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Karawang terkenal sebagai daerah yang memiliki banyak rawa, mengingat daerah 
Karawang berdekatan dengan pesisir pantai utara yang merupakan muara beberapa sungai 

besar seperti Sungai Citarum, photo 
di samping kiri adalah sungai Ci 
Be’et yang hulu sungainya terdapat 
di pegunungan Selatan Karawang, 
Sungai Cibe’et dialiri air dari 
sungai Cigentis Kecamatan 
Tegalwaru. 
 
Sebenarnya sungai Cibe’et 
memiliki bendungan sungai yang 
mengatur debit air yang mengaliri 
sungai tersebut, bendungan yang 
terletak di desa Wanajaya 
Kecamatan Telukjambe Barat, 
mengalir dan bermuara di sungai 

Citarum yang letaknya dekat Vihara Sian Jien Ku Poh di Tanjungpura, sehingga tidak 
jarang sungai ini meluap di musim hujan karena aliran sungai Cibe’et terhalang oleh aliran 
dari Citarum. 
 
Sungai Cibe’et membentang sebagai batas antar dua kabupaten, yaitu Bekasi disebelah 
Barat dan Karawang di sebelah timur, umumnya sungai ini digunakan oleh warga sekitar 
untuk mencari mata pencaharian dari hasil menggali pasir saat musim kering, seperti tampak 

pada poto pertama, perahu yang 
tengah mengangkut “laladon” 
yaitu pasir urug yang ada di sisi 
sungai sisa banjir, umumnya 
laladon ini digunakan untuk 
mengurug lahan atau sebagai 
media penanaman karena 
membawa unsure hara yang 
cukup banyak dan biasanya subur. 
 
Selain untuk aktivitas penggalian 
pasir, sungai ini juga digunakan 
oleh warga untuk mandi dan 
mencuci, meskipun pada saat 
musim kering, sungai ini kadang 
membawa limbah dari 

pembuangan akhir rumah tangga dan beberapa perusahaan yang terletak di hulu dan 
sepanjang sungai. 
 
Permasalahan yang kerapkali muncul dalam beberapa tahun belakangan adalah meluapnya 
sungai cibe’et dan citarum, hal ini mungkin disebabkan karena semakin rusaknya hutan 
yang berada di hulu sungai karena aktivitas penebangan liar. 
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Dalam tiga bulan terakhir Agustus sampai dengan Oktober 2007 telah ada dua perusahaan 
yang akhirnya menutup kegiatan usaha, bahkan satu perusahaan yang bergerak dibidang 
perajutan tekstil di jalur jalan raya Rengasdengklok sebagian besar karyawan telah 
dirumahkan lebih dari 5 bulan, semula penutupan tersebut disebabkan oleh factor 
operasional perusahaan yang mengganti bahan bakar minyak menggunakan batubara yang 
dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga sebagian masyarakat mengeluhkan 
aktivitas tersebut. 
 
Menjelang hari raya Idulfitri kemarin akhirnya sekitar tidak kurang dari 250 karyawan 
perusahaan tersebut di PHK dengan kompensasi pesangon yang dinilai sangat minimal, 
mengingat sebagian karyawang memang membutuhkan uang untuk biaya lebaran akhirnya 
Demo karyawan yang menuntut pesangon sesuai standar mereka terpaksa harus rela 
menerima jumlah yang ditawarkan perusahaan. 
 
Lain lagi dengan nasib Buruh PT Titan Super Indo Wood yang berlokasi di Tamelang 
Kecamatan Cikampek belum lama ini, mereka bernasib sama yaitu menghadapi PHK, 
namun kondisi mereka jauh berbeda karena pemilik perusahaan yang warga Negara Asing 
tersebut tidak mau bertanggungjawab atas nasib para Buruh. 
 
Demo pun ditempuh untuk memperjuangkan nasib mereka, demo yang digelar disepanjang 

jalan raya Karawang Cikampek ini 
dimulai pagi hari dan sempat 
memacetkan lalu lintas dari arah 
Cikampek menuju Karawang, 
peserta demo bukan saja Buruh 
dari PT Titan tetapi juga diikuti 
oleh beberapa organiasasi buruh 
dan masyarakat yang merasa 
peduli terhadap nasib rakyat, 
diantaranya terdapat Aliansi 
Buruh Menggugat dan FSPEK 
serta Serikat Petani dan beberapa 
organ buruh lainnya. 
 
Para buruh yang berdemo menuju 

kantor Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meminta agar 
pemerintah mengambil langkah untuk melindungi para buruh dari praktek penindasan dan 
eksploitasi oleh para investor asing yang tidak bertanggungjawab. 
 
Nasib buruh PT titan yang jumlahnya mencapai ratusan orang telah menjadi korban dari 
kesewenang-wenangan para pengusaha asing di Indonesia, sudah sewajarnya pihak 
pemerintah lebih berhati-hati dan menetapkan peraturan yang lebih memihak rakyat demi 
perlindungan atas tenaga kerja, serta mengambil langkah-langkah konfrehensif dalam 
menyelesaikan kasus seperti ini. 
 
 



Media Informasi Pembangunan Karawang 
http://karawangupdate.wordpress.com 

Karawang Update 

Desain by Budi Rismayadi 

Beberapa photo berikut ini 
memperlihatkan aksi demo 
buruh dari beberapa organ 
buruh dan organ 
kemasyarakatan di Karawang 
beberapa waktu lalu, tampak 
dalam photo para demonstran 
yang jumlahnya ribuan orang 
melakukan konvoi menuju 
Dinas Tenaga Kerja 
Karawang untuk meminta 
perlindungan dan perhatian 
pemerintah daerah. 
 
 
 
 
 
Photo aparat kepolisian yang 
berjaga-jaga mengawal 
aktivitas demo dan berupaya 
mengingatkan massa agar 
tidak bersikap anarkis dalam 
menyampaikan aspirasinya, 
dalam demo ini tidak terjadi 
hal-hal yang bersifat 
kekerasan, demo damai 
untuk menyampaikan 
aspirasi ini murni untuk 
memperjuangkan nasib 
buruh sehingga tidak sampai 
ternoda dengan tindakan 
yang dinilai merusak 
perjuangan mereka. 

 
Tampaknya kita banyak sekali mendapati persoalan mengenai pembangunan di daerah, 
aturan mengenai mekanisme ketenagakerjaan yang tidak jarang memunculkan kontroversi 
baik dikalangan buruh maupun dikalangan pengusaha, apalagi mendekati tutup tahun 
dimana pada tahun mendatang kenaikan upah bagi para pekerja akan mengalami 
penyesuaian kembali. 
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Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menyebabkan 
pergeseran seni , budaya dan tradisi masyarakat. Umumnya masyarakat lebih memilih gaya 
hidup modernisasi dan sedikit demi sedikit meninggalkan corak budaya kehidupan yang 
dinilai konvensional dan terkesan sangat terbelakang. 
 
Jika dulu masyarakat di Kabupaten Karawang yang umumnya menggelar pesta hajatan baik 
dalam acara pernikahan maupun khitanan, selalu menyuguhkan acara hiburan dari pentas 
seni tradisional seperti pentas Wayang Golek, Seni Jaipongan, Kuda Renggong, Sisingaan 
dan lainnya, namun sekarang sudah tidak lagi, mereka lebih memilih seni modern melalui 
hiburan orkes, band, bahkan organ tunggal (hiburan yang hanya menggunakan alat musik 
terbatas, biasanya keyboard dan gitar saja). Bukan saja di kota-kota besar tetapi sekarang 
ini hiburan seperti ini telah merambah hingga ke pedesaan. 

 
Di khawatirkan dalam beberapa tahun 
mendatang kesenian tradisional seperti ini 
akan menghilang, padahal kita tahu bahwa 
Indonesia sangat kaya dengan kesenian 
tradisional dan bukan tidak mungkin dapat 
dijadikan sebagai objek wisata menarik yang 
tidak dimiliki oleh Negara lain. 
 
Tentunya semua ini kembali kepada 
kesadaran kita sebagai masyarakat yang 
seyogyanya dapat memelihara dan 
mengembangkan seni tradisional sehingga 

tetap terjaga kelestarinnya. 
 
Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa telah banyak kebudayaan Indonesia yang telah di 
akui menjadi milik Negara lain, seperti misalnya batik keris yang diklaim milik Malaysia, 
demikian juga kesenian lainnya termasuk Angklung,jangan-jangan hingga ke Gingseng 
Jawa pun menjadi milik Malaysia.  
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Tahun 2007 lalu tercatat telah 
terjadi banjir besar yang 
menyebabkan jebolnya tanggul di 
Desa Kaceot kelurahan tanjungpura 
dan Kampung Tangkil di 
Kecamatan Batujaya, Banjir ini 
telah menimbulkan kerugian yang 
sangat besar, selain pemukiman 
warga yang rusak juga sawah dan 
tambak ikan juga hancur. 
 
Apa yang menjadi penyebab aliran 
sungai citarum meluap hingga tidak 
tertahan oleh tanggul yang jaraknya 
ratusan meter dari bibir sungai ?, 
mungkinkah pendangkalan sungai 

citarum telah terjadi dan menjadi salah satu penyebab meluapnya air sungai ?, jika kita lihat 
di kampUng Tenjojaya Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Karawang, disana terdapat 
aktivitas penggalian pasir menggunakan mesin penyedot. Aktivitas ini telah menyebabkan 
pinggiran sungai citarum longsor sehingga bibir sungai menjadi semakin lebar, namun 
kedalaman sungai justeru menjadi lebih dangkal akibat Lumpur endapan. 
 
Sebenarnya dampak ini secara nyata dapat terlihat, kerusakan yang ditimbulkan dari 
aktivitas ini telah menghilangkan tanah darat di pinggiran sungai dan sebagian tempat 
longsor ini telah mendekati pemukiman warga, namun belum ada survey dan analisis 
mengenai dampak pengrusakan ini terhadap lingkungan masyarakat, termasuk mengenai 
dampak pendangkalan sungai. 
 
Siapa yang harus bertanggungjawab ?, pemerintah dengan program kali bersih ternyata 
tidak mampu menyadarkan warga untuk bersikap bijak terhadap lingkungan, harga yang 
harus di tebus untuk aktivitas ini sangat besar, banyak warga yang kemudian kehilangan 
lahan garapan akibat longsor, sementara pendapatan mereka dari hasil penggalian pasir 
tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, dan bukan tidak mungkin bencana banjir 
di masa mendatang akan mengundang petaka yang jauh lebih besar dan merugikan 
masyarakat banyak, jadi kapan ini dapat dihentikan???. 
 
 


