
24 Unit Angkot Dijual Rongsok
Jumlah Penumpang 
Semakin Menyusut

KARAVVANG, RAKA - Musini 
pagebluk corona yang terjadi 
ham pir dua tahun, membuat 
banyak pengusaha kalang kabut 
Diantaranya pengusaha angkntan 
kota (angkot) di Karawang. 
Setidaknya ada 24 unit angjcot 
yang jadi rongsokan.

Kabid Angkutan D ishub 
Karawang D ikhy Prayoga 
mengatakan, meski tidak ada 
laporan pengurangan kepada 
Dishub, namun jumlah angkot 
di Karawang sudah semakin 
menyusut. Saat ini yang masih 
tersisa diperkirakan sekitar 500 
lebih unit angkot yang beroperasi.

"D a ri 500 angkot in i yang 
mengurus izin administrasi atau 
uji KIR nya juga paling 100 unit, 
d itam bah yang kem arin  37 
secara gratis,” katanya kepada 
Radar Karawang.

Sedangkan untuk trayeknya, 
lanjut Dikhy, dari 55 trayekyang 
adaberdasarkan SK Bupati Tahun 
2009 hanya 32 trayek yang aktif. 
Untuk trayek lainnya tidak aktif 
karena belum ada pengusaha 
angkot ke rote tersebuL

"U n tu k  trayek be lum  ada 
revis i. M as ih  55 sesuai SK 
Bupati 2009," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kasie 
Angkutan Yunus Kusriwanto

menambahkan, selama pandemi 
Covid-19 yang mewabah hampir 
dua tahun ini, terdapat 24 angkot 
yang dibesituakan atau dijual 
rongsok. N am un u n it-u n it 
tersebut tidak dilaporkan secara 
resmi ke Dishub.

"Saya dapat info dari kooriapnya. 
Seharusnya proses pembekuan 
atau penghapusan data angkot 
di D ishub itu , d im ula i dari 
pembekuan surat-surat kendaraan 
di Samsat. Setelah itu barn 
dilaporkan di Dishub dengan 
menyertakan bukti pembekuan 
dari Samsat," pungkasnya.
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K araw ang  H e rd ia n s y a h  
memgatakan, minimnya angkot 
yangmengikuti uji KIR gratis ini 
karena terkendala oleh pajak 
kendaraannya yang belum  
dibayar. Karena memhayar pajak 
m erupakan salah satu per- 
syaratan bisamelakukan uji KIR.

Yangmendaftar untuk ikut uji 
KIR gratis pada IIU T  Karawang 
ke 388 sebenamya banyak. Di 
awal saja sudah lebih dari 100 
unit yang mendaftac I api karena 

ada masalah pajak pada unit 
angkot, sehingga tidak bisa 

mengikuti. Kalau pajak 
kendaraan mad kami 
tidak bisa memaksakan 
melakukan peng- 
ujian,"jelasnya.(nce)


