
Pemkab Karawang Canangkan Kawasan Bebas Sampah dari Tuparev hingga Kertabumi 
K a r a \ \ a n » . Globa l Post - Pemcrintah 
Kabupaten Karaw ang nicncanangkan kaw a 
san bcbas sampah di Jalan Tuparev hingga 
Kertabumi. Tujuannya uniuk mcnumbuh 
kan kesadaran masyarakat untuk tidak mem 
buang sampah sembarangan. 

"Kawasan bebas sampah ini seki 
tar tiga hingga empat kilometer," ujar Kadis 
Lingkungan If idup dan Kebersihan (DI.H 
K) Kabupaten Karawang \ \ aru an Setiaw an 
di sela jalan -,ehat peringatan llari I mgku 
ngan Hidup Scdunia 2019 di Kawasan Alun 
-Alun Karawang. Minggu (21 7/2019). 

Dengan penerapan kawasan be 
bas sampah itu. maka bidang usaha di sepan 
jang Tuparev hingga Kertabumi bakal dike 
nai retribusi scsuai sampah yang dihasil 
kan. Ini berbeda dengan sebelumnya, dima 
na setiap usaha dikenakan retribusi Rp 20. 
000 secara merata. Kewajiban retribusi ter 
sebut rencananya akan diterapkan mulai 
awal bulan depan. "Satu trash bag Rp 5.000. 
Jika mcnghasi lkan tujuh trash bag. bcrarti 
(retribusinya) 7 dikali Rp 5.000," jelasnya. 

Dengan penerapan kawasan be 
bas sampah. kata Wawan, akan memudah 

kan pengangkutan sampah. Sehingga pena 
nganan sampah bisa dilakukan lebih cepat. 
"Tujuan pencanangan kawasan bebas sam 

pah tentu saja untuk menumbuhkan kesada 
ran untuk tidak membuang sampah semba 
rangan," katanya. 

Rencananya. kawasan bebas sam 
pah juga bakal diterapkan di wilayah perko 
taan lainnya, misalnya Jalan Niaga. "Kita te 
rapkan secara bertahap," katanya. 

Selain ja lan santai sembari m e 
mungut sampah. DLHK Karawang dengan 
menggandeng sekitar 38 perusahaan mela 
kukan penanaman 15.700 pohon mangrove 
di Tangkolak, Ci lamaya Wetan. Pihaknya 
bersama pihak terkait j u g a melakukan Uji 

Emisi Ken daraan. Pengukuran gas buang 
kendaraan bermotor untuk mendeteksi ki 
nerja mesin kendaraan itu dilakukan seba 
gai langkah awal mengantisipasi polusi uda 
ra. Sebab, kendaraan menjadi sahah satu pe 
nyumbang polusi udara. "Sekitar 193 kenda 
raan dila kukan uji emisi," katanya. 

Asisten Daerah (Asda) 2 Ahmad 
Hidayat menga jak masyarakat Karawang 
bersama-sama menjaga l ingkungan, dimu 
lai dengan tidak membuang sampah semba 
rangan. "Mari kita mulai dari d in kita sen 
diri," katanya. (sent) 


