
Dibangun 
Tapi tak 
Dirawat
Tidak Ada biaya Pemeliharaan

KLARI, RAKA - Program taman 
kantor kecamatan dinilai mubazir, 
pasalnya program Dinas PRKP 
tersebut tidak memiliki biaya 
perawatan seperti di Kecamatan 
Klari. Malahan, taman tersebut 
kini dibangun lagj.

Salah satu vvarga Kecamatan 
Klari yang enggan menyebutkan 
namanya mengatakan, beberapa 
waktu lalu pem buatan tam an 
Kecamatan Klari oleh Dinas PRKP 
sudah l)erj;ilan, pembuatan taman 
tersebut mempakan yang kedua 
kalinya karena fasilitas tam an 
sebelum nya m engalam i ke- 
rusakan. "Sebelumnya fasilitas 
taman seperti permainan untuk 
anak-anak mengalami kerusakan,” 
ucapnya, saatdikonfirmasi melalui 
telepon selular, Rabt i (11 /R) 

la m enam bahkan, program 
tersebut dinilai sangat mubazir 
karena tidak berlangsung lama, 
pembuatan taman beberapa tahun 
lalu sudah rusak dan kembali 
dibangun. Yang lebih m eng- 
khawatirkan, dinas terkait tidak 
menganggarkan biaya perawatan 
sehingga tidak ada petugas khusus 
untuk melakukan perawatan 
pertam anan tersebut sehingga 
bunga yang ditanam dan fasilitas 
taman bermain anak-anak lebih 
cepat rusak "Yangjadi pertanyaan, 
kalau misalkan tam;ui ini sudah 
beres terns rusak lagi, apa mau 
dibangun lagi. Saya kira ini buang- 
b u an g  anggaran , p ad a h a l

membangun tam an ini sampai 
Ratusan juta," tambahnya.

Iamengaku, meskipun program 
tersebut bertujuan untuk mel
akukan penataan kota Karawang, 
khususnya di wilayah kerja pemer- 
intahan, nam un masih memiliki 
kekurangan karena tidak diim- 
bangi dengan perawatan. "Saran 
saya buat dinas terkait coba di- 
anggarkan untuk biaya perawa
tan ini. Untuk biaya pembuatan
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tam an yang anggarannya besar 
saja ada, masa biaya perawatan - 
nya tidak ada,” akunya.

Sem entara itu Sekcam Klari 
Candramengungkapkan, pihaknya 
membenarkan bahwa taman yang 
d ib u a t o leh  PRKP tidak 
menganggarkan biaya perawatan, 
beberapa waktu lalu saja sempat 
mengalami rusak nam un telah 
diperbaiki kembali. "Ya mudah- 
mudahan kedepannya ada biaya 
perawatan," pungkasnya. (mal)
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DIBANGUN: Proses pembangunan taman di depan kantor Camat Klari masih dilakukan. Sejumlah fasilitas dibangun dan bisa digunakan untuk masyar


