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saat ini, sehingga pihpknya
mengharapkan masukan-
masukan dari instansi terkait
sehingga dapat segera [nem-
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"Kami sudah koordin|si, ini
sedang berproses saja. Kalau
berjalan lancar 2077 kita beru-
paya satu dr.rlu," kata Syaiful. Ia
mengaku sudah berkoordinasi

{engan Menteri Perhubungan
dan Gubemur Bali terkait jalur
mana yang paling dibuhrhkan
olehmasyarakatBali. 
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Lewati Kawasan Hutan
Kepala Dinas Pekeryaan

Umum (PU) Provinsi Bali,
Nyoman Astawa Riadi, seba-
gai lending sector dalam pem-
bebasan lahan mengatikan
lahan yang dibutuhkan untuk
shortcut ini seluas 5.775 m2.Ia
mengatakan nanti rencananya
shortcut ini akan melewati ka-
wasan perhutanan yang di da-

lamnya juga ada aset Pemprov
Bali dan juga masyarakat.

"Di tahun ini dipilih satu
saja yang Candi Kuning.
Awalnya kan 10 shortcut di-
pilih empat oleh Balai Pelak-
sanaan Jalan Nasional VIII.
Untuk tahun 2017 dipilih satu
setelah kita lihat melewati ia-
lur hutan. Apakah ini hutan
konservasi atau hutan lindung
nanti kita bicarakan dengan
dinas kehutanan. Dari pen-

nilai
habis

lum
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jarak tempuh dari Denpasar
ke Singaraja. Selainitu shsrtcut
tersebut diharapkan mampu

' untuk mengurangi kemacetan
di ialur tersebut.
' "Minintal satu shortcut itu

selesailah. Ini sudah sangat
lama kita wacanakan namun
sampai sekarang belum ada
realisasi, yang lainnya menyu-
sul bersamaan dengan upaya-
upaya penyelesaian masalah
lainnya seperti pembebasan
lahan " katanya.

Ia pun mengingatkan jika
saat musim liburan jalur terse-
but sering terjadi kemacetan.
Maka dari itu pembangunan
shortcut ini sangat dibutuhkan
untuk masyarakat Bafi dan
wisatawan yang berkunjung
ke Bali. (agw)
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