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mengubah seluruh model lampu
menjadi ,LED..
Pemkot bahkan telah melakukan

penjajakan pasar pada Oktober 2017
lalu. Tidak kurang dari 15perusaha
an dalam dan luar negeri datang un
tuk menjajaki kerja sarna investasi
senilai Rp 700 miliar tersebut,

·Penawaran tunggal
Proses lelang tiga paket pemasang

an meteran PJU sudah memuncul
kan pemenang. Dua paket dimenangi
oleh PT Curug Kembar Mas yang
beralamat di Babakansari, Kiaracon
dong. Satu paket lainnya dimenangi
CV Wilis Fhylosopia, perusahaan
yang beralamat di Jalan Cigending,
Kota Bandung.
. Yang menarik dari ketiga paket
lelang ini adalah minimnya jumlah
perusahaan yang memasukkan ang
ka penawaran. Di setiap lelang, ha..
nya ada satu perusahaan yang me ,
masukkan angka penawaran sehing
ga merekalah yang dite.tapkan seba
gai pemenang. (Tri Joko Her
Riadi)***

menjadikan data tambahan .yang.,
memperkuat skema baru itu. Dengan
meteran, bakal diketahui secara pasti
berapa beban biaya listrik yang di
habiskan pemkot setiap bulannya.
Bukan lagi dengan sistem pukul rata.
Skema KPBU 'untuk PJU'masih

menjadi bahasan antara pemkot dan
DPRD. Dewan belum memberikan
kesepakatan penuh terhadap ajuan
model pembiayaan seperti ini karena
khawatir bakal membebani keuangan
daerah selama belasan tahun. Per
gantian pemimpin daerah juga di
takutkan mempengaruhi kebijakan.
Sebagian anggota dewan memper

tanyakan pilihan pemkot pad a pro
yekPdl.I, Menurut mereka, proyek ini
dipilih lebih karena.rnudah diekse
kusi, bukan karena bidang tersebut
paling dibutuhkan warga,

Pemkot di lain pihak terus men
dororig agar skema KPBU segera di
'jalankan. Saat ini qiketahui jumlah
total PJU hanya separuh darijumlah
ideal 68,000 unit. KPBU juga di
gadang menjadi jawaban atas usaha
efisiensi pengeluaran daerah dengan

yang telah memasuki masa sanggah
tersebut. Namun, ia menyebut ketiga
proyek tidak secara khusus dibuat
nntuk skema KPBUyang masih men
jadi bahan diskusi antara pemkot dan
dewan.
"Pekerjaan pemasangan meteran

itu harus segera dilakukan karena se
lama ini penerapan biaya beban
listrik dilakukan secara pukul rata:
Pemasangan meteran bakal men
jadikan pengeluaran kita lebih efisien
karena kita membayar apa yang be
tul-betul kita gunakan," tuturnya,
Minggu (8/7/2018) siang.
Dijelaskan Arif, selama ini penghi

tungan beban listrik dilakukan de
ngan tidak memperhatikan kondisi
lapangan, Ia mencontohkan, jika di
sepanjang Jalan Kiaracondong terda
patrooPd'U, beban listrik dihitung
rata setiap bulannya. Banyaknya lam
pu yang menyala atau mati tidak di
hitung. Dengan meteran, beban yang
dibayar sesuai dengan pemakaian
listrik. .
'. Arif menyatakan, jika'KPBU nanti
nya dijalankan, pekerjaan ini b~al

. \
Sebagaimana tercantum dalam

laman pengadaan secara elektronik
CLPSE)Kota Bandung, ketiga paket
lelang dinamakan pekerjaan pema
sangan meteran PJU pendukung
KPBU. Tiga paket ditetapkan berda
sarkan pembagian wilayah, yakni
wilayah Bojonegara dan Cibeunying,
wilayah Karees dan Tegallega, serta .
wilayah Gedebage dan Ujungberung. '
Kepala Dinas .Pekerjaan' Umum

CPU) Kota Bandurig Arif Praseyta
membenarkan adanya ketiga proyek

BANDUNG, (PR).
Pemerintah Kota Bandung telah
melelang tlga paket pekerjaan

pemasangan meteran penerangan
jalan umum (P4U)senilai sekitar Rp 4 '

rniliar. Skema KPBU (kerja sama
pemerintah dan badan usaha) yang
belum mendapatkan kata sepakat
dari DPRD,disebut-sebut di sana.

'Dilelang
Paket PJU Rp 4 Miliar
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