
Aturan Bupati Karawang Tentang PLN 
Menggantung Leher Masyarakat Karawang 

K a r a w a n g , (Revolusi j . -

. S e l a m a ini Masyaraka t K a r a w a n g ser iug d icekoki dengan 
in forma si yang baik tentang Ktnerja dan Bupati Karawang. Beberapa 
hal yang sering dilihat di media sosial maupun media eetak adalah 
scgala kebaikan tentang Orangnomorsa tu di kabupaicn im. MuUi I 
sidak peketjaan di cilamaya, Mentinjukan sikap baik Kepada salah satu 

: orang yang sakit juga pekerjaan laipnya yang <5charusnya di lakukatY 
oleh pemangku kebijakan.yang telah menjadi tanggung j awab di dinar-
masing masing. " . . 

Akhir ini,Bupati melayangkart himbauan agar masyarakat tidak 
telat bayar Listrik dan menyetujui sanksi sanksi yang di layangkan 
PLN untuk masyarakat dengan a lasap untuk menambah pa jak 
pendapatan daerah. Sedangkan tidak sedikit dari tempat hiburan yang 
menggimakan dayu listrik tidak taat aturari.scpdrti halnya pa$ar 
malam. Perkumpula p3sar malam atau hiburan malam.yang berada di 
masjng masing desa atau kecamatan dipastikan menggunakan aliran 
l i s t r i^yang lYieiijadi- pcrtanyaan kami nwak media Revolusi adalah 

- sistem perabayaran yangje iah dipungurmasuk kc karrtong steps???. 

Dan j ika benar semua Hiburan malam bei ja lansesuai aturan terkait 
penggunaan daya listrik, kemungkinan akan bisa mendapatkan 
tambahan FAD bagj pemerintah. Apabila kita perhatikan hiburan 

m a l a m atau pasar malam Se-Kabupaten Karawang sepertinya dapat 
menambah pajak.Akan tetapi. sejama ini Masyarakat banyak yang 

. tidak tahu keinana larinva aliran dana yang dipungut dari kegiatan 
tersebut. Dan apakah Bupati membuat surat Himbauan agar PLN 
transparan dengan anggarannya. . , yL* 

;o Rakyat yang dilakukan oleh seorang kepala 
mntahan U) Kitbupatcn Karawaug j ika harus terus menjalankan 
tidak menarik surat h imbauan te rsebut ,karena Masyarakat 

j yang tercekik oleh secarik-kertas berisi Himbauan" 
dan ditandatangani oleh Bupati berparas Cantik 
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Kejadian ini membuat salah seorang Aktivis Karawang geram dan 
angkat bieara. Aktivis Karawang yang juga adalah Ketua Umum LSM 
Garda RI Denis F W. SH menyatakan "Kami tidak setuju dengan 
Himbauan itu,dan jika Bupati tidak dapat menariknya kembali surat 
edaran tersebut,Kami akan menghimpim.kekuatan untuk duduk di 
kantor Bupati dan tiaak segan segan meminta Bupati untuk Mundur 
dari kursi jabatan yang dititipkan Rakyat Karawang kepadanya". 


