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Hmmm Proyek Jembatan Rp 14,5 miliai Ambruk

RBI, BENGKPLU - JembatanpenghubungDesaPalak
Bengkerung dan Desa Suka Negeri di Kecamatan
Air Nipis Kabjipaten Bengkulu Selatan ambruk pada
Seniri (2/12) malam kemarinl sekira pukul 21.00 WIB.
Menurut ketemngan warga, jembatan tersebtit ambruk
lantaran dihantam oleh banjir dan luijan deras yang
raelanda kawasan itu. Jembatan itu diketaiuii masih
dalam tahap finishing dengan panjang 90 meter.

Dari data yang diperoleh
media ini, jembatan itu
dibangun dengan dana Rp
14,5 miliar dari APBD Provinsi
Bengkulu tahun2019. Adapun
pelaksananya adalab PTGad-
ing Utama dengan masa kerja
186 hari. Kepala Dinas PUPR
Provinsi Bengkulu Ir Muly-
ani Toha, M.Si meserangkan
jembatan tersebut ambruk
akibat volume air dengan
kapasitas yang cukup besar.

"Tadi malam informasi ada
jembatan ambruk dimana
akibat muatan air yang besar
dari sungai tersebut. Makan-
ya jembatan itu langsung am
bruk," ujarnya Selasa (03/12)
kemarin.

Dirinya* mengatakan sudah
menurunkan personel untuk
memeriksa jembatan yang
ambruk. Menurutnya, jem
batan saat itu bergeser seh-
ingga beberapa pengendara
tidak dapat melintasi jalan
perbatasan tersebut. "Jaja-

ran sudah mengece lokasi
akan melakukan tine <an di
lapangan. Itu karena i nnang
air yang besar, kalau ondisi
jembatan yang lemal jelum
kita periksa. Akan k . lihat
dahulu, kalau memar teknis
harus dibongkar mj i kita
langsung kerjakan na un itu
hanya bergeser akand srbai-
ki oleh eskavator," t ibah-
nya. Mulyani menam hkan,
pihaknva akan berkot linasi
dengan jajaran BPBD. ivinsi
Bengkulu untuk me; tntau

beberapa jembatan yang ru-
sak akibat bencana alam. Baik
itu menurunkan alat berat
hingga mengerahkan tenaga
personel yang diperlukan.

"Kita pun terus melakukan
pemantuan saat hujan deras
ini dimungkinkan dapat men-
gakibatkan banyak jembatan
atau lainya yang rusak. Kita
berkoordinasi dengan jajaran
BPBD haik itu mempersiap-
kan alat berat juga memberi-
kan tenaga untuk perkerjaan
tersebut," imbuhnva. (Bro)


