
Proyek Turap Irigasi Rawamerta-Ciptamargi Diduga
Tidak Dipasang Papan Proyek

karawang, SK
Ditemukan Kcjanggalan dalam 

pclaksanaan pckerjaan pcmbangunan 
Turap di wilayah Dusun Ciptamargi Dcsa 
Ciptamargi Kccamatan Cilcbar Kabupaten 
Karawang Jawa Barat (01/07/2021).

Diduga penerapan pemasangan
pondasi tidak sesuai spek, tcrlihat jelas
pemasangan batu kali pondasi yang 
semestinya pemasangan pondasinya
dengan Lebar bavvah 80Cm namun 
faktanya dipasang hanya 50Cm saja. 
Inipun mengacu dari pemasangan sebclah 
yang di kerjakan Cv Reza Putra 
Karawang yang panjang 107 m.
Persoalanya kali yang sama tidak akan 
jauh berbeda RAB-nya.

Anggaran dana pemerintah adalah 
uang rakyat. maka dari itu. Presiden 
Republik Indonesia soring menghimbau kepada warga masyarakat bilamana ada pemerintah, masyarakat berhak 

peroyek pcmbangunan yang didanai uang mengontrol serla memantau pckerjaan

tersebut diwilayafinya nasine tnasin*M an tetapi masin ada diantara
sebagian oknum rckanan pekerja CV yang 
mendapatkan tender, namun dalam 
mclaksanakan pckerjaan peroyek 
pembangunannya tidak sesuai.

Pemasangan Turap secara umum, 
pondasi objek dasar digelar adukan semen 
pasir dahulu barn dipasang batukali, 
bukan malah berbalik, digelar batukali 
dulu baru atasnya dikasi adukan. jika ini 
terjadi khawatir ketika musiin penghujan 
atau banjir turap bisa Ambruk.

Proyek pckerjaan tersebut 
dilaksanakan oleh pelaksana
Hendrik bosnya pa dede ungkap pekerja. 
Ditanya papan nama ga ada.

Patut disorot pclaksanaan Turap 
tersebut karena rentan dikerjakan semena- 
mena, karena fakta yang terjadi di 
lapangan pemasangan dasar pondasi batu

Asal Jadi &
nencmpel langsung . asar 

tartilh, tataiJetak dibawah batukali Tak ada 
adukan pasir semen.

Salah satu warga masyarakat di 
seputar pclaksanaan pckerjaan yang 
namanya tidak mau dipublikasikan 
menurutnya, “untuk pemasangan Turap 
mulanya tanah digali setelah 
digali langsung ditumpuk batukali 
selanjutnya diatas tumpukan batukali di 
kasih adukan tetapi tidak sampai ke 
bawah adukan tersebut karena batu 
sampai rapat seperti itulah pemasangan 
awal mula dasar pondasi" ujarnya.

Lanjutnya dengan tetap mengacu pada 
"azas praduga tak bcrsalah" berharap agar 
pihak-pihak yang berk;|itan vanu dalam 
lull ini pihak dinas l/kaitan v«iliA>K'§awas 
lapangan. apabila diip&tula. difemulggaran 
atau pclaksanaan tidak sesuai.' "berhak 
untuk memberhentikan pckerjaan 
tersebut", ujaniya.______________ (SUL)


