
Kenyamanan 
Warga Rotabaru Terganggu

Bak Truk 
Sampah 
Rusak

ROTABARU, RAKA - War
ga Rotabaru keluhkan soal 
lalu lintas m ob il sampah di 
sepanjang Jalan Raya Ko- 
tabaru -T irtam u lya . Selain 
m enge luarkan bau tid ak  
sedap, angkutan sampah 
sering tercecer d ija lanan.

Warga Rotabaru Komaru- 
din (26) mengatakan, diakui 
atau tidak, lalu lintas m obil 
sampah m ilik Dinas Lingkun- 
gan H idup dan Kebersihan 
(D L H K ) d i Jalan C ikam - 
pek-Tirtamulya cukup meng- 
g an gg u  k e n y a m a n a n  
berkendara. "Karena m obil 
sampah te rsebut m enu ju  
Jalupang, karena tidak ada 
jalan lain jadi mobil sampah 
tersebut satu ja lu r dengan 
pengendara lain,” ucapnya, 
saat berbincang dengan Ra
dar Karavvang, Minggu (2/1).

Ia m enam bahkan, selain 
m enge luarkan  bau tid a k  
sedap mobil tersebut kondis- 
inya cukup buruk, bahkan 
sering d item ukan sampah 
yang d iangkut berceceran 
yang m em but warga tidak 
nyaman. ’’Gimana tidak ber
ceceran, kadang ko nd is i 
gerobak m ob ilnya  sudah 
pada bolong, ja d i sed ik it 
banyaknya ada saja sampah 
yang tercecer atau ja tuh  di 
jalan,” tambahnya.

Masih dikatakannya, kondi
si Jalan C ikam pek-T irtam - 
u lya yang se ring  te rja d i 
m acet itu  m engharuskan 
warga atau pengendara me-

nu tup  h idung  karena 
yang sangat menyengat. Ia 
menyarankan, agar sampah 
tid a k  m enge luarkan bau 
berlebih dan tidak tercecer 
dijalanan, angkutan sampah 
harus benar-benar d itu tup  
rapat. "Terus gerobaknya 
juga harus b en a r-b en a r 
d ip e rb a ik i,  b ia r  ca iran  
sampah yang menetes juga 
tidak ambarayah," katanya.

K o m a ru d in  juga m en-

karena tidak ada

yarankan, waktu pembuan- 
gan sampah tidak dilakukan 
saat pagi dan sore hari, 
karena waktu tersebut mer- 
upakan waktu berangkat dan 
p u lang  kerja  warga yang 
m elew a ti ja lan  te rsebut. 
"Kalau bisa buang sampahn- 
ya siang saja, jad i beberapa 
m ob il sekaligus, in i cuma 
harapan saya saja sih, mu- 
dah-mudahan bisa diterap- 
kan supaya tidak menggang- 
gu kenyam anan warga,” 
pungkasnya. (m a l) RUSAK: Bak truk sampah yang sering melintasi Jalan Kotabaru sudah rusak. Banyak lubang bak yang besar sehingg
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sampah sering tercecer jatuh ke jalan saat mobil melintas.

jalan lain jadi inohil 
sampah tersebut 
satu jalur dengan 
pengendara lain."
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KOMARUDIN


