD 
menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) meskipun secara terbatas.

sekolah sebelum murid datang. 
Tujuanya untuk mengatur akses 
siswa masuk sekolah. Begitu juga 
saat pulang, jangan semua kelas 
d ipulangkan secara bersama 
sama. Tapi secara bergantian. 
Dua kelas dulu. Dikasih jeda be- 
berapa menit. Setelah itu giliran 

yang lain,’ vt jar Wakil Bupati 
Karawang, Aep.

Usai dari SMPN 1 Purwasari, 
Wabup juga turut meninjau pros
es vaksinasi Covid-19 di SMPN 1 
Tirtamulya. Vaksinasi ini menjadi 
syarat utama pembelajaran tatap

muka di masa pandemi Covid-19.
Wabup berpesan, supaya siswa 

dalam proses pembelajaran tatap 
muka tersebut untuk menjaga 
prokes dan tidak adanya keru- 
munan di kegiatan dan lokasi 
pembelajaran tersebut.

"Saya minta kepada adik - adik 
semua ketika pembelajaran un
tuk tetap menggunakan prokes 
sesuai aturan setelah selesai un
tuk segera pulang,” kata Wabup.

Sebelumnya Aep juga telah 
datang terlebih dahulu ke SMP 
6 Karawang. Raut wajah para

(kelas 6) dan SMP sudah berangsur

siswa nampak semringah. Baru 
saja mereka memulai kembali 
aktivitas pembelajaran dari ruang 
kelas, tiba-tiba datang orang no- 
mor dua di Karawang yang biasa 
d iliha t dari baliho atau papan 
reklame, k in i masuk ke dalam 
kelas menyapa mereka.

Di sana Aep mengingatkan para 
siswa untuk makan banyak di 
rumah dan bawa bekal.

"Kalau mau berangkat seko
lah makan dulu yang banyak 
di rumah ya. Terus jangan lupa 
bawa bekel. Kalau di sekolah li-

hat temen punya masker bagus, 
jangan langsung pengen tuke- 
ran. Nanti kalo ternyata temen- 
nya enggak sikat gigi gimana," 
kata Wakil Bupati Karawang Aep 
Syaepuloh saat meninjau PTMT 
di SMPN 6 Karawang Barat, ke
marin (16/9).

Selain berpesan kepada para 
siswa jangan lengah menerapkan 
protokol kesehatan, Aep juga 
meminta, untuk sementara in i 
para siswa untuk tidak membeli 
jajanan di kantin sekolah.

Sementara itu, Bupati Karawa
ng, Cellica Nurrchadiana Gellica 
mengaku telah menginstruksi- 
kan pembentukan Satuan Tugas 
(Satgas) Penanganan Covid-19 
Pendidikan. Satgas in i nantinya 
akan mengevaluasi pelaksanaan 
uji coba PTM di sekolah - sekolah 
yang ditunjuk boleh buka.

"Jika sesuai boleh dilanjutkan, 
jika tidak kita hentikan sementara 
PTM di sekolah itu,” ucapnya.

Cellica pun meminta sekolah 
tak memberi sanksi, misalnya 
berhubungan dengan nilai, ke
pada siswa yang belum diizinkan 
mengikuti PTM oleh orangtuan- 
ya. Ia mengaku mendapat pesan 
di media sosial Facebook dan 
Instagram dari orangtua siswa 
yang mengkau masih khawatir 
putra-putrinya mengikuti PTM.

“Saya rasa enggak bisa kita me- 
maksakan dalam situasi seperti 
in i (pandemi Covid-19). Walau- 
pun sangat banyak sekali yang 
pengen benar - benar sekolah 
ta tap muka, karena kangen 
sekolah dan teman- temannya," 
ungkapnya. (adv)
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