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buatan jalan.
Selanjutnya, anggaran fan

tastis sebesar Rp 65 miliar
disiapkan untuk pengadaan
tanah InstalasiPengolahan Air
Limbah (IPAL)di Kelurahan
Leuwigajah dan' penanggu
langan banjir di Kelurahan
Melong.
Terakhir, Pemerintah Kota

Cimahi juga telah mengang
garkanpengadaan tanah untuk
RTHdi Kelurahan Cipageran,
Cimahi Utara. Nilainya men
capai Rp 50[uta.
"Untuk proyek lainnya akan

menyusul, dan harus bisa ter
serap tahun ini,Yangprioritas
memang untuk penggantian
lahan Lapangan Krida, dan
terbesar milik DPKP untuk
proyekIPALdanbanjirMelong," I

tandasnya. (crl)

jualnya tiba-tiba tinggi. Tapi
mudah-rnudahan tidak ada
masalah," tuturnya.
. Selain menyiapkan lahan
pengganti Lapangan Krida,
Pemerintah Kota Cimahi
juga sudah menyiapkan ang
garan senilai Rp1,1 miliar
untuk pengadaan tanah yang
dipergunakan guna pem- ,

gunakankembalisebagailahan
RTH, fasilitas umum, dan
sarana olahraga bagimasyara
kat Kota Cimahi. Pihaknya
berharap tidak ada kendala
dalam rencana pembelian la
han pengganti ini.
"Harus bisa terse rap tahun

ini, Biasanyapermasalahnnya
it'lldari pemilik lahan, harga

dieksekusitahun inijuga,jangan
sampai mundur lagi. Apalagi
kita sudah siapkan anggaran
.nya," ucap Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahte
raan RakyatKotaCimahi, Ma
ria Fitriana, saat ditemui di
Pemkot Cimahi, Senin (3/9).
Khusus untuk tahun ini, pi

haknya menargetkan bisa me
realisasikanpembebasan lahan
penggantL Saat ini, ada dua
opsiyangmasihdalamtahapan
kajian, yakni lahan di sekitai
Cibodas dan lahan milik PT.
Indoputra diKelurahanUtama.
"Lahan penggantinya harus .

di sekitar Kelurahari Utama,
tidak boleh [auh-jauh dari ke
lurahan tempat Lapangan
Krida,"katanya.
Iika sudah terealisasi, lahan

penggantl tersebut akan dl-

CIMAHI - Pemerintah Kota
Cimahi harus merogoh kocek
dalarn-dalam, hingga Rp19
miliar dari Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah
(APBD)untuk membeli lahan
pengganti Lapangan Krida.
.Seperti diketahui, Lapangan
Krida yang tepat berada di
belakang Kantor Kecamatan
Cimahi Selatan itu telah bera- .
lihfungsi menjadi Gedung
Cimahi Technopark. Dulunya
lahan itu merupakan Ruang
TerbukaHijau(RTH)sekaligus
temp at olahraga masyarakat.
Wacana penggantian lahan

tersebut sudah digulirkan
sejak tahun 2017, narnun se
tahun berselang, tak kunjung
terealisasi.
"Lahan pengganti Lapangan

Krida mau tidak mau, harus
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