
ka, Kota Cimahi. "Untuk kendaraan
angkutan barang dan mobil besar di
pastikan tidak diperboJehkan ma
suk," kata Kepala Bidang Dishub Ko
ta Cimahi Endang.
Pihaknya sudah mengecek Jang

sung ke Japangan. Dalam waktu de
kat akan ada pemasangan kelengkap
an jaJan seperti marka jalan, rambu,
dan petunjukjalan. Sebelumnyajuga
sudah terlihat beberapa aJat keJeng
kapanjalan seperti petunjukjalan di
sekitar Kelurahan Padasuka, Keca
matan Cimahi Tengah.
Selain itu, Dishub akan melaksana

kan sosialisasi kepada warga sekitar
jalan layang Padasuka. Dengan dibuka
nya jalan Jayang akan berimbas pada
arus lalu Jintas baik di Jalan Warung
.Contong maupun Jalan Padasuka. Ja
Jan Jayangdibangun untuk memudah
kan akses dan Jalan Usman Domiri
menuju Warung Contong. Jalan ituju
ga akan menjadi akses baru dan Ci
mahi menuju Kabupaten Bandung Ba
rat atau sebaliknya. (Ririn NF)***

Proyek senilai Rp 17rniliar sempat
mangkrak sekitar setahun. Jalan Ja
yang itu dibangun sejak akhir 2016
saat kepemimpinan Wali Kota Atty
Suharti. Pembangunan harus terhen
ti karen a ada imbauan dari PT KAI
agar tidak ada aktivitas pembangun
an di sekitar lintasan kereta api saat
Natal dan tahun baru.
Pembangunan pun direncanakan

dilanjutkan tahun 2017, tetapi baru
pertengahan 2018 pembangunan
bisa benar-benar tuntas. Pernbuatan
jaJan layang dengan Jebar 9 meter
Yangterbagi untuk badan jalan 7 me
ter dan bahu jaJan masing masing 1
meter serta mempunyai panjang se
kitar 67 meter itu bertujuan meng
urai kemacetan di jalan utama Jen
deral Amir Machrnud..

Pembatasan
Semen tara itu, Dinas Perhubungan

Kota Cimahi akan memasang portal
dan pembatssan jenis kendaraan
yang melintas di jalan layang Padasu-
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"Operasionaljalan baru menunggu
keluarnya rekomendasi kelaikanja
Jan. Setelah itu baru bisa digunakan,"
kata Kepala Bidang Bina Marga Di
nas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Cimahi WiJman Sugian
syah, di Pemkot Cimahi, Jalan Raden
Demang Hardjakusumah, Senin

(20/8/2018).
Surat permintaan uji kelaikan jalan

flyover Padasuka telah dilayangkan
pada 16Agustus 2018. Pihaknya ber
harap uji kelaikan segera dilaksana
kan. "Berharap sesudah ada pemerik
saan ditargetkan paling cepat awal
September sudah dapat digunakan,"
kata Wilman.
Menunggu uji kelaikan, pihaknya

tetap melaksanakan pemeliharaan.
Terkait dengan kelengkapan jalan
layang seperti rambu dan marka ser
ta pengaturan lalu lintas, pihaknya

, akan berkoordinasi dengan Dinas
Perhubungan Kota Cirnahi dan Sat
lantas Polres Cimahi, "Kami juga
akan konfirmasi ke pihak Dishub dan
poIres yang mempunyai kewenangan
secara lalu Iintas," ujarnya.
Wilman meminta masyarakat ber

sabar. Lokasi akses jalan ditutup seng
dan kayu. "Jangan dulu dilintasi se
belum tes kelaikan jalan untuk me
mastikan keselamatan masyarakat
penggunajalan," ujarnya.

CIMAHI, (PR).
Penibangunan sudan tuntas, jalan

layang (flyoverj Padasuka belum bisa
dilintasi oleh kendaraan. Pemerintah

Kota Cimahi masih menunggu
pemeriksaan dari Pusat Penelitian
Jalan dan Jembatan (Puslitjatan)

serta Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)untuk

mendapatkan surat kelaikan
infrastruktur baru tersebut.
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