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Penggantian lahan Lapangan Krida di Jalan

Baros yang sekarang dibangun Cimahi Technopark
akan direalisasikan tahun ini, Pemkot Cimahi su
dah menyediakan dana sebesar Rp 19 miliar yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) murni 2018.
"Lahan pengganti Lapangan Krida harus diek

sekusi tahun ini," ujar Asisten I Bidang Pemerinta
han dan Kesejahtraan Rakyat Kota Cimahi, Maria
Fitriana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. De
mang Hardjakusumah. Senin (3/9)·
Seperti diketahui, Lapangan Krida yang tepat be

rada di belakang Kantor Kecamatan Cirnahi Sela
tan itu telah beralihfungsi menjadi Gedung Cimahi
'I'echnopark. Dulunya, lahan itu merupakan ruang
terbuka hijau (RTH) dan temp at olahraga masya
rakat. Sehingga Pemkot Cimahi harus menyedi
akan lahan penggantinya. Wacana penggantian la
han tersebut sudah didengungkan sejak 2017, na
mun tak kunjung terealisasi dikarenakan berbagai
hal. .
KhllSUSuntuk tahun ini, Pemkot Cimahi menar

getkan bisa merealisasikan pembebasan lahan
pengganti. Saat ini, ada dua opsi yang masih dalam

• tahapan kajian, yakni di sekitar Cibodas dan lahan
milik PT Indoputra Jln. Nanjung. "Laban penggan
tinya ya harus di sekitar Kelurahan Utama," ujar
Maria
.Jika sudah terealisasi, lahan pengganti tersebut

akan digunakan kembali sebagai RTH, sarana pub
lik dan sarana olahraga bagi masyarakat Kota
Cimahi. Pihaknya berharap tidak ada kendala
dalarn rencana pembelian lahan pengganti ini.
"Harus bisa terse rap tahun ini. Biasanya per

masalahnnya itu dari pemilik lahan, harganya ting
gi. Tapi mudah-mudahan nggak," bebernya. )
Selain menyiapkan lahan pengganti Lapangan

Krida, Pemkot Cimahi juga sudah menyiapkan
anggaran untuk pengadaan tanah untuk pernbu
atanjalan. Anggaran yang sudah disiapkan menca
pai Rp 1,1milieu.
Adapula anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk

pengadaan tanah instalasi pengolahan air limbah
(ipal) di Kelurahan Leuwigajah, dan penangguu
langan banjir di Kelurahan Melong. Pemkot
Cimahi juga telah menganggarkan pengadaan
tanah untuk RTH di Kelurahan Cipageran, Cimahi
Utara dengan nilai sebesar Rp 50juta. (B.110)**
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