
PSBB Kamwang Lanjut....
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES

ungkap Fitra.
Fitra juga memastikan 

bahwa pengajuan PSBB 
tersegmentasi ini sudah dia- 
jukan oleh Bupati Karawang 
ke Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil. "Dihara- 
pkan masyarakat dapat 
mentaati penerapan PSBB 
tersegmentasi ini sehingga 
Karawang bisa keluar dari 
zona merah penularan Cov- 
id-19,” katanya.

Sementara, untukperkem- 
bangan update data Cov- 
id-19 Karawang, orangyang 
terkonfirmasi positif dari 
uji swab test sebanyak 20 
orang, telah dinyatakan 
sembuh 16 orang dan masih 
dalam perawatan 4 orang.

Dari hasil reaktif rapid tes 
berjumlah total 222 orang, 
sembuh 160 orang, masih 
dalam perawatan 40 orang 
dan meninggal dunia 18 
orang. Sementara, pasien 
dalam pengawasan berjum
lah 333 orang, selesai pen
gawasan atau sembuh 273 
orang, proses pengawasan

36 orang dan meninggal 
dunia 24 orang.

Untuk orang tanpa gejala 
(OTG) berjumlah total 736 
orang, selesai pemantauan 
444 orang, proses peman
tauan 292 orang. “Orang 
dalam pemantauan (ODP) 
berjum lah 4.648 orang. 
Selesai pemantauan 3.145 
orang, proses pemantauan 
1.500 orang dan meninggal 
dunia 3 orang,” pungkasnya.

Bagus di Konsep
Belakangan ini, jagat me

dia sosial Tanah Air diramai- 
kan dengan tagar #Indone- 
siaTerserah. Ternyata tagar 
itu telah mendunia karena 
menjadi perhatian media 
internasional. Selain kantor 
berita Reuters, South China 
Morning Post yang berba- 
sis di Hong Kong juga ikut 
mengutip tagar ini dalam 
artikelnya. Reuters men- 
jadikannya menjadi sebuah 
judul "#IndonesiaWhatever: 
Indonesia vent online over 
virus response"

Dalam paragraf awal, 
Reuters menggambarkan 
kritikyang diarahkan kepa- 
da pemerintah menyusul 
respons terhadap pandemi 
virus korona. Selain itu, 
berita itu mengabarkan 
soal masih banyaknya war- 
ga yang seperti tak peduli 
dengan virus.

Semua itu lalu digambar- 
kan dalam satu gerakan 
tagar #IndonesiaWhatever 
atau #IndonesiaTerserah. 
Tagar itu berawal dari ko- 
mentar seorang dokter yang 
juga influences Tirta Man- 
diri Hudhi.

Dokter Tirta geram dengan 
pelonggaran penerbangan 
yang sempat membuat ter- 
jadinya penumpukan di 
Bandara Soekarno-Hatta 
beberapa waktu lalu. Pe
numpukan tersebut jelas 
melanggar aturan jaga jarak 
yang selama ini digembor- 
gemborkan pemerintah. Di 
akun Instagram-nya, dokter 
itu mengunggah gambar di- 
rinya dengan mengenakan 
pakaian pelindung sambil 
memegang kertas bertulis-

kan: "Indonesia?Terserah!!!
, Suka-Suka Kalian Saja"

H i n g g a  S e l a s a  
(19/5/2020), setidaknya 
sudah ada 400 ribu tanda 
suka terhadap gambar 
tersebut. Sementara itu, 
South China Morning Post 
menulis tagar itu dalam 
taiching sebuah artikel. 
“Doctors use #Whatever- 
Indonesia hashtag as re
laxed travel measures bring 
crowds to airport, while 
experts fear spike in cases 
after Eid,” tubs SCMP.

Dalam artikelnya, SCMP 
mengutip sejumlah nara- 
sumber. Salah satunya pe- 
neliti dari CSIS, Muhammad 
Habib Abiyan Dzakwan. 
Habib menyinggung soal 
pem erintah yang kerap 
membuat aturan, tetapi 
lemah dari sisi pengawasan, 
koordinasi, maupun imple- 
mentasi.

“Saya yakin bahwa pem- 
batasan sosial skala besar 
ini hanya bagus di naskah 
aturan. Tapi, di lapangan, 
saya tidak punya keyakinan 
soal itu," ujarnya. (red)


