
Klipping Media Massa

alternatif jalan laln agar terhin
dar dari kernacetan.
"Kita tidak ingin menyebabkan

kemaceran parah, makanya
pengerjaan ini kita lakukan
pada malam hari. Rata-rata
pengerjannya itu 2 bulan," tan
dasnya, (crl)

[alan itu sudah dilaksanakan
sejak bebcrapa hari kcrnarin.
Ada juga mobilisasi alai dan
persia pan pengerjaan untuk
ruas jalan lainnya," kata Wilman.
Pengerjaan overlay sendiri,

kata Wilman, sebagai upaya
un tuk mernbcrikan kenyamanan
pada masyarakat tcrurama saar
sedang berkcndara. meskipun
.kondisi bcton di sejumlah ruas
[alan saar ini masih dalam kon
disi cukup baik.
"Mernang ada beberapa [alan

beton y~ng masih bagus, tapi
justru membuat kendaraan itu
cepat gundul bannya, karena
sangat menggerus. Overlay ini
lapisan keras lunak, dan tentu
nya bisa tahan lama," ujarnya.
Tak hanya overlay di 17 ruas

[alan Kota Cimahi, Dirias PUPR
juga sedang melaksanakan peng
erjaan pcmasangan U-Ditch atau
beton U untuk saluran drainase.
salah satunya di lalan Martasik.
"Iadi ada beberapa ruas [alan

yang drainasenya dlperbaiki,
dengan pemasangan U-Dirch,_- ~

ada juga yang trotcarnya diper- PUPR menyiapkan anggaran
baiki. Iadi pengerjaan ini se- hingga Rp25 miliar bersumber
suai keburuhan, sccara keseluru- dari APBD Kota Cimahi.
han ada 22 paket pengerjaan," Witman mengungkapkan agar
katanya. masyarakat mernaklumi kon-
Untuk menuntaskan proyek disi lalulintas di titik yang mas

overlay di 17 ruas jalan dan sc- jalannya sedang diperbaiki. dan
jumlah proyek lainnya, Dinas merninta masyarakat mencari

CI.MAlIl - Pemerintah Kota
Cimahi mclalui Dinas Pckcr
jaan Umum dan Penaraan Ruang
(DPUPR) saar ini tengah mela
kukan pcngcrjaan rchabilitasi
sejumlah ruas [alan. .
Berdasarkan data DPUPR, saat

ini ada sekitar 17 ruas jalan yang
sedang dllakukdn pcrbaikan
dengan sistem ove}lay ataulapis
perkerasan tambahan untuk
lapis jalan awal yang rusak atau
tidak scmpurna. Ke-)7 mas ja
Ian yang sedang dilakukan peng
erjaan oyerlay diantaranya ruas
Ialan OJ Hardjakusllmah, Ialan
Encep\Kartawirya, [alan Pcsan
tren, Ialan Sangkuriang. lalan
Ccdung-Empat. Ialan Siriwijaya,
dan sejumlah ruas [alan lainnya
di Kota Cimahi.. .
Menurut Kepala Bidang Bina

Marga pada Dinas PUPR, Wilman
Sugiansyah, tahapan penger
jaan saat ini sudah memasukl
pengerjaan f~ik di beberapa
ruas jalan, salarasatunya di Ialan
Cihanjuang. \
"Pengerjaan untuk 17 ruas
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