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Peringati HUT ke-72, Satbrimob Polda Metro Bedah Rumah Warga



Hari Pahlawan, PLN Bedah Rumah Veteran Perang Seroja Timor-Timur



Keren, Bocah SD Urunan Bedah Rumah Nenek yang Tinggal Sebatang Kara

Di tengah tumbuh suburnya budaya individualisme sekarang ini, pengorbanan yang
dilakukan Brigpol Karya Gunawan patut mendapat acungan jempol. Bagaimana tidak,
setiap bulan, dia rela menyisihkan gajinya untuk membiayai bedah rumah warga miskin,
sebagai investasi akhiratnya.
SYAHRUDDIN, Luwu Utara
Papan kayu sepanjang empat meter dipanggulnya keluar dari rumah pasangan suami-istri,
Kamuri (75) dan Tuyem (65). Pria berperawakan tinggi besar itu masih mengenakan
seragam kepolisiannya.
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Ilustrasi bedah rumah (Istimewa)

Brigadir Polisi Karya Gunawan tak sungkan turun tangan membantu bedah rumah Kamuri
dan Tuyem. Polisi yang sangat peduli pada masyarakat di sekitarnya itu bertugas di
Polsek Bone-bone.
Dia juga ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas Desa Banyu Urip, Desa Sidomukti, dan
Desa Sukaraya. Di sela tugasnya, di Desa Banyu Urip, Karya Gunawan sibuk membantu
perbaikan rumah Kamuri dan Tuyem.
Ternyata, Brigadir Polisi Karya Gunawan tak hanya menyumbangkan tenaga untuk
membantu bedah rumah Kamuri dan Tuyem. Dia juga membiayai seluruh perbaikan rumah
pasangan lansia itu. Bersama warga, pekerjaan bedah rumah Kamuri dan Tuyem selesai
dalam waktu tiga hari.
Kamuri dan Tuyem tergolong warga miskin di Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-bone,
Kabupaten Luwu Utara.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan penjualan kurungan
ayam dan cangkul. Penghasilannya tidak seberapa.
Di rumahnya, Kamuri tinggal hanya berdua bersama istrinya. Penghasilannya kadang tidak
cukup untuk biaya hidup, apalagi untuk memperbaiki rumahnya yang reot. Rumahnya
terbuat dari potongan kayu. Lantainya beralaskan tanah. Atapnya dari daun rumbia yang
sudah bocor di mana-mana.
Kondisi ini menggerakkan hati Brigadir Polisi Karya Gunawan untuk membantu membedah
rumah Kamuri. Dia berinisiatif membantu membiayai bedah rumah. Biaya bedah rumah
Kamuri dan Tuyem mencapai Rp 9,5 juta. Karya Gunawan mengumpulkan dana untuk
perbaikan rumah warga selama dua tahun.
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Setiap bulan, dia selalu menyisihkan gaji untuk membantu warga miskin. "Hitung-hitung
sebagai investasi akhirat dengan menolong orang miskin, katanya pendek seperti dikuti
Harian Fajar (Jawa Pos Group), Minggu (28/1).
Pria berbadan tegap yang mengawali karier sebagai anggota polisi dari tingkatan
tamtama ini selalu tersentuh melihat warga di sekitarnya yang tergolong prasejahtera.
"Ini panggilan hati nurani saya membantu warga miskin,'' kata Gunawan yang merupakan
alumni Pendidikan Tamtama Polri Dipusdik Sabhara, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur tahun
1998.
Polisi kelahiran Bone-bone tahun 1977 ini melihat enam anak Kamuri juga tidak dapat
membantu orang tuanya. Kondisi ekonomi anaknya juga kurang mampu. Seluruh anak
Kamuri juga sudah punya keluarga.
Selain ikut membantu warga miskin, Gunawan juga aktif mendekati masyarakat di daerah
penugasannya. Setiap ada konflik, polisi berpangkat bintara ini langsung mencari akar
persoalan.
Sejak bertugas di Polsek Bone-bone tahun 1999, dia selalu dapat meredakan konflik yang
terjadi. Itu dia lakukan agar tidak membesar menjadi konflik sosial.
Seluruh anak muda juga selalu dikumpulkan di kantor desa dan sekolah. Dia banyak
memberikan arahan. Kalangan orang tua juga ikut didekati.
Suatu waktu, konflik pernah terjadi antara warga Dusun Kopi-kopi dan Dusun Karangan.
Namun, konflik itu cepat selesai. Itu lantaran kerja keras Gunawan.
Sebagai putra daerah, suami Amnaeni ini sangat paham karakter masyarakat tiga desa
yang dibinanya.
Kepedulian dan pendekatan kepada warga telah mengantar ayah Gadisa Putria ini menjadi
polisi teladan di Polres Luwu Utara tahun 2017. Dia kemudian dipilih mewakili Polres Luwu
Utara di tingkat Polda Sulsel pada tahun yang sama.
Polda Sulsel menganugerahinya juara dua polisi teladan. Kompetisi ini merupakan
program Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri. Dia bersaing dengan 32 anggota
Polres se-Polda Sulsel.
(nas/JPC)
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