
kepada seluruh kepala dinas untuk
menyelesaikan seluruh proyek tahun
ini, sebelurn dirinya dilantikmenjadi
Gubemur Jawa Barat. Pihaknya siap
memenuhi permintaan tersebut,
mengingat sejumlah proyek telah
memasuki tahapan lelangdan persia
pan pengerjaan.
"InsyaAllahpada bulan September

2018,semua proyeksedang dikerjakan.
Jadi pada akhirtahun ini mudah-mu
dahan selesaidengan perencanaan kita
yang sekarang lebih awal.Semuabisa
selesaiselama tidakada gangguan
dalam pengerjaan dan administrasi, se
hinggabisa selesaipada Desember
2018mendatang," tambahnya. (rio)**

Siappenuhi
Disinggungmengenai permintaan

WaliKotaBandung, RidwanKamil

sedangberada dalam mekanisme
lelangdibagian pengadaan barang dan
jasa, dan diharapkan akan selesai
dalam tahun ini.
Selainitu, untuk pembangunan ko

lam retensi, dikawasan Sirnaraga
sedang dalam proses pengerjaan. Ko
lam tersebut dibangun untuk mengen
dalikan banjir agartidakterlalu berat
yangkerap terjadi diPagarsih.
Tahun ini,pihaknyajuga melakukan

pembangunan (peningkatan kualitas,
red)pada enam titik status jalan yang
semulajalan beraspal, akan menjadi se
men (beton, red).Tujuan dari pemban
gunan tersebut supaya aksesjalan kom
pleks,bisa flat dan mulus dilaluioleh '
warga sekitar. ,
Proyeklainnya yakni pembangunan

PeneranganJalan Umurn (PJU) yang
ada pada enam titik lokasijalan. Terma
suk peninglqtari (mengganti lampu,
red) dijalan-jalan utama lalu lintas dan
pemasangan PT'_ Darudijalan-jalan
menuju kompleks. '
"Kalauprogress pembangunan Sky

walkCihampelas tahap dua, sedang
masih tahap pelelangan. Sedangkan
yang lain sifatnyahanya pemeli
haraan," katanya.

Klipping Media Massa

JLN.SUKABUMI, (GM).-
DinasPekerjaan Umurn (DPU)Kota

Bandungmemastikan sejumlah proyek
pembangunan dan pemeliharaan infra- .
sturktur akan selesaipada akhir tahun
2018.
"Sejumlah proyektengah memasuki

tahapan proses lelang.Proyek-proyek
tersebut meliputi pemeliharaan dan
pembangunan trotoar di sejumlah ruas
jalan, kolam retensi Sirnaraga, pene
_ranganjalanurnurn (PJU), pening
'katan status jalan kompleks dan Sky
walkCihampelas," ungkap KepalaDPU
KotaBandung,AriefPrasetya di kan
tornya, J1n. Sukabwni, KotaBandung,
Selasa(3/7).
Menurutnya, di sejumlah fuas Kota

Bandung akan dilakukan perbaikan
karena kondisinyayang rusak. SejlID1-
lah kawasan tersebut, antara lain seki
tar Jalan Kebonjukut, Stasiun Timur, .
dan lain sebagainya.
"Nanti ruas trotoar di sana akan

dibangun dengan bentuk dan spesi
fikasiyang sama dengan trotoar lainnya
yangsudah kita pasang, seperti meng
gunakan pola granitdan lainnya,"
katanya.
Dikatakannya, terkaitpembangunan

proyek trotoar telah disiapkan total
danasekitar Rp 16miliar. Sementara
untuk saat ini,proses proYf!ktrotoar
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