
Bupati Karawang 
Mau Inaknya Sendiri 
Karawang, Demokrat is 
Musibah oocornya pipa minyak mi l i k 
Pertamina d i lokasi pertambangan Icpas 
pantai utara Karawang meniaai perhatian 
nasional. Tak sedikit aampaK yang d i t im-
bulkan musibah ini kepacia ekosistem yang 
terdampak. 

Pihak Pemda Karawa-
ng sendiri melalui Bupati 
Karawang, Cellica Nurra-
chadiana terus menyudut-
kan Pertamina. Seolah 
pihak Pemda Karawang 
tidak memi l ik i tanggung-
jawab terhadap musibah 
ini. 

"Saya minta Pertamina 
sigap untuk menangani 
l ingkungan yang terce-
mar," ucap Cellica bebera-
pa waktu lalu. 

Bahkan tanpa tedeng 
aling-aling Cellica 
menekan Pertamina untuk 
menyelesaikan masalah ini 
sendirian sampai tuntas. 
"Saya mau Pertamina me-
nyelesaikan persoalan ini 
sampai akhir," ujarnya. 

Melihat fakta disudut-
kannya Pertamina terus 
menerus dalam musibah 

ini, Pengamat I'emerin-
tahan Tatang Suryadi 
Obet menilai upava Cellica 
menvudutkan Pertamina 
merupakan tindakan tidak 
adil. " In i kan musibah, sia-
pa sih mau kena musibah. 
Gi l i ran terjadi musibah kok 
Cellica begitu semangat-
nya menyudutkan Pertam-
ina," ujar Tafcang, Jumat 
(26/07) 

Beberapa statement 
Cellica yang terus meny-
erang Pertamina menjadi 
sebuah pertanyaan Tatang, 
dimanakah tanggung jaw-
ab Pemda Karawang ter-
hadap per l indungan warg-
anva. "Vang terdampak i tu 
warga Karawang loll, kalau 
Cellica terus menyudutkan 
Pertamina kesannya dia 
eggak mau ngurusin raky-
atnva kalau begitu," jelas-

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (kanan). 

nva. 
Apalagi Pertamina 

dalam berusaha di Kar-
awang itu t idak gratis 
karena adanva puluhan 
mil iar pajak yang harus 
dibayarkan kepada Pemda 
Karawang. "Cellica jangan 

mau enaknya nja mungut 
pakak puluhan mil iar ru-
piah dari Pertamina, se-
mentara ketika Pertamina 
sedang d i t impa musibah 
malah ikut- ikutan ny-
erang," jelasnya. 

Seharusnya, menurut 

Tatang, Cellica bisa bijak 
dalam merespon musibah 
ini dengan cara bertang-
gungjawab secara bersa-
ma-sama dengan Pertam-
ina untuk menyelesaikan 
masalah ini hingga tuntas. 

(Jenal A) 


