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Warga Tandu Orang Sakit Pakai Sarung, Bupati Pandeglang: Sabar 

 

(sumber: Detik.com) 

Infrastruktur yang buruk di Pandeglang beberapa kali jadi masalah khususnya 

pada akses kesehatan. Di daerah ini, sering ada warga yang menandu pasien 

sakit pakai sarung ke fasilitas kesehatan.  

Dua hari lalu pada Sabtu (2/3), Abah Tolib warga Lebak Jeruk, Desa 

Pasirlancar, Kecamatan Sukaresmi harus ditandu pakai sarung sejauh 3 

kilometer ke puskesmas. Akses jalan desa ke kampung ini tak bisa dilalui 

kendaraan karena jalan mirip bubur.  

Catatan detikcom, pada Minggu (10/2) lalu, Wati warga Rorah Sadang, 

Kecamatan Cibitung juga harus ditandu pakai sarung sejauh 1 kilometer ke 

desa tetangga. Daerah ini pun terisolir karena jalan yang berlumpur jika hujan. 

Dari 30 kilometer jalan milik kabupaten, haya 6 kilometer yang sudah 

tersentuh pembangunan.  

Untuk jalan di Sindangresmi, Bupati Pandeglang Irna Narulita sudah 

memerintahkan pengerasan jalan oleh Muspika setempat. Tapi, warga diminta 

bersabar karena akses jalan ke daerah tersebut belum bisa dibangun.  
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"Jalan yang dimaksud juga sudah dianggarkan namun belum siap 

dilaksanakan mohon kesabarannya," kata Irna kepada detikcom melalui pesan 

WhatsApp di Pandenglang, Banten, Senin (4/3/2019).  

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran warga Pandeglang atas 

masalah infrastruktur di daerahnya.  

Irna berdalih, lambatnya pembangunan jalan di Pandeglang akibat keuangan 

Pemkab yang terbatas. Hanya ada Rp 600 miliar anggaran Pemkab untuk 

semua sektor. Pertahun, desa dan kelurahan hanya dapat jatah 200-500 meter 

pembangunan jalan.  

"Fiskal kami terbatas tidak bisa membangun secara keseluruhan," ujarnya.  

Tapi, pada 2019 ini ada ruas jalan di 326 desa dan 13 kelurahan di luar dana 

desa. Termasuk pembangunan jalan milik kabupaten. 

 

Sumber Berita:  

www.detik.com, Warga Tandu Orang Sakit Pakai Sarung, Bupati Pandeglang: 

Sabar, 04 Maret 2019. 

 

Catatan:  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, 

yaitu: 

a. Pasal 1 Angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan jalan umum adalah 

jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;  

https://www.kabar-banten.com/
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b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan jalan umum dilakukan 

dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat 

produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi 

dengan daerah pemasaran; 

c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum diwajibkan 

agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan 

mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya; 

d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa wajib mendorong ke arah terwujudnya 

keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya 

mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis 

pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional 

yang dituju; 

e. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib 

mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang 

agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana 

transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan 

kegiatan perkotaan. 

 


