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Pemerintah Kota Cimahi akan menggelontorkan dana'

hingga Rp 1miliar rupiah untuk merevitalisasi Taman
Segitiga Gandawijaya, yang lokasinya berdekatan deng
an Pasar Antri Cimahi dan Cimahi Mall. Taman yang
berdiri di atas lahan milik Kodim 0609/Kabupaten Ban
dung (TNTAD), memerlukan revitalisasi menyeluruh
lantaran kondisinya yang sudah tidak terurus dan cen
derung kumuh.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Per

mukiman (DPKP) Kota Cimahi, M. Nur Kuswandana, per
baikan taman itu sebagai upaya menambah daerah hijau di
tengah perkotaan sekaligus memperindah wajah kota.
"Anggaran yang disiapkan memang sampai Rp 1miliar, itu
untukrevitalisasi secara menyeluruh Taman Segitiga Sri
wijaya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa di
laksanakan, karena kan harus lelangjuga," ungkap Nur
saat ditemui di Kantor Pemerirttahan Kota Cimahi, Jalan
D. Hardjakusumah, belum lama ini.
Namun, pihaknya saat ini masih menunggu penyelesaian

administrasi hibah lahan Taman Segitiga Sriwijaya dari .
Kodim 0609/Kabupaten Bandung sebagai
pemiliknya. "Dari pernerintah sendiri sudah beberapa kali
mengajukan permohonan pengelolaan dan sudah ditin
daklanjuti. Secara prinsip, TNT sendiri sudah setuju, ting
gal menunggu kepastian secara tertulisnya untuk ek
sekusi," papamya.
. Nur mengatakan,jika tahapan administrasi tak ditun
taskan sedangkan pihaknya sudah melakukan eksekusi re
vitalisasi, ditakutkan bisa menimbulkan benturan di lapan
gan, terutama dengan masyarakat.tSebetulnya sudah 80
atau 90 persen rencana revitalisasi ini, tinggal menunggu
tahapan administrasi ini selesai. Kita masih menungguju
ga kepastiannya lahan inidihibahkan atau tukar guling
dengan pemerintah daerah," kata Nur.
Mengenai rencana revitalisasi, setelah melakukan perte

muan dengan TNI, dalam hal ini Kodim 0609/Kabupaten
Bandung, pihaknya sudah membentuk tim pelaksanarevi-
talisasi. ' .
"Tim pelaksana revitalisasi itu multidisiplin, gabungan

dari beberapa SKPDdi Pemkot Cimahi, seperti Dishub,
DPKP, ada juga Kementerian PUPR, dan pasti dari TNT.
Mereka bertanggungjawab mengenai konsep dan pelak
sanaan revitalisasi nantinya,"'terangnya.
Nur juga menginginkan pihak TNT memberikan izin un

tuk mengelola dan memanfaatkan lahan untuk dijadikan
tamanjalan.
"Laban di depan markas TNT juga sebetulnya bisa di

manfaatkan. Kitasudah komunikasijuga, mudah-muda
han bisa sekaligus kita kelola," bebernya.
Sebelum proses revitalisasi taman tersebut berjalan, Nur

menyebutkanjika taman tersebut akan tetap dipelihara
termasuk dengan taman-taman lain yang ada di Cimahi,di
antaranya Taman Drip, Taman Kartini, dan Taman Adira
ga.(wis)**
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