Program P4GN akan Rambah
Lingkungan Pendidikan

BELAJAR: Siswa saat mengikuti pembelajaran di sekolah
beberapa waktu lalu.

KARAWANG, RAKA- Pemerin tah D aerah (Pem da)
Karawang kedepan akan memperluas program Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) ke lingkungan
pendidikan, baik di sekolah
inaupun di kampus.
Bupati KarawangCellica Nurrachadiana menyatakan, sejak
awal kepemimpinanya sebagai
Bupati Karawang, iatelah menyisihkan anggaran baiksecara
teknis m aupun secara regulasi hukpm dan juga penvokongpenyokongnya untuk pencega
han peredaran narkoba. "Seperti misalkan di Dinas Pen
didikan melalui KPM kegiatan
HIV dan AIDS serta sejumlah
bidang di dinas yang lainnya,”
katanya, Kamis (5/8).
Ke depan, lanjut Cellica, pro
gram P4GN yang telah melahirkan Desa Bersinar ini akan
mulai meram bah pada area

lainnya seperti lingkungan pen
didikan dengan Kampus bersi
nar atau dilingkup perusahaan
dengan Perusahaan Bersinar.
"Semua pihak ham s bekerjasama agar program tersebut
semakin baik,” terangnya.
Sebelumnya, Cellica mendapatkan penghargaan dari Badan
Narkotika Nasional (BNN).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigadir Jenderal
(Brigjen) Pol Dr. Benny
Gunawan. Penghargaan ini
diberikan sebagai apresiasi BNN
kepadaPemkab Karawang yang
telah mengalokasikan Angga
ran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) serta Alokasi
Dana Desa (ADD) untuk pro
gram P4GN mandiri di kecamatan, desa serta kelurahan.
‘'Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kota dan kabupaten lainnya agar program
tersebut ddak hanya seremo-

nial belaka, melainkan harus
direalisasikan," ujar Benny.
Selain memberikan penghar
gaan kepada Bupati Karawang,
BNNjuga melakukan Workhsop
Penguatan Kapasitas Kepada
Insan Media Untuk Mendukung
Kota Tanggap Ancaman Narko
ba, yang diikuti seluruh insan
pers baik media cetak, online
dan televisi se-Karawang secara
virtual. Selain dukungan anggaran untuk program P4GN,
Benny mengungkapkan Pemkab Karawang juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung kepada BNN Karawang
seperti tanah, bangunan serta
fasilitas lainnya. "Harapanya
semoga tidak hanya dipinjam
saja tapi sekaligus dihibahkan,
agar kami bisa mendirikan ban
gunan sendiri dan tentu anggota
kami bisa melaksanakan tugas
dan p elayanan kepada
masyarakat secara maksimal,”
pungkasnya. (dis) »

