
Parah, Baru 5 Hari Jalan Cor 
Desa Medan Karya Retak 
Karawang, Demokra t i s 
Proyek p e m b a n g u n a n jalan rabat beton 
Desa Medan Karva Kecamatan Tirtajaya 
Kabupaten Karawang menuai tanda tanva, 
nasalnva nrovek jalan v a n e baru dikeriaLin 
oebera'pa n a n s u d a h banyak vang retak, lial 
ini jadi bahan tanda tanya publik, a pa kali 
alannya vang m e m a n g masih labil a taukah 
cwalifas beton yang tidak sesuai, fakta di 
apangan l^aru sclan^ 5 hari jalan 
oeton sudah pada retak. 

cor rabat 

Sungguh unik provek 
pembangunan jalan cor 
yang sumber anggarannya 
4a ri pemerintah sampai 
tidak d ipasangkan papan 
informasi (proyek), apakah 
a turannya seperti itu atau-
kah a turannya scngaja di-
langgar oleh pemborong 
(rekanan Pemda) agar pub-
lik tidak tabu. 

Dalam hal pelaksana 
di lapangan pengusaha 
sudah melanggar Undang-
undang N o 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik (KIP) masyara-
kat pun perlu tabu berapa 
nilai anggaran barapa lama 
masa pekerjaan, berapa 
ketebalan beton berapa 
panjang yang dikerjakan 
masyarakat juga perlu tabu. 

'Pemeriksaan ini ter-
kait dugaan pelanggaran 
Undang-undang N o 14 
Tahun 2008, Badan Pub-
lik yang dengan sengaja 
tidak menyediakan, tidak 
memberikan, d a n / a t a u ti-
dak menerbi tkan informasi 

publik berupa infoimasi 
publik secara berkala, in-
formasi publik vang vvajib 
d i u m u m k a n secara serta 
merta, informasi publik 
yang vvajib tersedia setiap 
saat, d a n / a t a u informasi 
publik yang ha rus diberi-
kan atas dasar permintaan 
sesuai dengan Undang-un-
dang Nomor 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan •Infor-
masi Publik (UU KIP), dan 
mengakibatkan kerugian 
bagi orang lain sehagaima-
na d imaksud da lam pasal 
52 Undang-undang X'omor 
14 tahun 2008 tentang Ket-
erbukaan Informasi Publik 
(UU KIP)/ ' papar Helbert 
Waketum LSM Vos\ . 

"Kasus pengaduan tin-
dak p idana ini merupakan 
kasus per tama, sava ber-
harap, hal ini menjadi pre-
seden dan pembelajaran 
bagi para pemborong dan 
badan publik agar melaku 
kan upaya antisipasi," te-
gasnya. 

Hal seperti ini bisa 

diantisipasi. Penuhi ke-
wajiban Badan Publik seb-
agaimana y a n g ada dalam 
UU KIT, Helbert menilai 
bahvva saat ini masyara-
kat sudah mulai kritis dan 
berupaya menggunakan 
I T ' KIT mengakses infor-
masi publik 

Hingga pekerjaan jalan 
rabat beton sudah 
sai sainpai sekarang p u n 
papan informasi tidak 
ada, d iduga ini ada unsur 
yang disengaja oleh pihak 
pemborong, agar tidak ke-
tahuan da lam melakukan 
kecurangan da lam pelak-
sanaan kegitan jalan cor 
tersehut Diduga ke pen-
g a u a s a n daii pihak I'LTK 
(pekerjaan u m u m dan 
penataan ruang) vvilayah, 
ada unsur kesengajaan, 
nvatanva ketika tidak ada 

papan i n f o r m a l dibiarkan 
Ix'gitu saja. 

Salah satu vvarga ma-
syarakat Desa Medan 
Karya Dusun Karang Se-
tia Rt 13 Rvv 04 (SVV) ke-
tika avvak media meminta 
keterangan seputar fisik 
infras t ruktur jalan cor di 
u ilavahnya mengatakan 
"Sebenarnva mengharap 
kan jalan di vvilavah itu 
bagus, tidak di temui lagi 
jalan becek dan berlubang, 
tapi sangat d isayangkan 
jalan cor yang kondisinva 
baru kurang 5 (lima) hari 
sudah banyak yang retak, 
bagaimana nantinya kalau 
terhitung sampai ke bulan 
atau tabunan mungkin 
akan hancur," ucapnya. 

Menon sapaan pang-
gilan gaulnva, dia sebagai 
pemboron g pe I a k sa naa n 

pekerjaan jalan cor ketika 
dimintai keterangan me-
lalui via VVhatsapp men-
gatakan, "Kalau memang 
dalam pelaksana an fisik pe-
kerjaan jalan cor ada yang 
retak sava akan perbaiki 
i.ian pasti sava akan silent 
atau tambal / ' terangnva. 

Hal ini harus menjadi 
acuan bagi d inas intansi 
terkait dan penegak hu-
kunl untuk melakukan au-
dit, sebagai mana a pa vang 
di informasikan avvak me-
dia, ini uang pemerintah 
jangan sampai terjadinya 
kecurangan da lam peker-
jaan proyek jalan cor, dan 
pemborong dapa t m e r a u p 
keuntungan vang lebih 
besar, hal ini akan mem-
buat kualitas pekerjaan 
berkurang tidak maksimal . 

(JenaI A) 


