
BERLUBANG: Kondisi jalan di sepanjang Kalimalang, depan pintu masuk Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat. Warga minta agar segera ada perbaikan karena rentan terjadi kecelakaan.

Jalan Rusak, Banyak Pengendara Jatuh
Warga Minta Segera Ada Perbaikan

KAKAWANG, RAKA Jalan 
di sepanjang Kalimalang depan 
pintu masuk Desa Karangligar, 
Kecamatan Telukjambe Barat 
kondisinya rusak. Badan sudah 
hancur dan turun. Hal ini 
mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas. Salah satu kejadian

telah terjadi pada Minggu (25/7) 
pukul 05.00 WIB.

Danu, pedagang nasi kuning 
di sekitar jalan mengaku sering 
melihat kecelakaan di area jalan 
rusak. Kecelakaan banyak 
dialami oleh sepeda motor. 
"Bukan terjadi kecelakaan lagi,

tapi udah banyak kecelakaan 
di sini karena jalanan itu,” 
ujarnya, Minggu (25/7).

Ia mengungkapkan babwa 
peristiwa kecelakaan tersebut 
dialami oleh pengendara motor. 
Pengendara tersebut membawa 
motor dengan kecepatan tinggi 
dan tidak mengetahui jika 
kondisi jalan yang rusak. "Tadi 
saya liat bawa motornya

kencengbanget, kavaknya mau 
berangkat kerja,” tambahnya.

Terdapat batuan kerikil yang 
akan d igunakan  untuk  
membetulkan jalan. Namun 
hingga saat ini belum ada 
perbaikan yang dilakukan. 
"Kalau batu-batu itu udah ada 
dari seminggu ini katanya buat 
ngebenerin jalan tapi sampai 
sekarang belum ada saina sekali

perbaikan,” paparnya.
Tidak hanya di Desa 

Karangligar, kondisi jalan rusak 
juga terjadi di Jalan Mashudi, 
Desa Wancimekar, Kecamatan 
Kotabaru. Ketika melewati 
Jalan Mashudi, pengguna jalan 
ham s berhati-hati. Banyak 
jalan berlubang yang bisa 
membahayakan pengendara, 
terutam a pengendara roda

dua. “Pokoknya jalan yang 
mau ke arah Pangulah parah 
banget, sam pai-sam pai 
setengah jalan habis dan 
berlubang, jadi kaya empang 
kalau habis hujan,” kata warga 
Dusun Krajan RT 002/002 Desa 
Wancimekar Didin Badrudin 
(26), beberapa waktu lalu.

Jalan berlubang, lanjutnya, 
dipenuhi batu kerikil yang

tajam, apabila pengendara 
jatuh, diperkirakan akan 
mengalami sobekan dan luka 
begitu parah karena tajamnya 
batu yang berada di jalan 
tersebut. “Lokasi kerikil batu 
split juga tidak jauh dari lokasi 
kerusakan jalan itu, kalau yang 
belum tahu kondisi jalan itu. 
Ngeri pokoknya kalau lewat 
situ," tambahnya. (nad/mal)


