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anggarannya itu berasal dari APBD
dan sudah digunakan untuk pembe-
1iankanopi. Namun karenajadi
temuan harus dikembalikan, lantaran
itu sudah dilakukan pengerjaanya,"
kataMaman.

Satupaket
Maman mengatakan, saat melaku

kan renovasi pasar mulai dari pem
belian pagar, kanopi, dan penamba
han luas los seharusnya dilakukan

mengenai revitalisasi Pasar DesaCi
hampelas, Maman mengatakan pe
merintah akan mengupayakan
anggarannya. RenovasiPasar Desa
Cihampelas akan masuk dokumen
perencanaan Disperindag KBB.
"Kitalihat dulu kebutuhan

anggarannya. Mudah-mudahan bisa
masukAPBDmurni ataujuga bisa
minta bantuan ke pusat," ujarnya.
(amr)**

satu paket. Hanya saja, pada saat itu
tidak dilakukan sehingga terjadi
temuan dari BPK.Sementara saat di
tanya mengenaijumlah temuan
BPK, Maman enggan menyebutkan
nya.
"Namun intinya saat dikerjakan itu

di pilah-pilah. Sehinggajadi BPk dan
sekarang harus kita selesaikan,"
katanya.
Sementara itu, saat disinggung

1
NGAMPRAH,(GM).-
Pengerjaan sejumlah proyek pasar

di Kabupaten Bandung Barat (KBB)
disinyalir bermasalah. Hal itu seiring
adanya beberapa proyek pengerjaan
pasar yangmenjadi temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)RI.

o Pelaksana Tugas (PIt.) KepalaDi
nas Perindustrian dan Perdagangan
(Dispetindag), Maman Sulaiman
J}lengungkapkan,beberapa renovasi
~tau revitilasiasi pasar ditargetkan
akan selesai pada 2018 ini. Namun
tantaran terjadinya operasi tangkap
tangan (OTT)KomisiPemberantasan
Korupsi (KPK)yang menjerat bebera
pa pejabat di lingkungan Pemkab
Bandung Barat, termasuk KepalaDis
perindag sebelumnya, yakniWetty
tembanwati, menghambat rencana
tevitalisasi pasar.
! "Tahim 2018 ditargetkan beberapa
revitalisasi pasar selesai. Namun
karena ada musibah sehingga
merembet ke mana-mana. Itu yang
menjadi masalah," kata Maman saat
dihubungi "GM",Minggu (1/7).

o Menurut Maman, beberapa proyek
pasar yang menjadi temuan BPKdi
antaranya revitalisasi dan renovasi
Pasar Buah Lembang. Hasil dari in
vestigasi BPK,renovasi dan revital
isasi Pasar Buah Lembang
bermasalah karena yang mestinya
dikerjakan satu paketjadi terbagi-ba-
~. .
Karenajadi temuan, membuat

anggaran untuk proyek tersebut tidak
dapat dicairkan.
"Seperti Pasar Buah Lembang,

I
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