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tanya.
Selain itu, pihaknya juga

bereneana untuk menambah
pcnycrtaan modal kcpada
PI BIJBsupaya opcrasional .
bandara akan lebih rnaksi
mal. Sejumlah tahapan dan
aturan daerahnya juga akan
disiapkan.
"Kita harus susun lagi untuk

mengusulkan adanya pcrda
tcrkait dengan penambahan
modal disctor, menjadi mi
nimal Rp 5 triliun. Kita ada
tahapan itu dulu," katanya.
(ara/dtk/pch)

tan terkait dengan kcsepaka
tan finalisasi penyertaan
modal dari i\P II, sebesar 25%
dari kcscluruhan aset.
Menurut lwa, dengan ke

terlibatan i\P II, akan mern
pcrmudah rencana pcrpan
jangan runway dari 2.500
meter menjadi 3.000 meter.
Bahkan seeara bertahap akan
kcmbali diperpanjang men
jadi 3.500 meter sesuai mas
terplan.
"Harapan kita langsung

saja 3.500 meter supaya bisa
lebih efektif dan efisien," ka-

sehingga totalnya sa at ini
sebesar Rp 1,5 triliun.
"Posisi Pemprov Iabar me

miliki98,45%aset scbelum ada
APII.Mudah-rnudahan deng
an ada AP II yang rninta 25%
sccara administrasi dan fisik
(runway) bisa disclesaikan,"
katanya, di Gedung Sate,
Bandung, Rabu (8/8/2018).
Iwa juga mcngatakan, Pen

jabar (Pi) Gubernur Iabar ~
Iriawan sedang melakukan
koordinasi dengan Mcnteri
Koordinator Bidang Kcrnari
timan Luhut Binsar Pandjai-

nal Jawa Barat (BIJB) di Kerta
jati, Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Daerah Jawa Barat

Iwa Karniwa mewakili Pemprov
Iabar menyerahkan langsung aset
lahan yang berada di Desa Ker
tajati, Desa Bantarjati dan Desa
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Kertasari, Kabupatcn Maja
lengka kepada PTBUB.Hadir
juga Dirut PI BUBVirdaDimas
Eka Purra daJam serah terirna
aset tersebut.
lwa mengungkapkan, aset

lahan 294,8 hektar senilai Rp
725 miliar yang diserahkan
merupakan pcnyertaan mo
dal yang diberikan Pernprov
Iabar untuk pengembangan
BIJB. Sebelumnya pihaknya
juga telah memberikan pcny- .
ertaan modal Rp 796 miliar

MAJALENGKA - Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Barat
(Iabar) menyerahkan aset lahan
seluas 294,8 hektar kepada PT
Bandarudara Internasional
Iawa Barat (BIJB) sebagai peny
ertaan modal untuk peng
embangan Bandara Internasio-
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