
ekonomi dan pembangunan di
KBB.
Ia mengungkapkan, rencana

pembukaan aksesjalan tersebut
akan masuk dalam Rencana Pem
bangunan Jangka Menengah Dae
rah (RPJMD)lima tahun ke depan
selama kepemimpinan Bupati dan
WakilBupati terpilihAa Umbara
Sutisna-Hengki Kurniawan.
"Memangsalah satu visi dan misi

bupati terpilih ingin membukajalur
alternatif ini. Sehingga rencana
pembukaan aksesjalan tersebut ha
rus masuk dalam RPJMD,"ujar
Agustina.

Kereta cepat
Olehkarena itu, pihaknya pun

mendorong agar pembukaan akses
jalur alternatifbisa terealisasi pada
2019 nanti. Apalagi,di Cikalongwe
tan akan dibangun transit oriented
development (TOD)kereta cepat
Jakarta-Bandung.
"Sementara perkembangan wisa

ta di Lembangsudah berjalan de
ngan baik. Jelas, pembukaanjalan
baru ini bisa meningkatkan nilai
jual tinggi di KBB.Mulaidari kun
jungan wisatawan, hingga investor
untuk berinvestasi," ungkapnya.
Seperti diketahui, di KawasanCi

kalongwetan rencananya akan ada
pengembangan kawasanwisata da
lam skala internasional, berupa
pembangunan KampungAsiaAfri
ka (AsianAfricanVillage).
Sebelumnyadiberitakan, Dinas

Kebudayaandan Pariwisata (Dis
budpar) KBBjuga mendorong pem
bukaanjalur alternatifyang meng
hubungkan KecamatanCikalong
wetan dengan Cisarua. Dengan di
bukanya aksesjalur alternatif terse
but itu diharapkan memudahkan
wisatawan saat berkunjung ke ob
jek wisata yang ada di Bandung
Barat,
"Insfratruktur memang harus .

menjadi prioritas. Makadari itu, se
karang kita sedang berkoordinasi
dengan Bappelitbangda untuk
mewujudkan rencana tersebut.
(amr)**

kan anggaran ke gubernur. Seka
rang surat pengajuan itu sudah siap
dan segera kita berikan keprovinsi
dalam waktu dekat ini,"kata
'AgustinadiNgamprah, Minggu .
.(5/8).

Ia mengatakan, saat ini pemerin
tah daerah akan menyiapkan detail
engineering design (DED)untuk
proyekjalan tersebut. Namun
untuk pengerjaannya terbentur ma
;;alall anggaran.

"UntukDEDini, kita akan berko
ordinasi dengan Dinas Pekerjaan
Umumdan Penataan Ruang
(PUPR).Sayaberharap anggaran
nya dapat dipenuhi sehinggapro-

. yekpembukaan jalur alternatif ini
dapat segera dikerjakan," ungkap
nya.
Menurut Agustina, pembukaan

jalur alternatif tersebut menjadi
prioritas pemerintah daerah dalam
meningkatkan sektor pertumbuhan

Klipping Media Massa

NGAMPRAH, (GM).-
Rencana pembukaan tigajalur

alternatif di Kabupaten Bandung
Barat (KBB)dari arah Cikalongwe
tan menuju Cipadadan Cisarua
membutuhkan anggaran sebesar
Rp 100 miliar.Apabila terealisasi
bakal menghidupkan sejumlah ob
jek wisata yangberada di sepanjang
jalur tersebut.
Menurut PelaksanaTugas (PIt.)

KepalaBadan Perencanaan I:emba
ngunan, Penelitian dan Pengemba
ngan Daerah (Bappelitbangda) KBB
Agustina Piryanti, saat ini Bappelit
bangda tengah mengajukan surat
untuk pembukaan ketiga aksesja
Ian tersebut ke Pemerintah Provinsi
. (Pemprov)Jawa Barat. Sebab, ang
garan yangdibutuhkan itu sangat
besar mencapai Rp 100 miliar.
"Pernbukaan tigajalan ini mem

butuhkan biaya cukupbesar. Se
hinggamau tak mau, kita akan aju-

GINANJAR ARIEF/GM

PENGUNJUNG menikmati suasana alam di wana wisata Sukit Senyum, Su
rangrang Selatan, Oesa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten San
du'ng Sarat, Selasa (19/4).

Butuh Suntikan Anggaran Rp 100 Miliar
Proyek Jalan Cikalo.ngwetan-Cisarua
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