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pernyatraan Kepala DPUPR 
kepada awak media belum 
lama ini pihakanya terken- 
dala melakukan perbaikan 
atau pemeliharaan jalan 
lantaran masih menunggu 
hasil tender material proyek.

"Kam i menunggu hasil 
lelang material. Mudah-mu- 
dahan buolan ini lelangnya 
selesai. Karena lelang mate
rial lebih cepat dibanding 
lelang biasanya,” kata Dedi 
belum lama ini kepada awak 
media.

Sementara itu, jawaban 
Yadi, "Sampai saat ini belum 
ada tuh usulan dari DPUPR, 
program untuk dilaksana- 
kan proses lelang."

Yadi belum mengetahui 
apa alasan DPUPR sama 
sekali belum  m engusul- 
kan program yang akan di- 
tenderkan kepada ULP/ 
Barjas. Karena, belum ada 
komunikasi apa pun antara 
Barjas/ULP dengan DPUPR.

"Biasanya seperti tahun ke- 
marin pada bulan Januari 
dinas sudah banyak mengu- 
sulkan proses lelang kepada 
kami, namun entah apa ham- 
batannya sudah masuki bulan 
Maret belum ada,” jelasnya.

Yadi menyarankan semua 
dinas mengajukan proses

tender sebagaimana b i
asanya. Lantaran pihaknya 
sudah siap bekerja. Di sisi 
lain, ia pun meminta dinas- 
dinas tidak mengajukan 
tender cepat lantaran se- 
jauh ini perangkatnya masih 
dalam tahap perbaikan oleh 
pemerintah pusat.

"Kalau lelang biasa kita 
sudah sangat siap, dan saat 
inipun sudah ada yang ber- 
jalan. Namun infrastruktur 
untuk tender cepat masih 
belum, karena terhambat 
oleh belum selesainya ap- 
likasi, serta regulasi dari 
pusat," katanya.

"Adapun proses lelang 
kami jelaskan, Kabag Bar
jas mendapat usulan dari 
dinas, kem udian Kabag 
membuat surat perin tah 
(SP) membentuk Pokja Le
lang, setelah terbentuk dan 
usulan inasuk Pokja lelang 
baru diproses," imbuhnya.

Jalan Rusak Memakan 
Korban

Jalan Raya Wadas-Cilama- 
ya d i Desa Cikalong, Ke- 
camatan Cilamaya Wetan, 
sudah sangat tid a k  ter- 
awat. Banyaknya lubang- 
lubang di sepanjang jalan, 
m em buat banyak peng- 
endara yang m engalam i

kecelakaan saat melintasi 
jalan tersebut.

Padahal, jalan itu meru- 
pakan akses utama yang 
kerap d ila lu i pengendara 
d a ri C ilam aya m enu ju  
Kota Karawang, dan be- 
gitu pun sebaliknya. Bah- 
kan di musim mudik, jalan 
itu  merupakan salah satu 
ja lu r a lte rna tif bagi para 
pemudik.

Kepala Desa C ikalong, 
Lili Hermanto mengatakan, 
kerusakan paling parah be- 
rada tepat di depan Kantor 
Desa Cikalong, Kecamatan 
Cilamaya Wetan. Dalam 
sepekan terakhir, jalan itu 
sedikitnya sudah mema
kan beberapa korban ke
celakaan.

Banyaknya lubang  d i 
sepanjang jalan itu, mem
buat Jalan Wadas-Cilamaya 
jadi rawan kecelakaan. Pa
dahal jalan in i selalu ramai 
dilintasi pengendara.

"M ohon  perha tiannya 
kepada Dinas PUPR. Sudah 
sering terjadi kecelakaan 
dijalan ini," ungkap Kades 
L ili,kepad a  KBE, Sabtu 
(6/3) kemarin.

L ili mengatakan, pihakn
ya sudah beru lang  ka li 
mengajukan permohonan 
perbaikan kepada Pemkab 
Karawang m ela lu i Dinas

PUPR. Namun, sampai saat 
ini. Jalan rusak itu baru di 
tambal dengan batu dan 
pasir saja. Tanpa ada real- 
isasi pengerjaan perbaikan 
jalan.

“ Ya cuma beg itu  saja, 
ditambal sama sirtu doang. 
Seolah buat nyenengin 
warga saja,” ketusnya.

"Kami harap tahun in i ada 
pengerjaan perbaikan yang 
permanen. Pakai apa pun, 
yang penting jalan bagus 
lagi,” pintanya.

Saat d ikon firm asi KBE, 
Kepala UPTD Dinas PUPR 
W ila y a h  4 K a raw ang , 
Ujang mengatakan, saat ini 
pihaknya baru bisa melaku
kan perbaikan sementara. 
Dengan rnetode tam bal 
sulam.

Ujang bilang, perbaikan 
itu  hanya bersifat semen
tara. Untuk m em inim ali- 
s ir k e m b a li te r ja d in y a  
kecelakaan la lu  lin tas di 
depan Kantor Desa Cika
long, Cilamaya Wetan.

"Betul pak, itu untuk an- 
tisipasi du lu ," tu lis Ujang 
s in g k a t, d a lam  pesan 
WhtasApp-nya.

Namun, saat disinggung 
kapan akan dilakukan per
baikan permanen. Hingga 
berita in i ditulis, Ujang tak 
menjawab. (bbs/mhs)


