
 

Atap Kantor DKP3 Jebol 

Radar Cirebon – 19 Agustus 2010 

CIREBON – Terjadinya kerusakan atap bangunan milik Pemkot Cirebon tidak hanya di 

SDN 1 Pegambiran, tetapi juga terjadi pada kantor organisasi perangkat daerah (OPD), yakni 

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3). Bahkan jika dibandingkan 

dengan kerusakan yang dialami SDN 1 Pegambiran, kerusakan kantor DKP3 jauh lebih 

parah. 

Berdasarkan pantauan Radar, kerusakan tidak hanya terjadi dengan jebolnya plafon, tetapi 

juga menyebabkan jebolnya bagian genteng bangunan di tiga titik. Bahkan, jika melihat ke 

atas, pandangan langsung bisa melihat langit tanpa terhalang lagi oleh genteng yang rontok. 

Saat dikonfirmasi, Kepala DKP3 Ir H Odi Suryadi S mengatakan, rusaknya bagian atap 

kantor yang ia tempati, terjadi sejak tiga hari lalu sekitar tanggal 16 Agustus 2010. 

“Kerusakan atap bangunan kantor disebabkan kayu penyangga genteng sudah lapuk karena 

dimakan rayap. Kebetulan pada saat terjadi ambruknya atap kantor, tidak ada pegawai 

sehingga tidak ada korban jiwa,” jelas dia kepada Radar, Rabu (18/8). 

Dalam kesempatan itu, dia menyatakan kondisi kayu bangunan yang lapuk tersebut sejak 

awal memang tidak diketahui. Sebab, pada saat pindah kantor yang lama yakni di jalan Cipto 

ke jalan Samadikun, tidak mengetahui secara pasti kondisi bangunan yang ada. 

“Padahal kalau dilihat dari kejauhan, bangunan kantor tersebut tampak baik dan kokoh. 

Bahkan genteng yang ada relatif baru, sehingga tidak menyangka kalau ternyata kayu yang 

menjadi penyangga lapuk dimakan rayap,” ujarnya. 

Namun demikian, Odi mengatakan, dalam waktu dekat ini kerusakan atap kantor tersebut 

akan segera diperbaiki dengan anggaran yang ada. Tetapi khusus untuk pemeliharaan rutin 

kantor DKP3 tahun 2010 ini, hanya sebesar Rp4 juta dan harus dilaksanakan oleh pihak 

ketiga. 

“Sebab, jika tidak segera diperbaiki, kalau turun hujan, maka air akan masuk ke dalam kantor 

karena atap gentengnya tidak ada,” tegas dia. 

Menurut Odi, saat ini pihaknya sedang menunggu penyelesaian pembangunan kantor DKP3 

yang lebih representatif berlokasi di kawasan Kalijaga, Kecamatan Lemahwungkuk. 

Diharapkan dalam waktu 2 bulan mendatang sudah bisa menempati kantor yang baru. 

“Tetapi kami tidak bisa memastikan kapan selesai pembangunan karena yang melaksanakan 

adalah Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM), sedangkan kami 

hanya pihak yang menempati saja. Bagi saya kantor itu yang penting nyaman dan aman untuk 

ditempati,” paparnya. (mam) 

 


