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upakan pemetaan perenca- 
naan pembangunan Pantai 
Tangkolak. Sekda Ajam ber- 
sama rombongan, datang 
dengan membawa konsep 
perencanaan untuk Pantai 
Tangkolak.

"Disebut terintegritas, ka- 
rena disini ada tiga wisata 
dalam satu tempat. Mulai 
dari mangrove, spot diving 
dan snorkling. Dan yang 
paling keren, ada Kuburan 
BMKT (Benda Muatan Ka- 
pal Tenggelam,red)ujar 
Sekda Ajam.

Sekda Ajam menjelaskan, 
selain kunjungan, pada kes- 
empatan itu juga, bersama 
kepala dinas, pihaknya 
membahas teknis pemban
gunan.

Kata Ajam, seluruh dinas 
akan turun tangan dalam 
proses pembangunan Pan
tai Tangkolak, menjadi wisa
ta bahari Tangkolak yang 
terintegritas.

"Ada hal-hal yang masih 
harus dibenahi infrastruk-

turnya. Seperti normal- 
isasi kali, pelebaran jalan, 
dan pembangunan sarana 
prasarana,” katanya.

"Hari ini kita bawa kon- 
sultannya. Kita sedang 
h itung  dulu (besaran  
anggaran,red) berapa yang 
akan diplot. Yang jelas, se- 
mua dinas harus ‘gropyo- 
kan’ disini,” tegasnya.

Sekda Ajam menyebut, 
proses pembangunan Pan
tai Tangkolak menjadi wisa
ta bahari yang terintegritas, 
akan di mulai tahun 2021 
yang akan datang. Ia menar- 
getkan, pembangunannya 
harus rampung tahun 2023 
mendatang.

"Harus ditargetkan ya, kita 
mulai tahun depan. Insya 
allah 2023 Tangkolak sudah 
menjadi wisata bahari yang 
sangat layak untuk dikun- 
jungi,” ucapnya.

Sementara, Kepala Di
nas Pariwisata Kabupaten 
Karawang, Yudi Yudiawan 
menuturkan, potensi wisata

di Pantai Tangkolak sangat 
luar biasa. Dengan dibuat 
secara integritas, ia ber- 
harap, akan menyedot jum- 
lah wisatawan yang tinggi.

"Saya im bau kepada 
masyarakat Karawang, kalau 
mau wisata pantai jangan ke 
luar kota. Ke Cilamaya saja. 
Ada Tangkolak dan Pasir- 
putih, keindahannya sangat 
luar biasa," imbaunya.

Disisi lain, Kepala Desa Su- 
kakerta, Bukhori berharap, 
apa yang direncanakan oleh 
Pemdes Sukakerta, dan 
Pemkab Karawang menjadi 
sinergi yang berkelanjutan.

Sehingga, setiap program 
yang direncanakan bisa 
terealisasi seluruhnya. 
Sesuai dengan target yang 
telah ditentukan dalam ra- 
pat teknis koordinasi terse- 
but.

“Mudah-mudahan selesai 
sesuai target dan rencana. 
tahun 2023 nanti, Tang
kolak sudah menjadi Wisata 
Bahari Terintegritas yang 
sangat layak dikunjungi,” 
pungkasnya. (wyd)


