
Klipping Media Massa

3.500meter
Sementara itu, PT Bandarudara

Internasional Jawa Barat (BIJB) me
nerima lahan seluas 294,8 hektare .
(senilai Rp 725 rniliar) sebagai pe
nyertaan modal dan Pemprov Jabar
untuk pengembangan Bandara Ker
tajati. BIJB pun akan memperpan
jang landasan yang awalnya 2.500
meter menjadi 3.500 meter.
Lahan di Desa Kertajati, Desa Ban-

tarjati, dan Desa Kertasari di Ka
bupaten Majalengka itu diserahkan
Sekda Jabar Iwa Kamiwa kepada Di
rektur Utama PT BIJB Virda Dimas
Ekaputra di Gedung Sate. Sebelum
nya, pemprov sudah memberikan pe
nyertaan modal Rp 796 miliar. Jika
ditambah lahan 294,~ hektare yang
baru saja diserahkan, total pe
nyertaan modal pemprov di BIJB
mencapai Rp 1,5triliun.
"Pemprov kini 98,45% aset. Mu

dah-mudahan dengan ada PT Ang
kasa Pura II yang meminta 25%;ad
ministrasi dan fisik (landasan) bisa
diselesaikan. Dengan keterlibatan
AP II, BIJB akan memperpanjang .
landasan menjadi 3.500 meter dari
rencana semula 3.000 meter. Kami
juga akan menarnbah penyertaan
modal agar opera~ional bandara
lebih maksimal. Minimal Rp 5 trili
un," ujarnya. (Dewiyatini, Satrya
Graha)***

dahan-kemudahan pelaksanaan pro
yek di Jabar harus didukung ke
mampuan para pejabat dalam ber
komunikasi dengan pemerintah pu
sat. Menurut dia, anggaran yang di
miliki pemerintah daerah tak mung
kin menutupi pendanaan seluruh
pembangunan. "Saya sudah membu
ka akses agar para pejabat di Jabar
bisa berkomunikasi langsung
dengan pejabat pemerintah pusat,"
ucapnya.

"Dengan mempercepat pelaksana
an proyek, diharapkan bisa menu
runkan angka inflasi karena ting
ginya pergerakan logistik di wilayah
Priangan," ujar Iriawan seusai me
lantik tiga pejabat tinggi pratama di
Aula Gedung Sate, Jalan Diponegoro,
Rabu (8/8/2018).
Keinginan untuk segera dilakukan

groundbreaking telah disampaikan
Iriawan ke pemerintah pusat. Menu- -
rut dia, pemerintah pusat merespons
baik keinginan tersebut. "Sekarang
tengah dibicarakan di tingkat ke
menterian," ujamya.
Iriawan menambahkan, seiring pe

laksanaan groundbreaking, akan di
lanjutkan dengan pembebasan lahan.
"Kami optimistis dan meyakini bah
wa tol Cigatas ini akan men.gun
tungkan banyak pihak. Contohnya
dengan permintaan saya untu k di
belokkan ke Garut dulu, nanti dilan
jut ke Tasikmalaya. Dengan demi
kian, beberapa kota akan mendapat
keuntungan dan toljuga," ucapnya.·
Terkait pendanaan, besar kemung

kinan digelontorkan dari pemerintah
pusat. Soalnya, proyek itu rnenyedot
dana sangat besar. "Tapi ke
untungannya tetap akan dirasakan
oleh masyarakat Jabar," ujarnya,
Iriawan juga menyebutkan :k~
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Pergerakan logistik di wilayah

Priangan sangat besar. Untuk itu,
, .Penjabat Gubernur Jawa Barat

Mochamad Iriawan meminta
pemerintah pusat menyegerakan

pelaksanaan groundbreaking
proyek jalan tol Cileunyi-Garut

Tasikmalaya (Cigatas).
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