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Polda : 68 Titik Jalan Provinsi Rusak, Awas

RBI, BENGKULU - Sesuai
dengan hasil survei yang di-
lakukan Dit Lantas Polda
Bengkulu dan jajaran, Jalan
lintas mulai dari Kabupaten
Kaur hingga Kabupaten Mu-
komuko banyak yang ber-
lubang. Bahkan ada pem-
bangunan jembatan belum
selesai. Hal itu dikatakan
Karo Ops Polda Bengkulu,
Kombes Raden Slamet San-
toso SH. Dipaparkan dua
minggu sebelum lebaran,
pihaknya berharap tidak ada
lagi Jalan yang berlubang.
Sementara untukpembangu-

nan jembatan yang belum se
lesai maka harus dihentikan,
demi kelancaran arus mudik

dan arus balik pasca lebaran
mendatang.

"Kita sudah menyampai-
kan surat kepada Dinas PUPR
Provinsi, untuk Jalan Provinsi,
dan PUPR Kabupaten untuk
Jalan Kabupaten. Semuanya
sudali diberitahukan kepada
mereka, kita harap satu min
ggu sebelum operasi ketupat
Jalan yang rusak itu sudah
bisa dilalui dengan baik,"
ucapnyaRabu,(16/5).

Untuk pembangunan jem
batan yang belum selesai
Lanjut Slamet, sesuai dengan
surat pemberitahuan yang
sudah disampaikan, dua min
ggu sebelum lebaran proses
pekerjaan Jembatan tersebut
hams dihentikan pekerjaan-
nya. Dan pekerjaan boleb
dilanjutkan setelah idul fitri.
"Jumlah total Jalan yang rusak

termasuk proses pembangu
nan Jembatan ada sekitar 68
titik. Kita harap semua pihak
yang sudah kita surati itu, un
tuk dapat bekerja sama, demi
kelancaran arus mudik dan
balik lebaran nantinya," im-
buhnya.

Masifa dikatakan Slamet, se
suai dengan hasil survei yang
telah dilakukan, Jalan rusak
di wilayah Provinsi Bengkulu
ini bisa dikatakan mayoritas

sedang. Setiap titik jalan yang
rusak tersebut akan ditem-
patkan petugas disana, untuk
memberikan rambu-rambu.

"Kalau mayoritas jalan ru
saksedang ya. Yang jelas set
iap ruas jalan yang rusak dan
pembangunan jembatan itu
nantinya akan ditempatkan
petugas disana untuk mengk-
oordinir, supaya tidak terjadi
kecelakaan dan macet," de-
mikianucapnya.(ide)


