
Rangkaian Acara HUT 
Karawang ke-387
KARAWANG, METRO

Peringatan Hari 
ladi Kabupaten Kar
awang tahun ini akan 
sedikit berbeda lanta- 
ran masih adanya pan- 
demi Covid-19. Bila di 
tahun- tahun sebelum- 
nya, hari jadi diperin- 
gati dengan perayaan 
berbagai kegiatan, juga 
ritual tradisi, namun 
tahun ini hanya ada 
beberapa prosesi yang 
akan dilakukan.

Sekda Kab. Karawang H. Acep Jamhuri mengatakan, 
dalam situasi pandemi Covid-19, panitia membatasi keg
iatan peringatan Hari Jadi di Lingkungan Pemkab maupun 
masyarakat dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Sekda mengungkapkan, tema yang diangkat pada Hari 
Jadi ke-387 tahun ini, yaitu "Rempug Jukung Sabilulungan 
Ngawangun Kota Pangkal Perjuangan." Ia menjelaskan, 
tema ini sebagai arti bahwa semua pihak harus bekerja 
bersama demi terwujudnya Karawang lebih baik.

"Dari hasil diskusi rapat persiapan HUT Karawang 
beberapa waktu lalu, diputuskan tema tersebut. Karawang 
meski jelang pilkada, masyarakat harus tetap solid dan 
berjuang bersama membangun Karawang," kata Sekda saat 
diwawancarai, Selasa (8/9/2020) pagi.

Untuk rangkaian peringatan Hari Jadi, lanjut Sekda, 
akan berlangsung selama empat hari. Dimulai dengan 
pengajian dan doa bersama di Masjid Agung Syech Quro 
Karawang yang diselenggarakan, Sabtu 12 September 2020, 
pada pukul 8.00 W1B.

“Rencana pengajian ini menggunakan virtual. Namun 
jamaah yang datang ke masjid juga dibatasi agar tidak 
menimbulkan kerumunan,” ujarnya.

Selanjutnya, di hari Minggu 13 September 2020, pada 
pukul 19.00 WIB, dilaksanakan Tawasul Budaya dan Ziarah 
di Makam Bupati Pertama Karawang Adipati Singaper- 
bangsa di Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. 
"Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dan 
menjaga jarak selama di area makam," tuturnya.

Sedangkan pada Senin, 14 September 2020, pukul 08.00 
WIB, digelar Apel Besar HUT Karawang di Halaman Plaza 
Pemda yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD 
Karawang pada pukul 10.00 WIB.

"Dilakukan lebih sederhana dengan tamu undangan 
terbatas, namun tidak menghilangkan makna dan tradisi 
yang sudah ada,” tambahnya.

Kemudian puncak HUT Karawang diakhiri dengan 
kegiatan Mancing Bersama yang akan digelar, Sabtu 19 
September 2020, dimulai pukul 07.00 WIB. Kegiatan manc
ing tersebut digelar di enam titik irigasi yaitu, Perumahan 
Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan 
Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, Purwasari,Telukjambe 
Timur dan Majalaya.

"Pemkab menyediakan 5 ton ikan untuk kegiatan 
mancing gratis. Soal protokol kesehatan, untuk memancing 
tidak perlu berkerumun. Peserta bisa mencari tempatyang 
mereka rasa cocok dengan berjaga jarak dan tetap memakai 
masker,” pungkas Sekda. (diskominfo,Tsit/Danu)


