Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur PUPR Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Michael Wattimerna meninjau infrastruktur
PUPR di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kamis (13/7). Infrastruktur yang ditinjau
pertama kali adalah jalan nasional. Kepala BBPJN II, Paul Ames Halomoan yang turut
mendampingi rombongan mengatakan bahwa jalan nasional mulai dari Simpang Sileang
Doloksanggul sampai ke arah Polres Humbahas Lintongnihuta akan diperlebar tahun depan.
Infrastruktur berikutnya yang ditinjau adalah Jaringan Irigasi Huta Paung Parmiahan. Rehabilitasi
jaringan irigasi seluas 1.250 Ha ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi layanan irigasi dan
meningkatkan intensitas tanam dari 80% menjadi 200%.
"Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah rehab bendung dan rehab saluran serta bangunan
pelengkap lainnya" . Hal tersebut disampaikan oleh Baru Panjaitan, Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera II.
Pada kesempatan yang sama, Baru juga menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi jaringan
irigasi yang berlokasi di Kecamatan Pollung ini telah mencapai progres 42,25% (per-31 Juni 2017)
dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2017.
Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor saat menerima rombongan di kantornya mengatakan
ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung
keberhasilan pembangunan. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan
dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan,
irigasi dan sarana/prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan
manfaatnya. Pembangunan jalan lingkar, jalan poros/penghubung dan jalan utama serta
pembangunan jalan ke sentra-sentra produksi perkotaan dan perdesaan diharapkan menjadi faktor
yang dapat memecahkan permasalahan yang ada. Pembangunan dan sarana irigasi yang
memadai akan memacu peningkatan produktivitas pertanian.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbahas mengusulkan pembangunan
berbagai infrastruktur di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain: peningkatan ruas jalan
negara
Doloksanggul-Siborongborong
batas
Taput,
peningkatan
jalan
Gonting
Bulu-Simangaronsang (Ring Road), peningkatan jalan Simpang Pargaulan- Sigumpar menuju
taman Bunga Danau Toba-Panoguan Solu, peningkatan irigasi Sibundong, normalisasi dan
perkuatan tebing Aek Silang, dan pembangunan sarana air bersih IKK Onanganjang. (nov)
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