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menuju dcstinasi, lalu level
kedua penataan objek pariwi
sata yang akan dilengkapi fasi-

. litas penunjang lebih baik,
"Yang level kedua bantuan

nya bisa mencapai Rp 40
miliar, penataan ini diper
baiki sana-sini bukan hanya
[alan,' pllngkasnya.(ipn)

siapkan Rp16-Hp20 miliar,
silahkan pilih pasar yang
mana;' tuturnya.
Selanjutnya perbaikan desti

nasiwisatayangdibagipihaknya
ke dalam dua level. Dimana
untuk level pertama pihaknya
akan mcmfokuskan pada per
baikan akses infrastruktur

yang berencana mcrevitali
sasi pasar tradisionaL Emil
sapaan akrabnya mengatakan
pihaknya ingin mengembali
kan aktifitas ekonomi kem
bali ke pasar tradisional seka
ligus mernbangkitkan eko
nomi kerakyatan.
"Rcvitalisasi pasar itu kami

yang disiapkan Rpl5 miliar
untuk satu 'alun-alun.
"Bcntuknya alun-alun,

bcrarti tanahnya juga harus
siap. Lokasi dimana pilih
dcngan pimpinan daerah
masing-masing," ujarnya.
Kcdua, anggaran akan dibe

rikan pada kabupatcn/kota

cana program tentulah harus
responsif," katanya.
Mcnurutnva bantuan keu

angan sctidaknya akan dibc
rikan pada sejumlah program

I yang mas uk sembilan janji

I
I karnpanye dirinya. Di anta

ranya revitalisasi alun-alun
di 27 kabupaten/kota di Iabar

tahun kc dcpan akan ada
program provinsi yang harus
dikebut olch pcmcrintah
daerah. Program-program ini
disertai catatan kesiapan
dacrah untuk mcnjalankan
nya agar bantu an keuangan
bisa cairo
"Yangsudah mendapat ren-

• Sambungan dar; Hal 8

"Seluruh usulan akan masuk
lewat Rencana Kerja Pemcrin
tah Dacrah (HKPD) online
dan dibahas sesuai keten
tuan," jelasnya.
Scbclumnya, Ridwan Kamil

mcnargctkan dalam lima
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BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Ba

rat berencana menghapus alokasi anggaran
untuk bantuan sosial. Alasannya, postur ang
garan pernberian untuk bantuan keuangan
ke Pemerintah Daerah diperbesar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Iabar, Iwa Kar

niwa mengatakan rencana itu sudah disiapkan
secara matang termasuk antisipasi imbas
dari perubahan alokasi APBD.
"Dana hibah bisa hilang sarna sekali atau jum

lahnya hams dikurangi. Nanti bisa lebih ke be
lanja langsung atau tidak langsung atau bantuan
keuangan yang lebih mudah pertanggungjawa
bannya,' ujarnyaIwasaatdihubungi, Kamis(13/9).
Selain itu, kata Iwa, pergeseran anggaranpun

dilakukan tidak terlepas dari sejumlah proyek
arahan Gubemur Iabar, Ridwan Kamil melalui
mekanisme bantuan keuangan. Meski demikian,
Iwa yang juga KetuaTim Anggara Pemerintah
Daerah (TAPD) memastikan proses pengang
garan akan tetap transparan dan akuntabel.

• AIIg""., ....Baca Hal 7

J

I

,Anggaran Bansos
r

Akan

Edisi Jumat, 14 September 2018
Radar Bandung / Hal.?Sumber / Hal

Anggaran Bansos Akan Dihapus
PemprovEntitas / Cakupan

Berita

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
SPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat


