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Pendatang Wajib Bawa Hasil Swab

P it K ep a la  D in as  
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten 
Karawang Yudi Yudiawan 
m engatakan, pelayanan 
pengurusan pindah datang 
sudah dibuka kembali sejak 
berakhirnya Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB).

Hanya saja, kata dia, pihaknya 
sangat memperketat proses 
pengurusan pindah datang 
penduduk.

Bagi warga pendatang yang 
hendak tinggal di Karawang, 
hanya akan diterim a jika 
masyarakat tersebut sudah 
membawa hasil swab, PCR 
atau rapid yang dinyatakan 
negatif.

"Pelayanan bisa datang ke 
kantor catpil atau bisa melalui 
sistem online," kata Yudi 
kepada Radar Karawang, 
kemarin.

Dikatakan Yudi, jika ada 
masyarakat yang mengurusi 
dokumen perpindahan dari 
luar daerah tanpa melampirkan 
hasil swab, PCR atau rapid, 
pihaknya tidak bisa memproses

berkas tersebut. Namun untuk 
warga Karawang yang hendak 
p in d ah , ta n p a  h a ru s  
melampirkan hasil swab. Selain 
itu, pihaknya juga masih 
m enunggu regulasi dari 
Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil ten tang  adaptasi 
kebiasaan baru.

"Jika tidak ada hasil swab 
atau rapid kami tidak bisa 
proses. Seperti yang dituangkan 
dalam surat edaran pak sekda,” 
katanya.

Camat Kotabaru Dedi Setiadi 
m e n g a ta k a n ,  s u d a h  
menyampaikan kepada setiap 
desa agar disosialisasikan lagi 
ke tingkat RT dan RW. Untuk 
saat ini, proses pindah datang 
harus dilampirkan hasil swab 
a tau  ra p id . B ahkan  
m enurutnya, warga yang 
hendak pindah pun perlu 
dilakukan rapid. Karena 
d ik h aw atirk an  se te lah  
d i n y a t a k a n  s t a t u s  
kependudukannya dari 
Karawang, belum bisa diterima 
di daerah pindahnya.

"Untuk sementara kalau tidak

urgent lebih baik jangan dulu 
pindah," tambahnya.

Kasie Pelayanan Umum 
Kecamatan Cikampek Ade 
Sutardi mengatakan, Cikampek 
menjadi salah satu daerah di 
Karawang yang menjadi tujuan 
pendatang. Banyaknya industri 
dan perum ahan menjadi 
magnet pendatang untuk 
mencari uang di Cikampek. 
Di tahun 2019, sebanyak 142 
warga luar  p indah  ke 
K ecam atan  C ikam pek. 
Menurutnya, penyebab banyak 
warga pendatang, karena di 
Kecamatan Cikampek banyak 
perumahan. Apalagi dekat 
d e n g a n  k a w a s a n  
industri. Ingin ikut membuka 
u saha dan bekerja di 
K ecam atan C ikam pek, 
ungkapnya.

Ia mengaku, berdasarkan 
data yang tercatat di tahun 
2019, jumlah penduduk di 
Kecamatan Cikampek bisa 
dibilang padat. Jumlah 
penduduk di tahun 2019, 
sebanyak 101.003, akunya. 
(nee)


