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MASIH BISA DIGUNAKAN: Pengendara sepeda motor bebas menggunakan jembatan lama yang sampi saat ini masih kokoh. Rencananya, pemerintah daerah bakai menggelar diskusi.

Jembatan Lama KW 6 Tidak akan Dibongkar
Bangunan Baru Sudah Diresmikan

KARAWANG, RAKA -
Pembangunan jembatan KW 
6 yang berlokasi di Kelurahan 
Karangpawitan, Kecamatan 
Karawang Barat sudah selesai. 
Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana meresmikan 
jem batan tersebut, Rabu 
(29/12).

jembatan yang pengerjaannya 
sempat tertunda selama satu

tahun  in i, akh irnya  bisa 
digunakan masyarakat sebagai 
akses penghubung warga 
Kepuh m enuju Kelurahan 
Karangpawitan. jembatan in i 
sudah selesai dan digunakan 
oleh pengendara roda selama 
kurang lebih 1 bulan lalu.

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana mengatakan, 
tujuan awal pembangunan

jembatan tersebut ialah untuk 
mengurai kemacetan. Karena 
jembatan yang sebelumnya 
sudah ada relatif kecil sehinga 
tidak bisa langsung dilalui dua 
kendaraan roda 4 dari arah 
berlawanan. "2020 berhenti 
sebentar dan tahun in i sudah 
selesai, diharapkan membantu 
dan b e rm a n fa a t bagi 
masyarakat yang melintas. 
Pembangunan jembatan lain 
juga yang tertunda 2022 harus 
dituntaskan,” katanya, saat 
meresmikan jembatan tersebut.
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Sementara Kepala Dinas 
PUPR Karawang Dedi Achdiat 
mengatakan, jembatan KW 6 
ini dibangun dengan dua tahap 
sejak tahun 2019 lalu. Pada 
tahap pertama, anggaran 
pem bangunan jem batan 
tersebut sebesar Rp8,3 miliar. 
Pada tahun  2020 la lu , 
pembangunan jembatan itu 
belum bisa diselesaikan karena 
anggarannya kena refocusing.

Kem udian  pada tahun  
anggaran 2021, kata Dedi, 
p i h a k n y a  k e m b a l i

menganggarkan Rp2,l m iliar 
untuk menyelesaikan jembatan 
dengan panjang 43 meter dan 
lebar 7 meter, dan menjadi 
akses m enuju Rawagede, 
Kecam atan Rawam erta. 
"Berjalan lancar dan proses 
pembangunan jembatan in i 
juga sudah dikonsultasikan 
dengan pihak API 1 termasuk 
BPK, dan sudah selesai tidak 
ada masalah,” ujarnya.

D ite rukan  D edi, m eski 
jembatan baru di KW 6 sudah 
diresmikan, jembatan yang

sebelumnya juga tetap akan 
d ig u n a k a n  dan  akan 
dirapihkan.

"Kalau dibangun sepertiyang 
baru sih tidak. Tapi nanti kita 
rapihkan dan diperlebar," ujar 
nya.

Ia juga m enam bahkan, 
beberapa jembatan lain yang 
terhenti yaitu jembatan Walahar 
dan jem batan Rumambe. 
"Jembatan Rumambe anggaran 
17 miliar tahun ini (tahun 2022). 
Setelah itu lanjut ke Walahar,” 
tambahnya. (nee)


