
Klipping Media Massa

.
Harus selektif

Diakuinya, saat ini terdapat beberapa pe
rusahaan yang menyatakan minat sebagai
calon operator Pasar Bam. Namun, Pemkot
pun harus selektifdalam menentukan calon
operator selanjutnya.
"Pasalnyayangmenjadi pertimbangan

bukan saja dilihat dari kemampuan financial
yang kuat, tapi pengalaman didalam men
gelolatempat tempat usaha yangmemiliki
banyak pedagang tentulah tidak mudah,"
ungkapnya.
Beatitycontest; ungkap Dung, bisadi

lakukan dan sendiri Pemkot harus memiliki
standar serta acuan untuk penunjukkan op- .
erator Pasar Bam ini. PTAPPsendiri, tentun
yabisa ikut serta dalam seleksi tersebtit. ..
Terkait pemanggilan untukmem

bicarakanmasalah Pasar Bam, Dungmen
gaku, akan dilakukan KomisiBdalam waktu
dekat ini. (B.95)**

balmya.
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KomisiBDPRDKotaBandung akan me
manggil PDPasar Kota Bandung, pengelola
dan pihak pedagang Pasar Bam untukmen
carljalan keluarterkait pengelolaan pasar
tersebut. Seperti diketahui, masa pengelo
laan Pasar Bam oleh PTAtanaka Persada
Permain CAPP)akan habis 29 Desember
2018."

"Kita harus duduk bersama antara pen
gelola,pedagang Pasar Bam, pemkot dan de
wan, untuk mencari garis merah dan jalan
keluar agar keinginan semua pihak bisa dipa
hami dan dijembatani," ujar anggota Komisi
BDPRDKotaBandung Dung Tanoewidjaya
saat ditemui wartawan di ruang kerjanya,
RabuC10/1O).
Dikatakannya, Pemkot Bandung harus

segara mengambil sikapmengingat masa
pengelolaan Pasar Bam oleh PTAPPakan
habis. Namun di sisi lain, Pemkot Bandung
melalui PDPasar menginginkan adanya pen
ingkatkan pendapatan dari Pasar Bam sebe
sar Rp 100millar lebih dari awalnya Rp 1,2
millar. Sementara pedagang menolak ren
cana tersebut karena memberatkan mereka.
"Semua pihak harus duduk bersama, agar

segera dicarijalan tengahnya," kata Dung.
MenUI1JtDung, diperlukan keterbukaan

angka Rp 100 millartersebut didapat tlarika
jian siapa dan bagaimana cara untukmenca
pai target tersebut. "Kalansudah disosialisas
ikandengan pihak pedagang, bisa segera di
carl jalan keluarnya. Apakah angka itu me
mang realistis atau tidak," tegasnya.

Secara pribadi, Dung sepakat dengan ren
cana peningkatan pendapatan dari Pasar
Bam. Namun, besarannya harus realistis dan
tidakmemberatkan pedagang Pasar Bam.
"Kondisidunia usaha sekarang memang

sedang sullt,wajar jika ada penolakan," tam-
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