
Rumah Mak Karyem Dibangun Kembali

PRIHATIN: Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, berkunjung ke rumah Mak Karyem (60) yang sudah tidak layak huni di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari.
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terus memberikan pelayanan terbaik khususnya 
bagi masyarakat kurang mampu, salah satunya 
membangun rumah tidak layak huni (Rutilahu) 
menjadi rumah layak huni (Rulahu).

Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, berkun
jung ke rumah Mak Karyem (60) warga RT 13 RW 
05, Dusun Pacogreg di Desa Cilewo, Kecamatan 
Telagasari, saat setelah mendapatkan informasi 
salah satu warganya tinggal sendirian di rumah 
bilik bambu beralaskan tanah seluas 6 x 5 m2 yang 
terlihat memprihatinkan. "Ada yang langsung me- 
laporkan ke saya secara pribadi dan kita juga selektif. 
Dan pas kita lihat foto-fotonya temyata luar biasa, 
Mak (Karyem) ini tinggal sendiri, anaknya juga 
jarang mengunjunginya,” kata Aep.

Diketahui Mak Karyem (60) sedang mengalami 
sakit keterbelakangan mental, dikarenakan depresi. 
Untuk itu, atas keprihatinannya Wabup Aep berini- 
siatif terjun langsung melihat kondisi rumah Mak 
Karyem untuk menindaklanjuti laporan warga, 
dengan meminta agar dibangunkan rumah untuk 
Mak Karyem dalam waktu dekat. "Bersama Kabid 
Rutilahu, saya sampaikan ke beliau agar rumah 
untuk Ibu Karyem ini bisa dibangun dalam waktu 
15 hari,” papamya.

Ia juga mengatakan Pemkab Karawang dalam 
hal ini akan terus berupaya seoptimal mungkin 
memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi 
masyarakat. "Masyarakat Karawang akan kita bantu 
semaksimal mungkin, agar kinerja kita betul-betul 
dirasakan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Mak Karyem (60) selaku pemilik 
rumah mengaku terharu atas kepedulian Wabup 
Karawang, Aep Saepulloh. Ia mengaku, bak mimpi 
di siang bolong, kaget orang nomor dua di Kara
wang tersebut datang dan membangunkan rumah 
untuknya.

“Seneng banget bisa diperhatiin Pak Wabup. Kare- 
na kehidupan sehari-hari saya hanya mengandalkan 
uluran tangan dari tetangga dan saudara-saudara 
terdekat,” paparnya.

Sampai saat ini, kata Kepala Bidang Rutilahu, 
Baihaqie, sepanjang tahun 2021 Pemerintah Kabu
paten Karawang telah sukses realisasikan program 
Rulahu sebanyak 1.617 unit.(aef/sep)


