Hari Ini Presiden Jokowi
Kunjungi Jateng Tinjau Posko
Corona dan Padat Karya
Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan
kerja untuk memantau penanganan Covid-19 ke Provinsi Jawa
Tengah, Selasa (30/6). Berdasarkan rilis Istana, Jokwoi
bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,
menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul
08.10 WIB.
Ia langsung menuju posko penanganan dan penanggulangan
Covid-19 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor
Gubernur Jateng. Mantan Wali Kota Solo itu akan memberikan
sejumlah arahan melalui video konferensi untuk penanganan
Covid-19 terintegrasi di Jateng.
Setelah dari posko penanganan covid-19, Jokowi akan menuju
Kawasan Industri Terpadu Batang. Jokowi bakal melihat
pemaparan terkait relokasi investasi asing ke Indonesia.

Jokowi kemudian melanjutkan kunjungannya dengan meninjau
proyek padat karya di Kabupaten Batang.
Ia juga dijadwalkan meninjau pabrik furnitur berorientasi
ekspor di Kabupaten Demak.
Rencananya, Jokowi akan langsung kembali ke Jakarta sore ini.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan
tersebut, di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick
Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Kepala
Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Terpisah, Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sudah
melakukan tes cepat Covid-19 bagi para tamu undangan yang ikut
kunjungan kerja Jokowi yang rencananya hadir di daerah itu,
Selasa (30/6).
“Kita sudah siapkan melakukan tes cepat bagi tamu undangan
karena sesuai Protokol Kepresidenan mewajibkan semua tamu yang
menghadiri kunjungan Presiden Jokowi harus dilakukan tes
cepat,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Batang, dr Muchlasin.
Di daerah ini, Presiden Jokowi rencananya melakukan peninjauan
kawasan industri PT Perhutani Nusantara IX seluas sekitar 4
ribu hektare di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Batang.
Para tamu undangan yang di antaranya berasal dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Perhutani Nusantara
IX ini, katanya, sudah hadir di Hotel Sendang Sari Kabupaten
Batang.
“Tamu yang sudah dilakukan tes cepat Covid-19 sebanyak 12
orang dengan hasil non-reaktif. Adapun bagi tamu yang belum
dilakukan tes cepat Covid-19 akan dilakukan di lokasi, besok,”
katanya.

Tamu undangan yang nanti hasil tesnya reaktif, katanya,
dipastikan tidak diperkenankan masuk ke titik lokasi kunjungan
Presiden Jokowi.
Demikian juga, kata dia, bagi semua tamu yang sudah dilakukan
tes cepat dan hasilnya negatif akan mendapat surat keterangan
yang nantinya harus ditunjukkan pada petugas sebelum masuk ke
titik lokasi.
“Ini semua kita lakukan seperti itu agar para tamu yang datang
dalam kunjungan Presiden RI tidak membawa virus corona. Semua
tamu undangan tanpa terkecuali termasuk wartawan harus
mengikuti protokol kesehatan dengan dilakukan pengecekan suhu
badan, cuci tangan, dan wajib memakai masker,” kata dr
Mukhlasin.
Pekan lalu, Jokowi telah mengunjungi Surabaya dan Banyuwangi
di Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui perkembangan kasus
covid-19.
Jatim diketahui menjadi provinsi dengan kasus positif covid-19
tertinggi. Ia menargetkan Jatim dapat mengendalikan kasus
dalam waktu dua pekan.(Din)

