
Klipping Media Massa

NGAMPRAH, (GM).-
Untuk menyelesaikan pembangunan

pIasa di KompleksPerkantoran Pemkab
BandungBarat butuh anggaran Rp30
miliar. Proyeklanjutan tersebut untuk
membangun ruang publik.
DemikiandisampaikanKepalaBidang

TataBangunan,PenataanPemukimandan
Jasa Kontruksipada DinasPekerjaan
Umumdan PenataanRuang(PUPR)Kabu
paten BandungBarat (KBB)YogaRuk
manaGandaradiNgamprah,Selasa(31/7).
Saat ini, proyek pembangunan pIasa

sudah memasuki tahap lelang. Nantinya,
pengerjaan proyek tergantung pada ke
marnpuan anggaran.
"Sekarangkita tinggal menunggu pe

menang lelang saja. Jika sudah ditetap
kan (pemenang lelang) dan anggaran pun
sudah siap, maka pengerjaan proyek su
dah bisa segera dilaksanakan," ungkap
nya.
Menurut Yoga,selain pembangunan

plasa, Dinas PUPRakan fokus pada
pengerjaan sejumlah paket proyek lelang
yang sudah masuk di
BagianUnit Layanan Pengadaan (ULP)

pada Layanan Pengadaan SecaraElek
tronik (LPSE)KBB.Ia menyebutkan,
sedikitnya4,proyekseperti plasa, masjid,
KantorKecamatan Sagulingdan pagar
untuk keperluan GedungDPRDyang
baru akan menjadi prioritas di 2018 ini.
"AlhamduliIlahuntuk masjid sudah se

lesai dilelangkan. Sekarang tinggal me
nunggu sisanya yangbelum dilelangkan,"
ujarnya.

Proyek Piasa Butuh Rp30 Miliar I

Edisi Rabu, 1 Agustus 2018

Pagar
Yogamengungkapkan, dari sejumlah

proyek prioritas, anggaran untuk pembe
Hanpagar DPRDbaru menjadi yang
terbesar. Dibutuhkan Rp5miliar hanya
untuk pembangunan pagar.
"Dibandingkan proyek-proyek lainnya,

anggaran untuk pagar DPRDitu paling
besar. Palingkecil anggaran untuk aula
kecamatan sebesar Rp 700 juta," katanya.
Iamenambahkan, secara kesuruhan pi

haknya mengajukan 40 paket lelang
proyek. Sampai sekarang yang selesai
dilelangkan baru 20 paket .
"Kitatargetkan, Agustus ini semua sele

sai dilelangkan, Sehinggapelaksanaan
proyekyang memakan waktu sekitar 4
bulan hingga akhir tahun nanti itu bisa
selesai dilaksanakan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, proses lelang

proyek di ULPpada LPSEKBBterbilang
masih rendah. Dari total 2.402 paket di
tahun ini, tercatat baru 805 paket yang
sudah kontrak dengan pihak ketiga. Se- .~
mentara, sisanyamasih dalam proses
lelang.
"Dati total 2-402paket, memangtidak

seluruhnya harus lelang. Tapi, ada juga
yang dilakukan denganoenunjukan lang
sung (PL)dan sistem e-katalog. Sisa un
tuk lelang tinggalvz paket, e-katalog 87
paket dan sisanya PL.Kamiakan mem
berikan surat imbauan kemasing-masing
dinas untuk secepatnya mengajukan
lelang,"kata KepalaBagianPengadaan
Barangdan Jasa KBBLuckyJamaludin.
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