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hannya sudah tidak ada. Ditambah lagi ke
marin kita bam melaksanakan agenda po
litik seperti pilkada sehingga banyak peng
usaha yang menunda untuk investasi. Se
hingga ini berdarnpak pada minimnya ret
ribusi 1MB,"kat a Y,2Pa..;___ __;...._

Kawasanindustri
Meski demikian, kata Yoga,masih terbu

ka peluang untuk men ambah PADdari
IMB. Dengan catatan, rencana pemerintah
daerah yang akan membuka kawasan
industri bam di Kecarnatan Cipeundeuy
bisa terwujud.
"Diprediksi akan banyak pengusaha

yang bakalan mendirikan pabrik bam eli
Cipeundeuy. Secara otomatis akan banyak
pengajuan 1MBbam sehingga pendapatan
dari sektor ini akan tercapai,' katanya.
Lebih lanjut Yogamenambahkan, setiap

tahun ada ratusan yang mengajukan pem
buatan 1MBmulai dari sektor wisata, tern
pat usaha, tempat tinggal (di atas 250me
ter persegi.red) termasuk industri.
"Sumbangan terbesar dari sektor indus

trioKisarannva untuk sam pabrik saja, ret
ribusi 1MBit'ubisa mencapai Rp 40 juta,"
ungkapnya.
Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan

Hidup (DUnKBB,keberadaan industri di
KBBdinilai sudah over capacity. Jika sam
pai dibangun pabrik baru di Batujajar akan
berdarnpak terhadap kerusakan lingkung
an, "Kawasan industri memang ditetapkan
di Batujajar. Namun, melihat kondisi saat
ini daya tampungnya sangat tid:akmerna
dai,' kata Kepala DLH KBB.Apung Hadiat
Purwoko. (amr)**

(pilkada) serentak 2018 cukup berpenga-
1 ruh terhadap menurunnya iklim inves

tasi di KBB.
"Kawasan Padalarang dan Batujajar su

dah penuh elengan industri lama, artinya
ketika ingin membangun pabrik bam la-

NGAMPRAH, (GM).-
Penerbitan izin mendirikan bangunan

(1MB)sektor industri di Kabupaten Ban
dung Barat (KBB)menurun drastis. Aki
batnya, target pendapatan asli daerah
(PAD) dari retribusi perizinan tersebut ter
ancamgagal.
Kepala Bidang Penataan Bangunan Ge

dung, Permukiman, dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru
ang (PUPR) KBB,Yoga Rukrna Gandara
menyebutkan tahun ini target retribusi da
ri 1MBsebesar Rp 3 milia!".Namun demi
kian realisasi hingga bulan Juli baru men
capai angka 40 persen.
"Pengusaha yang menginvestasikan di

sektor industri ini mulai menurun sejak
dua tahun terakhir. Namun, kita masih
punya waktu sampai akhir tahun agar tar
get PADdari 1MBini sesuai dengan peren-
. canaan. Walaupun memangtahun lalu tar
get yang sama juga tidak tercapai 100 per
sen," ungkap Yoga di Ngamprah, Senin
(27/8).
Menurut Yoga, beberapa faktor peny-

I
bab menurunnya investasi dari sektor in
dustri di Bandung Barat, antara lain ter
jadinya overcapacity kawasan industri
seperti di Padalarang dan Batujajar. Se-
lain itu, faktor tahun politik seperti pe
nyelenggaraan pcmilihan kepala daerah
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