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Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) tahun ini sekali lagi menyebabkan umat 
Islam di Malaysia tidak dapat meraikan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga di kampung 
masing-masing. 

Walaupun tidak dapat bersua ibu bapa dan sanak saudara secara bersemuka pada hari raya, 
mereka masih boleh menggunakan panggilan video menerusi aplikasi Skype, Google Meet, 
Zoom Meet, Whatsapp Video Call untuk berinteraksi antara satu sama lain. 
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Penggunaan telefon pintar membolehkan rakyat Malaysia berbual, menghantar pesanan 
ringkas melalui aplikasi WhatsApp, mengambil foto dan merakam video untuk dimuat naik 
dalam sosial media untuk dikongsikan bersama keluarga dan rakan-rakan serta sebagai tatapan 
umum.  

Sejak PKP dikuatkuasakan tahun lalu, aktiviti perhimpunan secara beramai-ramai tidak lagi 
dibenarkan oleh kerajaan selaras dengan prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan. Hal 
ini bertujuan agar penularan wabak COVID-19 dapat dibendung.  

Bagi mengatasi kekangan tersebut, kira-kira 57 peratus rakyat Malaysia menggunakan kaedah 
mesyuarat dalam talian untuk tujuan perjumpaan dan berkomunikasi secara maya melalui 
pelbagai platform media sosial.  

Penggunaan internet dan teknologi secara meluas memberi peluang kepada kita untuk 
merapatkan hubungan silaturahim walaupun dari jarak jauh.  

Teknologi komunikasi kini tidak lagi terhad kepada suara semata-mata. Malah kita dapat 
melihat wajah orang yang jauh dan berkongsi segala aktiviti antara satu sama lain.  

Menurut kenyataan Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia (SKMM) pada tahun 
2020, memetik kajian Pengguna Internet 2019 (IUS 2019), video dan panggilan suara melalui 
aplikasi pemesejan sosial telah mengambil alih peranan panggilan suara tradisional dengan 
pengguna internet di Malaysia meningkatkan panggilan-panggilan dalam talian hampir 30 
peratus pada tahun 2019 berbanding dua tahun sebelumnya. 

Dalam satu temu bual, seorang bekas guru, Zainon Abdullah,  58, menjelaskan bahawa beliau 
berasa sedikit sedih dan kecewa kerana tidak dapat menyambut hari bersama anak-anak, 
menantu dan cucu-cucunya tahun ini.  

Namun, beliau tetap reda dan akur dengan arahan dari kerajaan untuk tidak membenarkan 
orang ramai merentas negeri dan daerah bagi menyambut hari raya.  

Tambahnya lagi, itu bukan bermaksud silaturahim bersama saudara-mara terputus kerana 
halangan jarak jauh. Bahkan dengan era kepesatan teknologi komunikasi terkini, perkara itu 
dapat diatasi.  

“Bertanyalah khabar sekerap mungkin dengan insan tersayang terutama keluarga di kampung 
melalui panggilan telefon, panggilan video atau nota suara supaya dapat melahirkan rasa kasih 
sayang dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan” jelasnya lagi. 

Pandemik COVID-19 yang melanda negara ini telah menyukarkan kita untuk melakukan 
aktiviti perjumpaan dan amalan rumah terbuka seperti sebelum ini. 

Namun, disebabkan tidak dibenarkan melakukan amalan kunjung-mengunjung dari rumah ke 
rumah, mereka hanya dapat berkongsi gambar dan video ucapan hari raya sebagai tanda ingatan 
kepada kenalan rapat dan ahli keluarga yang jauh.  

Oleh yang demikian, internet dan teknologi dapat membantu dalam mengeratkan hubungan 
jarak jauh antara keluarga, saudara-mara dan rakan-rakan melalui pelbagai aplikasi yang 
tersedia. 

Manfaatkanlah teknologi pintar dengan sebaik-baiknya untuk kekal berhubung dengan insan-
insan tersayang walaupun tidak dapat bersama secara fizikal semasa hari perayaan. 



 


