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Ambruk Sebelum Tuntas Diban: un
BENGKULU - Jembatan Palak Bengkerung Air Nipis ( Ka-

bupaten Bengkulu Selatan (BS) Rp 14,5 miliar dibangun inas
Pekerjaan Umura dan Penataan Huang (PUPR) Provinsi ;ng-
kulu, ambruk Senin malam (2/12) sebelum tuntas diba gun.
Mendapat inlbrmasi, Kabid Bina Marga dinas Pekerjaan I lurri
dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Septi Erw; i, ST
langsung turun ke lokasi.

"Tadi malam (Senin malam) kami sudab di TKP langsur me-
lihat kondisi jembatan setelah mendapat informasi jerr atan
di BS yang masih dalam proses pembangunan ambruk kata

_Erwadi kepada RB.

Pembangunan jembatan Palak Beng
kerung Air Nipis, sambung Erwadi, sudah
mencapai 65 persen. Dengan masa kerja
mulai 18 Juni dan berakhir kontrak tang-
gal 20 Desember. Dari hasil peninjauan
langsung ke lokasi, penyebab ambruknya
jembatandikerjakan olehPTGadingUtama
dikarenakan tiang peranca jembatan di-
hantam oleh pohon tumbangyang dibawa
banjir bandang.

"Masihmenjadi tanggungjawab kontrak-
. tor karena jembatan masih dalam proses
pembangunan. Kitasudah minta kontraktok
memperbaikinya dan melanjutkan peker
jaan yang belum tuntas sampai waktu pe
kerjaan sesuai dengan kontrak," bebernya.

Sementara jembatan lama yang berdiri te-
pat di sebelah jembatan ambruk, dibangun
serentak dengan pembangunan bendungan
AirNipis sekitartahun 1987dan merupakan
aset milik balai wilyah sungai Kementerian
PUPR. Kondisi jembatan lama pun juga
memprihatinkan karena dalam keadaan
rusak, lama tidak diperbaiki.

Sebagaiamana diketahui, tahun ini ada
lima paket jembatan senilai Rp 47 miliar
dibangun Dinas PUPR Provinsi Bengkulu,
yaitu pembangunn jembatan Lubuk Min-
dai, jembatan TanjungAgungPalik(bagian
bawah),di Kabupaten Bengkulu Utara (BU),
jembatan Cahaya Suka Negeri di Seluma.
Serta pembangunan jembatan Sebilo, pen-
gaman, jembatan Pasar Bawah-Manggul
dan jembatan Palak Bengkerung Air Nipis
di Kabupaten BS.

Diantara paket tersebut, sebelumnya
Erwadi pernah memperkirakan akan ada
dua paket pembangunan jembatan membu-
tuhkan tambahan waktu, yaitu pembuatan
jembatan Sebilo dan Palak Bengkerung di
Kabupaten BS. Melihat kondisi jembatan
Palak Bengkerung yang ambruk saat ini dan
dengan waktu pengerjaan tidak lama lagi
maka kemungkinan besar pembangunan
Jembat in Palak Bengkerung membutuhkan

tambahan waktu.
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