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melihat 'ginning' sampah tengok 
sajaTempat Pembuangan Akh- 
ir Sampah (TPAS) Jalupang di 
Desa Wanrimekar, Kecamatan 
Kotabani. Tingginya tidakmain- 
main. Diperkirakan 15 meter. 
Saking tingginya, gunungan sam
pah tersebut bisa dilihat dalam 
jaraklebih dari 3 kilometer. Bah- 
kan, baunya bisa sampai ke desa 
teiangga, sebut saja Desa Pucung 
atau bahkan melintasi kecamatan 
lain seperti Tirtamulya. 

DianNugraha, pegiatlingkungan 
di Kotabaru mengatakan, 

^  1 ’emerintah Kabupaten
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Karawang hams segera membuat 
kebijakan yang iokus. xirlaailp > 
pengelolaan sampah di TPAS 
jalupang. Karena saat ini kondlsi 
TPAS Jalupang sudah sangat 
menumpukdan menggunung.

Selama ini, kata dia, tidakada 
inovasi pengelolaan sampah yang 
dilakukan Pemda Karawang 
untuk mengatasi penumpukan 
sampah tersebut 

"Karena selam a ini belum  
ada pengelolaan, yang ada 
hanya penumpukan," 
u jar Dian ke- 
p a d a

Radar Karawag.
Mmuutnyu, upaya penam- 

balian lahan untuk perluasan 
TPAS bukan solusi yang harus 
iliambil oleh Pemda Karawang. 
Sebab perluasan I PAS hanya 
akan menambah luas penum
pukan dan penggunungan 
sampah di wilayahnya.

Dianggarkan 
Rp2 miliar untuk 
pcmhclian satu 

hektare perluasan 
lahan.”

TPAS Jalupang sehari l .200 Ton Sampah
Terangkut 564 Ton

Lokasi
Desa Wancimekar, 
Kecamatan Kotabaru

•  Luas lahan 
10 hektare

•  Ketinggian Sampah 
15 meter

•  Volume sam pah 
y r  1 ,2 juta kubik

► Baca Jalupang...
Hal 1.0m

PERSOALAN sam pah  di 
Kabupaten Karawang bukan 
h a n y a  ta n g g u n g  jaw ab  
p e m e rin ta h  d a e ra h , tap i 
juga selu ruh  w arganya.

B erdasarkan da ta  dari D i
nas Lingkungan H idup dan

K ebersihan (DI.HK) Kabu
paten Karawang, setiap hari 
s a m p a h  y an g  d ih as ilk an  
w arga Karawang sebanyak 
1.200 ton.

► Baca Sehari...Hal 10


