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Seperti diberitakan sebelumnya, warga

Karnpung Ciloa, Desa Mekarsari memper
tanyakan kelanjutan pelebaran badan Ja
Ian Raya Cisarua- Padalarang. Warga me
ngaku sudah tidak ada informasi terbaru
soal rencana pembebasan lahan untuk ke
pentingan pelebaran badanjalan.
"Pada 2016 memang sudah ada sosiali

sasi kepada masyarakat sini. Tapi sejak itu
sampai hari ini tidak ada kelanjutannya,"
kata Ketua RW 02, Utom Sulaeman.
Sulaeman menambahkan, sudah lama

pemerintah daerah merencanakan pele
baran jalan tersebut. DitindakJanjuti den
gan sosialisasi kepada masyarakat.
"Narnun, hingga kini rencana pelebaranJ

jalan tersebut tidak ada kelanjutannya.
Walaupun, memang ada pro-kontra di mal
syarakat terhadap rencana proyek terse- I
but," katanya. (amr)**

dengan pembangunan terowongan (un
derpass) di Desa Mekarsari yang terbagi
dua lajur. Namun, hanya satulajuryang
sudah dibangun jalan, sementara lajur
lainnya kini ditumbuhi rumput liar.

Dilakukan pelebaran
Sementara itu, Pj. Bupati Bandung Ba

rat, Dadang Mohamad Masoem mendo
rong agar pelebaran jalan tersehut bisa se
gera terwujud. Sudah waktunya akses jalan
menuju perkantoran Pemkab Bandung
Barat dari arah Padalarang menuju Ngam
prah ini dilakukan pelebaran.
"Sekarang kita lihat, di pinggirjalan ter

sebut sudah banyak berdiri rumah dan
bangunanlainnya. Memang hams dipikir
kan berapa biaya untuk pembebasan tanah
itu. Insya Allah secara pelan-pelan, pele
baran badanjalan itu bisa direalisasikan,"
ungkapnya.

100 miliar," kata Anugrah di Ngamprah,
Selasa (21/8).
DiakuiAnugrah, proses pembebasan ta

nah yang terkena pelebaran badanjalan
mernakan waktu eukup lama. Harus melalui
sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi,
negosiasi kompensasi ganti rugi bagi warga
terdampak, sampai proses pembayaran.
"Pernbebasan lahan dan bangunan hams

diselesaikan dengan baik dan profesional.
Apalagi yang berka itan dengan lahan milik
warga,' ungkapnya,
Pelebaranjalan akan dilakukan sepan

jang 2 kilometer mulai dari pertigaan Jalan
Panaris- Padalarang-Cisarua hingga ke
Kompleks Pemkab Bandung Barat. Renca
na tersebut sudah bergulir sejak 20141alu
dimana biaya pernbebasan lahan diperki
rakan masih Rp 40 miliar.
Reneana itu juga sudah direalisasikan
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II.Pele'baran Jalan Ci.sarua.Padalarang Ditunda
NGAMPRAH, (GM).-
Rencana pelebaran J alan Raya Cisarua

Padalarang mulai dari Uncie11)(ISS Padala
rang menuju perkantoran Pemkab Ban
dung Barat di Desa Mekarsari, Kecamatan
Ngamprah, masih belum bisa diwujudkan
dalam waktu dekat ini. Pasalnya, untuk pe
lebaranjalan tersebut dibutuhkan anggar
an cukup besar yang mencapai Rp 100
miliar.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten
Bandung Barat (KEB),Anugrah sebelum
nya hanya dibutuhkan anggaran Rp 40 mi
liar agar perluasaan jalan tersebut bisa
tereliasasi. .
"Estirnasi anggaran yang dibutuhkan

untuk pelebaran jalan mengalami pem
bengkakan. Tadinya hitungan karni dibu
tuhkan Rp 40 miliar, sekarang menjadi Rp
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Kabupaten Bandung Barat
Galamedia / Hal.?Sumber / Hal

Entitas / Cakupan
Anggaran Membengkak Rp 100 MBerita
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