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Petugas BPBD Kabupaten Bogor berusaha membersihkan material longsor yang menutupi jalur utama
Puncak Bogor, 5 Februari 2018. Empat titik longsor di ruas jalan di Jalan Raya Puncak yait u di seputaran
Masjid Atta'awun, Riung Gunung, Grandhill, dan Widuri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kementrian Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat (PUPR) segera membuka kembali jalur utama Bogor-Cianjur yang
ditutup akibat longsor Puncak. Tepatnya di Desa Puncak Pass, Ciloto, Cianjur.
"Rencanaya jalur puncak dari arah Bogor-Cianjur dan sebaliknya akan dibuka dan
kembali bisa dilalui oleh kendaraan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, Jumat 30 Maret 2018 soal
penanganan longsor Puncak.
Dia mengatakan, dibukanya jalur Puncak ini setelah petugas kepolisian menutup jalur
utama Puncak karena lokasi longsor di kawasan Puncak Pass yang sedang dalam
pengerjaan itu tanahnya kembali amblas akibat longsor.
Baca : Pemkab Cianjur: Waspadai Potensi Longsor Susulan di Puncak

"Lokasi yang longsor saat ini merupakan tempat kejadian longsor yang terjadi satu
bulan lalu, yang mengakibatkan jalur puncak ditutup dan pada Rabu malam lalu kembali
longsor," kata Agung Budi Maryoto.
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Menurut Agung Budi, setelah petugas kepolisian membuka kembali akses puncak Jumat
30 Maret 2018 petang, tidak semua kendaraan yang dapat melintas jalur puncak,
karena kondisi di lokasi tenah longsor masih labil dan rawan terjadi kembali longsor.
"Kami batasi kendaraan yang dapat melintas jalur Puncak, hanya sepeda motor dan
kendaraan kecil yang mengangkut penumpang," kata dia.
Agung Budi menegaskan untuk kendaraan pribadi, truk, bus dan kendaraan besar lainya
belum bisa dan dilarang melintas jalur utama. "Untuk kendaraan lain sementara tetap
menggunakan Jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur serta jalur Gunung Putri-CileungsiJonggol -Cianjur," kata dia.
Kapolda mengatakan pihaknya memahami jika Jalan Raya Puncak merupakan jalur utama
yang menjadi akses bagi masyarakat dari Jakarta-Bogor menuju Cianjur, Bandung dan
lainya.
"Memang jalur Puncak menjadi akses favorit bagi masyarakat terutama pada saat libur
panjang seperti saat ini," kata dia.
Agung Budi menambahkan, pihaknya sudah berkomunilasi dengan jajaran Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Derah Kabupaten Cianjur, agar
dalam waktu dekat dilakukan pengerjaan perbaikan longsor Puncak tersebut. "Lokasi
jalan yang longsor ini segera akan diperbaiki, kami sudah berkoordinasi dengan instansi
terkait," kata Agung Budi.
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