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Dana R util ah u Dipangkas Rpl0,5 Miliar

K abupaten Karawang. 
Melihat itu, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
P eim ik im an  (PRKP) 
K abupaten  Karawang 
meminta anggaran untuk 
m e m b a n g u n  ru m a h  
masyarakat tidak mampu ini 
dikembalikan.

Kepala Bidang Perumahan 
Dinas PRKP Kabupaten 
K a r a w a n g  B a i h a q i  
m en u tu rk an , se te lah  
refocusing anggaran untuk 
penanggulangan covid 19 di 
Karawang, anggaran untuk 
rutilahu dikurangi sebanyak 
270 unit. Namun karena 
rutilahu merupakan Rencana 
P em bangunan  Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
bupati dan wakil bupati 
Karawang, anggaran tersebut 
r e n c a n a n y a  a k a n  
dikembalikan. Pembangunan 
rutilahu tahun 2020 tetap 
seperti target awal.

"Di PRKP sudah rapat 
dengan pimpinan. Mudah- 
mudahan untuk rutilahu bisa 
dikembalikan," katanya 
kepada Radar Karawang.

Dikatakan Baihaqi, pada 
tahun anggaran 2020, ini

seharusnya ia membangun 
rutilahu sebanyak 1.251 unit. 
Namun karena adanya 
pandemi covid 19, semua 
anggaran t e rpangkas  
termasuk anggaran untuk 
pembangunan rutilahu.

"Ini termasuk dengan pokir 
dewan. Pokir kurang lebih 
sebanyak 500 unit,” katanya.

Ia juga mengatakan, nominal 
anggaran untuk rutilahu pada 
tahun 2020 sebanyak Rp52 
miliar. Pada saat refocusing 
kemarin dikurangi sebesar 
Rpl0,5 miliar.

"Sehingga anggaran hanya 
tersisa Rp41,5 miliar," 
jelasnya.

Diteruskannya, sampai saat 
ini sebanyak 60 persen sudah 
dibangun. Jika tahun ini tidak 
mencapai 1.251 unit rumah 
yang dibangun. Untuk 
menyelesaikan RPJMD bupati 
dan wakil bupati Karawang, 
kurang lebih pada tahun 2021 
nanti harus membangun 1.300 
unit rumah.

"Karena kalau di RPJMD 
sampai 2021 ini harus 6.400 
unit terbangun,” pungkasnya.

Kayum (65) warga Dusun 
Cicau RT 07 RW 02, Desa

Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, 
adalah salah satu warga 
miskin yang nyaris tertimbun 
saat rumahnya ambruk, 
beberapa  bulan lalu. 
Beruntung, saat itu Kayum 
yang sedang tertidur, tiba- 
tiba bangun sesaat sebelum 
rumah tersebut ambruk. Dia 
berhasil selamat  dari  
reruntuhan karena berlindung 
di balik lemari. Ketika itu 
dia sedang tidur sendirian, 
tiba-tiba rumahnya roboh 
dan selamat tidak terkena 
r e r u n t u h a n ,  ka r e na  
berlindung di balik lemari, 
ungkap Ikhwan Lubis, petugas 
Penanggulangan Bencana 
Kecamatan Tirtajaya.

Ia melanjutkan, sebelumnya 
rumah Koyum sudah dalam 
kondisi tidak layak huni, 
ditam bah hujan yang 
berkepanjangan sehingga roboh 
secara mendadak. Beruntung 
dari kejadian tersebut tidak ada 
korban jiwa maupun luka. 
Menurutnya kerugian materil 
akibat rumah roboh tersebut 
kisaran Rp50 juta. Korban 
membutuhkan bantuan seperti 
makanan, peralatan dapur dan 
logistiklainnya, katanya. (nee)


