
Penyandang Disabilitas 
Dilatih Komputer

KARAWANG, RAKA- Pusat 
Rehabilitasi Kementrian Per
tah an an  RI (Pusrehab) 
menggelar acara pemhukaan 
pc*i lyerahaan peserta program 
rehabilitasi vokasional kelas 
jauh yang berjasama dengan 
Lembaga Pelatihan Kerja 
Kuta Singaperbangsa di 
Karawang, Rabu (4/8) pagi.

Kolonel CKM Drs Adi Pri- 
yono Apt Mkes, perwakilan 
ilari BaUiliyon Tengkorak305 
Kostrad Karawang mengata - 
kan, Pusrehab Kemhan me- 
miliki tugas melaksanakan 
pelayanan rehabilitasi medik, 
vokasional dan sosial untuk 
personel pertahanan, bagi 
penyandang disabilitas per
sonel TNI dan PNS Kemhan 
bem pa pelatihan kerja di 
tem pat penyandang disa- 
bilitasi berdomisilL

Program ini bisa terseleng- 
gara atas dasar Keputusan 
Menteri Pertalianan nomor 
: KHP/1469/M/VII1/2017 tang- 
gal 14 Agustus 2017 tentang 
penyelengaraan rehabilitasi 
vokasional penyandang  
disabilities personel TNI dan 
PNS Kemhan kelas jauh yang 
dilaksanakan di wilayah an- 
gkiitiui kotam a ’'Tujuannya 
adiiliih untuk melahirkan 
personel mandiri, produktif 
dan meningkatkan jiwa en- 
terpreuner setelah menda- 
patkiin pelatihan," ucapnya 
di aula LPK Kuta Singaper
bangsa Karawang.

Atas dasar itu, lanjutnya, 
diajukan satu orang penyan
dang disabilitas personel TNI 
Kopda M Hiban Syarbani 
untuk mengikuti pelatihan 
operator kom puter di LPK 
Kuta Singaperbangsa Du sun 
Cidam pa, RT 10, RW 14 
Desa Kutanegara Kecamatan 
Ciampel. "Adapun pelaksan- 
aan kegitiitan lx*lajar men- 
gajar mulai tiinggal 4 Agustus 
sampai dengan 5 Novemlxr

2021," tutumya.
Pimpinan LPK Kuta Singap

erbangsa Dadi Mulyadi SH 
yang diwakili Instruktur Pro
gram  Pelatihan Komputer 
LPK Kuta Singaperbangsa 
Haris Hmanda berpesan khu- 
sus untuk para utusan dari 
K em entrian Pertahanan 
semoga kerjasama ini adaliili 
awal dari kekuatan ukhuwah 
dalam bersama-samameng- 
galang persatuan dengan 
sem angat kctvuigsaan tfcut 
gotong-royong untuk saling 
memuliakan sesama manu- 
sia, dengan cara memberikan 
jxndampingan olah kemam- 
puan dan keahlian khusus 
kepada seseorangyang disa
bilitas. "Agar kelak ia dapat 
memiliki daya produktivitas 
yang membuat dirinya survive 
baik bagj individunya, serta 
keluarganya. Karena hari 
indah di masa depan akan 
sukses kita capai dengan cara 
kita saling memuliakan ke
pada sesam a m anusia se- 
bangsa setanah aiif ucapnya.

Ditamlialikannya, LPK Kuta 
Singajx-dxuigsa memiliki tiga 
program jxlatihan dianta- 
ranya Rihasa Inggris, Jepang 
dan komputer yang telah ter- 
akrediaLsi. "Selama mengi
kuti program pelatihan di IPK 
peserta didik tidak dipungut 
biaya apapun,” terangnya

Sementara itu Irama, bidang 
Latas Dinas Tenaga Kerja dan 
T ransm igrasi Karawang 
mengatakan, pihaknya san- 
gat bangga dan apresiasi yang 
tinggi atas terjalinnya ker
jasam a antara LPK Kuta 
S ingaperbangsa dengan 
Pusat Rehabilitasi Kemhan 
Republik Indonesia. "Kami 
dari D isnaker Karawang 
sangat mengapresiasi Pusr- 
enhab dan I .PK yang ada di 
Karawang ini, khususnya ITK 
Kuta Singaperbangsa Kara
wang,” tutumya. (asy)

KERJASAMA: Kemhan RI Jalin Kerja sama dengan 
LPK Kuta Singaperbangsa.


