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Kemenko PMK Getol Kampanye Masker ke Pelosok Desa 
 
Kendal - Pemerintah Indonesia dibawah komando langsung Presiden Jokowi getol menggalakkan 
pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Perintah tersebut langsung dilakukan 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI dengan 
mengusung 'Kemenko PMK Kampanye Masker Sampai ke Pelosok Desa'.   
 
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko 
PMK Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo HGS. S. IP., MM langsung tancap gas dengan membagikan ribuan 
masker, disinfektan hinggan ratusan paket sembako kepada warga Desa Kertosari, Kecamatan 
Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (4/9/20). "Sebelum vaksin ditemukan maka 
tindakan yang paling ampuh yang bisa dilakukan cuma ada empat. Yang pertama menggunakan 
masker, kedua mencuci tangan menggunakan air mengalir, ketiga jaga jarak dan yang keempat jangan 
berkerumun," bebernya saat memberikan sambutan.  
 
Kampanye masker ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk 'memasyarakatkan masker'. Menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah dan ini merupakan poin paling 
penting untuk mencegah penularan Covid-19. "Jangan menganggap remeh pemakaian masker. 
Dengan adanya kampanye masker hingga ke pelosok desa ini, bisa menyadarkan masyarakat pelosok 
desa khususnya untuk tetap membentengi diri dari penularan Covid-19, " imbuh Dody.  
 
Tak cukup sampai disitu, dirinya juga meminta kepada Pemerintah Daerah setempat untuk lebih 
gencar lagi dan masuk ke pelosok-pelosok sehingga turut serta mensosialisasikan penggunaan masker. 
"Kalau Kemenko PMK saja sudah ke pelosok, Pemerintah Daerah harusnya bisa lebih masif sosialisasi 
protokol kesehatan dengan memanfaatkan struktur pemerintahan seperti puskesmas dan lain 
sebagainya," pintanya.  
 
Giat pembagian masker, disinfektan hingga paket sembako ini merupakan bukti kehadiran negara di 
tengah pandemi yang memukul semua lini masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dody berharap, 
pembagian masker hingga ke pelosok desa dalam mencegah penularan Covid-19 ini bisa menyadarkan 
masyarakat untuk tetap menjaga diri, keluarga dan orang sekitar agar tidak tertular.  
 
"Harapannya, masyarakat lebih peduli dengan pola hidup yang sehat. Saya berpesan agar masyarakat 
senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Mari senantiasa kita berdoa, 
semoga pandemi ini segera berakhir dan tatanan kehidupan sosial kembali normal, " harapnya. Di 
akhir kegiatan, Dody membagikan masker, disinfektan dan bantuan sosial sembako kepada warga 
secara simbolis.  
 
Tak kurang dari 5.400 masker , 300 paket sembako dan 642 jrigen disinfectan yang berukuran 5L 
dibagikan dalam giat ini. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf Kodim Kendal Mayor Inf Sukamto, 
Manajer Divisi Konstruksi 4 BUMN Adhi Karya Bapak Dwihari, Sekretaris Deputi 2 Kemenko PMK Bapak 
Mafud Salatunlay, Camat Singorojo Bapak Sucipto, Koramil Singorojo Kapten Slamet, Kapolsek 
Singorojo Iptu Darwan, dan Kepala Desa Kertosari Bapak Wahyudi. (*) 
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