
garan mana yang memenuhi,"
tandasnya.
Pemerintah Kota Cimah] sen

diri telah menyediakan uang
sebesar Rp 19 miliar dari Ang
garan Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) murni tahun
2018 sebagai lahan pengganti
Lapang Krida dan ditaregkan
bisa dieksekusi tahun ini.
"Lahan pengganti Lapangan

Krida harus dieksekusi tahun
Ini," ucap Asisten I Bidang Pe
merintahan dan Kesejahtraan
Rakyat Kota Cimahi, Maria Fi
triana.
Khusus untuk tahun ini, pi

haknya menargetkan bisa me
realisasikan pembebasan lahan '
pengganti. Saat ini, ada dua
opsi yang masih dalam tahapan
kajian, yakni di sekitar Cibodas
dan lahan milik PT Indoputra.
"Lahan penggantinya ya harus

di sekitar Kelurahan Utarna," ujar
Fitriana.
Jika sudah terealisasi, lahan

pen_ggantiterse but akan diguna
kan kembali sebagai lahan RTH,
sarana publik dan sarana olah
raga bagimasyarakatKotaCimahi.
Pihaknya berharap tidak ada
kcndala dalam rencana pembe
lian lahan pcngganti ini.
"Harus bisa terse rap tahun ini.

Biasanya permasalahnnya itu
dari pcmilik lahan, harganya
tinggi. Tapi mudah-mudahan
gak tinggi," tutumya. (crl)
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'MiIS"I;U PRADA"4A1RAOAA BA~DU""G.
BANGUNAN:Pemkot Cimahi slapkan lahan pengganti yang telah
dibangun Gedung Techno Park.

CIMAIII - Pcmerin~ah Kota "Kami hanya mengusulkan
Cimahi telah meyiapkan dua saja lahan yang di Kelurahan
lokasi penggantian Lapangan Utama. Masyarak;at mermnta
Krida.Seperttdiketahui, lapangan lahan pengganti jangan keluar
yang mcnjadi sarana olahraga dari Kelurahan Utarna," ujar Tuti
bagi warga Kelurahan Utama, sa at dihubungi, Minggu
Kecamatan Cim\1hi Selatan itu (16/9/2018).
kini sudah berubah menjadi Dua nama di atas, lanjur Turi,
Gedung Techno Park. kini tengah dikaji lagi olch Pe-
kedua lahan yang telah disiap- merintah Kota Cimahi melalui

kan itu berada di RW11dan RW Oinas Kebudayaan Pariwisa ta
13 Kelurahan Utama. Untuk Pcrnuda dan Olahraga (Oisbud-
lahan di HW Illuasnya rncnca- parpora) KOla Cimahi. Hasil
pai 1,6hektare sedangkan di RW kajian dilakuka.n untuk rnencn-
13 mencapai 1,2hcktarc. lukaJi,kcpulusan lahan mana
Carnar Cimahi Sclatan', Tuti yang'akan dipilih.

Hcsuannna, n'!engatakan, awal- Kajian sendiri meliputi berba-
nya ada scmbilan lokasi yang .gai aspek. Termasuk soal ang
diusulkan. Xamun, sctelah garan, akscs menujulokasi dan
mclalui kajian, pilihan mcngc- - kualitas lahan. "Sedang dalarn
rucur terhadap dua lokasi terse- kajian Oisbudparpora. Dari ha-
but. > sil kajian tersebur, kira-kira ang-
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