
"Dui sekitar Rp300 triliun,
Gak mungkin dari APBD,
tapi saya sernangat bisa.
Kenapa? karena ada rurnus
nya," katanya saat diternui
di Gedung Sate, Ialan Dipo
negoro, Kota Bandung,
Rabu (27/9).
"Iadi ini sangat arnbisius,

tapi itulah kcnapa saya
ingin rnenjadi Gubernur
karena ingin tanah kelahiran
saya rnaju," lanjutnya.
Mcnurutnya, tanpa proy

ek infrastruktur di bidang
transportasi, perekonomian
suatu daerah tidak akan
bisamelesat maju.Kalaupun
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, bisa, akan memakan waktu juga penganggaran. Saya
yang hdak sebentar. ingin rnelihat ekonomi (Ta
o Iarnenjelaskan, dengan ak- bar) bergerak luar biasa,"
selerasiinfrastruknn;dibidang tandas Emil.
transportasi konektivitas an- Disinggung mengenai ke
tardaerah.Tanpaitu, pertum- ' bijakan penyeimbang per
buhan ekonorni dan perada- tum buhan infras truktur,
banmustahil terbangun .. ' < . rgerdarppak -contohnya-
Untukitu.iamernintaseluruh ' pada pertumpuhan ken

anak buahnya di lingkungan daraan pribadi, Ridwan
Pernprov Iabarbekerja-cepat, ' Karril!·,engaku akanmeng
sehinggaseluruhproyckdapat kajinya lebih dalam.
terwujuddalamlimatahunke' "Kalaupengurangan ken
depan. daraan, itu bukan ke
. "Pokoknya percaya sarna , wenangan saya, nanti in
saya. Dalam lima tahun ke vestorfkendaraan) rriarah.
depan, inovasi-inovasi tidak Tapi nanti saya coba kaji
hanya dalam praktik, tapi lagi lah," pungkasnya.(azs)

Ridwan Kamil mengakui
proyek itu tidak bisa diwu
judkan dengan mengandal
kan APBD. Selain sangat
[auh, pendapatan Pemprov
pun hams dialokasikan un
tuk keperluan belanja lain.
Salah satu cara mcndapat

kan invcstasinya adalah
mengandalkan kerjasarna
dengan pihak swasta mau
pun BU:v1D.Iaberkcyakinan
dengan jaringannya yang
sudah terbentuk hingga ke
luar negeri bisa rnembuat
ambisinya itu tercapai.
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Sedikitnya ada sembilan proyek besar
yanglngindibangun. Yakni,reaktivaslem
patjalurkeretaapi, peIpalljanganlandasan
paw(runway)~Jm.\I
Bamt(BIJB),pembatasjurarig(wadBatie.f~
bandarabam diSukabumi.
Lalu,pembangunan jalurkhusus,!?S- 1

BANDUNG - Pemerintah Provinsi
JawaBarat dibawah kepemlmpinan
RidwanKamll membutuhkanangga
ran Rp300 triliun untuk merealisasikan
proyekinfrastrukturdibidaiigtranspor
tasi.SementaraAPBDJabartiaptahun
kuranglegih sebesar Rp30 triliun.
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