
Karawang Butuh Ide dan 
Gagasan Cemerlang Mahasiswa 
Karawang, M I J 

K R I T I K yang liarus disampaikan, harus berupa k r i t i k yang membangun. Bukan k r i t i k yang sifatnya hanva 
mencari-car i kesalahan. Hal i tu yang disampaikan Bupati Karawang, dr. H j . Cellica Nurrachadiana dihadapan 
para mahasiswa yang tergabung dalani Ikatan Mahasiswa Karawang ( I M A K A ) , dalam acara Pelantikan dan 
Seminar Hoax dan Diseminasi In fo rmas i I M A K A Karawang, d i Aula Universi tas Negeri Singaperbangsa 
Karawang (Unsika), Kamis (24/1/2019) pagi. 

Dalam sambutannya, Bupati 
Karawang membahas se 
mua isu yang sebelumnya 

diangkat oleh mahasiswa. Ada tiga 
isu yang dibahas. Yakni, pendidi-
kan, kesehatan serta penataan kota 
atau sektor pariwisata. Dalam isu 
pendidikan, bupati menjelaskan 
bahwa program Karawang Cerdas 
sudah berjalan. 

Yakni dianggarkan Rp.12 juta 
per tahun bagi mahasiswa/maha-
siswi Karawang yang kuliah di 
perguruan tinggi di Karawang, ser-
ta mahasiswa/mahasiswi yang 
kuliah di universitas negeri di luar 
Karawang. Sementara, pelajar 
S M A / S M K juga mendapatkan-
nya. Yakni Rpl ,4 juta per siswa. 

"Memang tidak besar. Tapi ini 
upaya dan langkah pemerintah 
untuk memajukan pendidikan bagi 
masyarakat. Tujuannya jelas. Agar 
ke depan, SDM Karawang bisa 
berkonipetisi dan bersaing, hing-
ga menjadi bagian dalam kema-
juan Karawang bahkan Indone-
sia," kata Bupati Cellica. 

Total, yang mendapatkan bea-
siswa yakni 3.737 orang. Rincian-
nya 197 mahasiswa dan sisanya 
1.219 pelajar SMK dan 2.290 pel-
ajar SMA. Beasiswa tersebut ter-
bagi dalam dua kategori. Kategori 
prestasi dan keterangan tidak 
mampu. 

Sementara, dalani bidang ke-
sehatan, pemerintah berusaha 
memberikan fasilitas kesehatan 
yang baik bagi masyarakat Kara-

wang. Melalui dana bagi hasil cu-
kai tembakau (DBHCT), Pemkab 
Karawang membangun RS Paru di 
Jatisari. "Juga ada RSU di Rengas-
dengklok. Untuk menampung 
pasien agar tak perln jauh ke 
RSUI) Karawang," kata Bupati. 

Sementara, Pemerintah 
Karawang juga bekeija keras men-
ingkatkan sektor pariwisata agar 
Karawang dikenal luas. Setiap 
tahunnya bakal ada festival go-

yang Karawang. "Tahun lain kita 
selenggarakan di Candi Jiwa Batu-
jaya. Tahun ini kita rcncanakan 
diselenggarakan cii pesisir laut Pa-
kisjaya. Tahun selanjutnya giliran 
wilayah selatan," ujar Bupati. 

Untuk itu, ia meminta kepada 
I M A K A , sebagai bagian dari 
Karawang, juga sebagai mitra 
Pemkab Karawang dan bagian 
dari stakeholder pembangunan 
Karawang. la berharapada ide-ide 

atau gagasan cemerlang yang bisa 
membantu Pemkab Karawang 
menata Karawang jauh lebih baik 
lagi. 

Bahkan, Pemkab selalu terbu-
ka mencrima kr i t ik dari maha-
siswa. Namun, tentunya, kr i t ik 
tersebut juga harus disertai solusi 
agar semua sama-sama mempu-
nyai peranan dalam pembangunan 
bagi kota Karawang yang sangat 
dicintai. (Her/ *) 


