
JalanWalahar 
Berlubang 
dan Berbatu

Pengguna Jalan Harus Hati-hat i
KLARI,RAKA- Kondisi jalan 

arah bendungan Walahar, 
Desa Walahar, Kecamatan 
Klari sangat mengkhawatir- 
kan. Selain banyak yang ber
lubang juga banyak batu-ba- 
tu yang bisa menyebabkan 
pengendara jatuh.

T io Abdul K ho liq  (26), 
karyawan swasta di kawasan 
Surya Cipta mengatakan, bah- 
wa setiap hari dirinya berang- 
kat dan pulang kerja melewa- 
ti jalan tersebut. Melihat jalan
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Saya kerja di kawasan 

Surya Cipta sudah 
hainpir 2 tahun, 

naimm kondisi jalan 
niasih saja tidak ada 

perbaikan.”

TIO ABDUL KMOLIQ
KARYAWAN SWASTA

yang rusak dirinya merasa miris 
sekali. "Saya kerja di kawasan 
Surya Cipta sudah hampir 2 
tahun, namun kondisi jalan 
masih saja tidak ada perbaikan," 
katanya, kepada Radar Kar- 
awang, Rabu (01/12).

Tio menambahkan, bahwa 
akses jalan tersebut banyak 
digunakan masyarakat, kare- 
na hampir semua karyawan 
yang bekerja di Surya Cipta 
melewati jalan tersebut. "San
gat membahayakan apalagi

banyak jalan berlubang dan 
berbatu, sehingga kadang pa
ra pengendara berebutan un- 
tuk menghindari jalan ber
lubang," tambahnya.

Ia m enu tu rkan , bahwa 
kondisi jalan yang berlubang 
dan be rba tua n  sangat 
berbahaya bila  d ila lu i saat 
m alam  hari, karena ada 
sebagian jalan yang memang 
tidak mendapatkan cahaya 
yang terang seperti siang atau 
sore hari. "Sekitar sebulan 
yang lalu saya kerja shift malam 
kondisi hujan deras, motor 
saya terkena lubang yang 
dalam dan membuat ban motoi 
bocor,” tuturnya.

Dirinya sangat berharap, bail 
pemerintah daerah ataupui 
pemerintah provinsi bahkai 
pemerintah desa hams 
tanggap dan sigap mendeng^ 
aspirasi dari masyarakat. "Tid^ 
peduli in i jalan kewenanga1 
siapa, harusnya pemerinta1 
lebih peduli dengan keselamata1 
warganya,” pintanya.

Sementara itu , Mulyana (24) 
warga Bakanngantai yang set ■ 
ing melewati jalan tersebu 
mengaku heran dengan APBi) 
yang sangat besar dan ban- 
yaknya perusahaan di Karawang 
masih banyak jalan yang rusak. 
"Sepertinya permasalahan 
infrastruktur jalan bukan ha- 
nya di Jalan Walahar aja, namun 
masih banyak jalan lain juga 
yang rusak seperti jalan provin
si yang mau arah Purwakarta,” 
tandasnya. (cr8)
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RUSAK PARAH: Kondisi jalan di 3esa Walahar, Kecamatan Klari rusak. Selain berlubang, banyak bebatuan yang bisa membahayakan pengguna jalan terutama peng


