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beberapa hari ini viral foto 
Bupati Karawang, Cellica 
Nurrchadiana yang dinilai 
abai protokol kesehatan- 
—phsycal distancing. Pem
kab membantah pengum- 
pulan influencer dipicu 
ada sejumlah olok-olok ke 
Pemkab Karawang di media 
sosial.

Dalam siaran pers Pemkab 
Karawang yang diterima 
KBE, diskusi itu dilatarb- 
elakang, penggunaan dan 
pengaruh media sosial di 
kalangan masyarakat cukup 
kuat dan dibanjiri oleh arus 
informasi yang sangat deras.

Gugus Tugas dan Dinas 
Kominfo, beharap bisa 
menyampaikan informasi 
kepada masyarakat terkait 
dengan perkem bangan 
penanganan Covid-19 di 
Kabupaten Karawang lewat 
bantuan para influencer.

Hal ini, termasuk mer- 
espons, kata Jubur Gugus 
Tugas, dr Fitra Hergyana, 
banyaknya informasi tak be- 
nar soal pandemi covid-19 
di Karawang yang beredar 
di media sosial.

"Namun kami prihatin 
bahwa faktanya, sampai saat 
ini, di media sosial masih 
banyak sekali informasi 
yang tidak benar, informa
si yang seakan menebar 
"fear” informasi yang me- 
nyesatkan dan mengandung 
hoaks,” sesal Fitra.

Mengingat para influencer 
itu merupakan orang atau 
komunitas yang memiliki 
pengikut cukup banyak, 
memliki pengaruh pen
garuh yang kuat terhadap 
pengikutnya di media so
sial, gugus tugas berharap 
agar komunitas ini bisa 
membantu kami dalam 
mendistribusikan informasi 
yang berkualitas terhadap 
masyarakat, memberikan 
persuasi untuk mematuhi 
anjuran pemerintah, dan 
mengajak masyarakat untuk 
mematuhi protokol keseha- 
tan yang telah ditentukan.

"Penanganan Covid-19 ini 
membutuhkan komitmen 
bersama dari semua pihak, 
Gugus Tugas, Pemerintah

Daerah, AparatTNI- POLRI, 
Perangkat Desa, Akademisi, 
LSM dan Ormas, Kalan
gan intelektual, Komuni
tas termasuk komunitas 
penggiat media sosial dan 
masyarakat secara umumn- 
ya,” kata dia di siaran tertulis 
yang diterima KBE.

Pit Kadiskominfo, Asep 
Aang Rahmatullah saat 
dikonfirmasi KBE menyang- 
kal jika pengumpulan para 
influencer dipicu sejumlah 
olok-olok ke Pemkab di me- 
dos, khusunya soal foto viral 
bupati.

Aang mengatakan, justru 
latar belakang pengumpu
lan para influencer dan ad
min medsos adalah melihat 
kondisi di lapangan masih 
banyak masyarakat yang 
belum menyadari, meng- 
etahui atau melanggarnya.

"Sama sekali tidak betul 
(dipicu vral foto bupati,red). 
Justru latar belakangnya 
kasusistis: pem bukaan 
w isa ta  T an ju n g p ak is  
(contoh,red),” kata Aang.

"Kita sudah upaya peny- 
ampaian informasi tempat 
wisata tutup. Tapi nyatanya 
buka. Makanya jamu men
yadari peran medsos be- 
gitu penting. Apalagi punya 
segmennya menyampaikan 
informasi. Yang hadir di situ 
bisa dikonfirmasi apa yang 
disampaikan,” timpal Aang.

Bupati Tanggapi Fotonya 
yang Viral

Foto Bupati Karawang, 
Cellica Nurrchadiana be
berapa hari ke belakang 
mendadak viral di media 
sosial di tengah-tengah 
dia sedang meresmikan 
"Desa Tangguh Covid-19” 
di Kecamatan Telukjambe 
Timur. Cellica yang terli- 
hat sedang berfose dengan 
warga, dinilai abai phsycal 
distancing alias tak patuh 
protokol kesehatan selama 
masa panemi covid-19.

Bahkan di foto itu terli- 
hat beberapa tim satgas 
covid-19 yang belakangan 
sedang gencar mensosial- 
isasikan protokol kesehatan 
agar dipatuhi masyarakat.

Saat diwawancarai awak

media, diminta tanggapan 
soal fotonya yang viral di 
media sosial, Cellica ber- 
tutur, tak mau menanggap- 
inya secara serius.

"Tidak apa-apalah, ya. 
Saya tidak mau menang- 
gap - nanggapi hal tersebut. 
Lebih baik saya berbuat 
baik saja,” ucapnya.

"Saya mah viral apapun 
juga saya mah diviralin gak 
apa apa," timpalnya.

Perkembangan Angka
Fitra juga mengatakan, 

Karawang kembali memi
liki kabar baik, pasca kes- 
embuhan terakhir pasien 
Covid, hingga hari ke-12 
belum ada penambahan 
pasien terkonfirmasi positif 
virus corona.

"Kami b e rh a ra p  in i 
terus berlanjut. Semoga 
masyarakat patuh akan an
juran pemerintah,” ujarnya.

Namun, kabar duka juga 
adayakni adanya ODP, PDP 
dan pasien reaktif yang 
meninggal dunia. Oleh ka- 
rena itu, ia mengimbau 
kepada masyarakat agar 
terus berjaga jarak, meng- 
gunakan masker, rutin 
mencuci tangan, menjaga 
kebersihan dan jika perlu 
mengonsumsi vitamin.

"Kami ingin Karawang tak 
ada lagi positif. Semua ingin 
agar Kabupaten Karawang 
tercinta turun level lagi ke 
zona biru,” ujarnya.

Untuk reaktif rapid test, 
berjumlah total 271 orang, 
sembuh 229 orang, masih 
dalam observasi 15 orang 
dan meninggal dunia 27 
orang. Pasien dalam pen- 
gawasan (PDP) berjum
lah total 420 orang, selesai 
pengawasan 359 orang, 
masih dalam pengawasan 
25 orang, meninggal dunia 
36 orang.

Orang dalam peman- 
tauan (ODP) berjumlah 
total 5.073 orang, selesai 
4.739 orang, masih dalam 
pemantauan 328 orang dan 
meninggal dunia 6 orang. 
Untuk orang tanpa gejala 
berjumlah total 836 orang, 
selesai pemantauan 762 
orang dan masih dalam pe
mantauan 74 orang. (bbs/ 
shn/mhs)


