
Jalan Interchange 
Karawang Timur Diperbaiki

TANPA APBD: Perbaikan Jalan Interchange Karawang Timur diperbaiki.

KLARI, RAKA- Jalan rusak 
di Jalan Interchange Tol Kar
awang Tim ur yang sering 
menjadi penyebab kemacetan 
akhirnya diperbaiki. Per
baikan jalan tersebut disi- 
nyalir bisa menjadi solusi 
mengatasi kemacetan.

Patman (45), sopir angkutan 
logi'tik yang sering melewati 
pintu )a)aftTb\ Karawang llmur 
mengeluhkan kondisi jalan 
yang sangat rusak parah 
sehingga menyebabkan macet. 
"Banyak jalan berlubang 
sehingga membuat macet, 
karena banyak mobil mencari 
jalan yang baik untuk dilewati,” 
ucap sopir yang sedang 
istirahat di dekat pintu tol, 
Sabtu (9/10).

Dirinya pun menambahkan, 
bahwa dengan adanya 
perbaikan jalan pintu Tol 
Karawang Timur ini sangat 
diharapkan oleh masyarakat. 
"Mudah-mudahan dengan 
adanya perbaikan jalan 
kemacetan bisa teratasi,” 
tambah pria berkumis ini.

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana mengatakan

bahwa akses Jalan Tol 
Karawang Timur merupakan 
tanggung jawab dari Jasa 
Marga. Namun walaupun 
kewenangan Jasa Marga tapi 
masyarakat Karawang banyak 
ngeluh. Bahkan beberapa liari 
lalu sempat viral di media
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berlubang sehingga 
menibiiat macet, 
karena banyak 
mobil mencari 
jalan yang baik 
tinltik dilewati.”

PARMAN (45)
SOPIR ANGKUTAN LOGISTIK

sosial. Kerusakan itu juga 
membuat jalan kerap dilanda 
kemacetan parah. "Beberapa 
waktu yang lalu tentunya saya 
dan wakil bupati, kami 
berdiskusi dengan Dinas PUPR 
terkait masalah kewenangan

ja lan bukan akses Tol 
Karawang Timur. Memang 
ini bukan kewenangan kami, 
tapi ini etalase Karawang tidak 
nuingkin dibiarkan rusak," 
kata bupati dua periode ini.

Cellica menutufkan, dari 
basil diskusi tersebut dipu- 
tuskan untuk memperbaiki 
jalan lokasi tersebut, dengan 
rencana mengajak pihak pe- 
rusahaan untuk berpartisi- 
pasi dalam perbaikan jalan 
menggunakan dana corporate 
social responsibility (CSR). 
Akhirnya sebanyak 15 peru- 
sahaan memberikan sum- 
bangsih untuk perbaikan jalan 
akses tol Karawang Timur. 
"Perbaikan jalan tidak diper- 
bolehkan menggunakan 
APBD, karena bukan kewenan
gan daerah kami. In i non 
APBD, tidak pakai APBD 
karena memang ini aturan- 
nya nggak boleh. Kalaupun 
niatnya baik caranya salah, 
regulasinya enggak benar akan 
berdampak pidana kepada 
kami," pungkas perempuan 
yang juga ketua DPC Demokrat 
karawang ini. (cr8)


