
Kelas Reyot Jangan Digunakan
468 Ruangan akan Diperbaiki
KARAWANG, RAKA - Jika 

ruang kelas sudah t idak 
layak. Tampak reyot, dind- 
ing mulai  goyah, jangan 
dipaksakan untuk digunakan 
kegiatan belajar mengajar. 
Akibatnya bisa fatal.

Seper ti  yang dikatakan 
oleh Kepala Dinas Pendi- 
dikan, Pemuda dan Olah- 
raga (Disdikpora) Kabu- 
paten Karawang Asep Ju- 
naedi.  Dia m en g h im b au  
kep ada kepala  sekolah 
untuk tidak memaksakan 
menggunakan ruang kelas 
yang rusak, untuk mengh- 
indari adanya hal-hal yang 
tidak diinginkan. "Karena 
kita akui banyak bangunan 
yang sudah cukup tua. Hing- 
ga perlu renovasi agar b a 
ngunan tidak membahay- 
akan siswa,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya 
telah m enda ta  sebanyak 
468 ruang kelas yang diren- 
canakan untuk mendapa-  
tkan renovasi. Menurutnya, 
468 ruang kelas tersebut 
bervar ias i  t ingkat  keru- 
sakannya. Naniun, sebagai 
langkah ant is ipas i  agar 
tidak lagi terjadi robohnya 
ruang kelas, maka menja- 
di prioritas pada tahun 2022 
nanti. "Kita akui tahun ini 
ada refocusing anggaran. 
fadi terbatas anggaran u n 
tuk perbaikan.  Tapi ke d e 

pan Insha Allah ada per
baikan. Sudah diprioritas- 
kan," ujar Asep Junaedi.

Ia m en g a tak an ,  set iap  
tahunnya melalui  Dinas 
Pekerjaan Umum dan Pe- 
nataan Ruang (PUPR) Ka- 
bupaten Karawang ada yang 
diperbaiki.  Karena pihak 
Disdik dan PUPR berkoor- 
dinasi dan melakukan kro-

karena kita akui 
banyak bangunan yang 

sudah cukup tua. 
Ilinggaperlu renovasi 
agar bangunan tidak 
membabayakan siswa."
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seek di lapangan.  Untuk 
kasus rubuhnya SDN Bayur 
Kidul I, menurutnya, sudah 
masuk dalam rencana per
baikan. Naniun bangunan 
te rs ebu t  k eburu  roboh.  
"Sebenarnya sudah masuk 
plot anggaran. Tapi sudah 
keburu roboh. Kami ber- 
harap agar tidak lagi keja- 
dian seperti ini,” kata Asep. 
(p sn / i n s)

&MBRUK: Ruang kelas SDN Bayur Kidul 1, Kecamatan Cilamaya 
Kulon, ambruk karena tidak kunjung diperbaiki.


