
BIANG MACET: U turn depan kantor Camat Klari menjadi biang kerok pemicu kemacetan dari arah Kosambi menuju Klari (kiri). Tampak arus lalu lintas padat merayap di daerah Kosambi (kanan).

U Turn Klari Biang Kerok Macet
Pak Ogah Atur Lalu Lintas

KARA WANG, RAKA - Seti- 
ap pagi dan sore arus lalu 
lintas dari Kosambi ke Klari 
dipastikan macet. Begitu pu
la sebaliknya, dari arah Kar- 
awang m enuju Klari. Ber- 
dasarkan pantauan  Radar 
Karawang, biang kerok ke
macetan itu adalah U turn di 
depan kantor Camat Klari 
yang masih dibiarkan terbu- 
ka. Diperparah dengan arus 
lalu lintas yang diatur oleh

pak Ogah-sebutan bagi war- 
ga sipil yang mengatur arus 
lalu lintas-.

Seperti yang terlihat dua hari 
terakhir, arus lalu lintas dari 
arah Kosambi menuju Klari 
mengular. Antrean padat 
kendaraan tidak bisa di- 
hindari. Terpantau kurang 
lebih lima kilometer mulai 
dari bundaran depan pabrik 
Kanzen motor hingga U turn 
depan kantor Camat Klari,

kendaraan bermotor padat 
merayap. Jika sedang sepi, 
jarak kiloanm eter itu bisa 
ditempuh hanya kurang leb
ih 10 m enit. Namun, jika 
padat hisa mencapat 40 sam- 
pai 60 m enit. "Kalau sore 
memang begini, macet," urt- 
gkap Udin (45) seorang ped- 
agang buah-buahan di dekat 
Pasar Kosambi kepada Radar 
Karawang, kemarin.

Ia melanjutkan, kondisi arus 
lalu lintas semakin parah jika 
akhir pekan atau hari terakh
ir libur panjang. Seperti yang

terlihat kemarin, kondisi arus 
lalu lintas macet parah. "Ka
lau sudah lewat kantor keca- 
matan (Klari), arus lalu lintas 
pasti lancar," ungkapnya.

Hal serupa disampaikan oleh 
Amri (32) pengendara motor 
yang mengaku warga Desa 
Pucung, Kecamatan Kotaba- 
ru. Dia mengaku, setiap hari 
melintasi jalan ini karena 
tem pat dia bekerja ada di 
wilayah Kertabumi, Karawang 
Barat. Menurutnya, arus lalu 
lintas macet karena U turn di 
depan kantor Camat Klari

dibuka. Kemudfcm, yang men
gatur arus lalu lintas warga 
sipil. "Biang kerok macetnya 
sebetulnya di putaran depan 
kantor K ecam atan Klari. 
Setelah melintasi itu, jalanan 
sepi,” ujarnya.

Dia berharap  kepolisian 
maupun Dinas Perhubungan 
menutup U turn depan kan
tor Camat Klari karena men
jadi pemicu kemacetan dari 
arah Kosambi menuju Kar
awang, dan dari arah Kar
awang m enuju Cikampek. 
"Kalau saja d itu tup , saya

yakin tidak akan macet lagi. 
S eperti d u lu  p ertig aan  
Kosambi yang ditutup. Se- 
karang pasar Kosambi tidak 
macet lagi,” katanya.

Demikian juga yang disam
paikan oleh perantau dari 
Cirebon yang bekerja di Ja
karta, Husen (29). Dia yang 
sedang istirahat di pinggir pom 
bensin Klari mengaku kele- 
lahan setelah macet panjang. 
Awalnya dia berpikir ada ke- 
celakaan yang biasanya men
jadi pemicu macet. Ternyata, 
titik macet ada dill turn depan

kantor kecamatan. "Ternyata 
setelah melewati putaran itu, 
arus lalu lintas lancar-lancar 
saja,” ujarnya.

Menurutnya, sampai kapan 
pun arus lalu lintas akan ter- 
us macet jika U turn itu tidak 
ditutup. "Kalau begini terus, 
akan macet terus. Kasihan 
kalau ada pengendara yang 
sedang terburu-buru, pasti 
telat,” katanya.

Sementara itu, hingga ber- 
ita ini diturunkan, Kepala 
Polsek Klari belum berhasil 
dihubungi. (psn/m al)


