
Revitalisasi Pasar Baru 
Cilamaya Sudah Selesai

Fasilitasnya Lengkap, Bersih dan Nyaman
KARAWANG-Proses rev ita lisas i 

Pasar Baru Cilamaya di Desa Cilama
ya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Ka- 
bupaten Karawang, akhirnya sudah 
rampung seratus persen. Pgft&VVtfaft 
PanJai?ig para pedagang kini terbayar 

dengan berdirinya Pasar Baru 
Cilamaya yang lengkap fasilitasnya.

Pasar yang di bangun oleh PT Barok- 
ah Putra Delapan (BPD) itu , tidak 
hanya memiliki fasilitas yang lengkap. 
Tapi juga sudah terbukti bebas banjir, 
bersih, aman dan nyaman bagi para 
pedagang di Cilamaya.

Direktur PT Barokah Putra Delapan, 
Sobari Sobirin mengatakan, Pasar 
Baru Cilamaya saat ini sudah dikelola 
dengan sangat baik oleh PT BPD. 
Disana terdapat banyak fasilitas, dian- 
taranya lapak yang bersih dan tertata, 
lahan parkir yang luas, sarana ibadah, 
toilet bersih, cctv, alat pemadam api 
ringan (Apar), paging call/informasi 
panggilan, hingga ruang ramah ibu 
dan anak.

"Pasar Baru Cilamaya sudah selesai 
dibangun dan sudah siap beroperasi. 
Sekarang aktifitas jual beli di Pasar 
Baru Cilamaya mulai kembali hidup,” 
ujar Sobari, saat diwawancara KBE,

Selasa, (14/12) kemarin.
Agar memudahkan para pedagang 

untuk m em iliki lapak di Pasar Baru 
Cilamaya. PT BPD selaku pengelola 
sudah bekerja sama dengan Bank 
Sinarmas dalam  program  K red it 
Usaha Rakyat (KIJR). Dengan DP 
rendah dan cicilan yang ringan, di- 
harapkan program ini bisa membantu 
meringankan beban pedagang dalam 
mencicil pembayaran lapak mereka di 
Pasar Baru Cilamaya.

"Dari 511 kios yang tersedia di Pasar 
Baru Cilamaya, kini sudah ludes ter- 
jual sebanyak 387 kios," kata Sobari.

Agar aktifitas jual beli di Pasar Baru 
Cilamaya jadi lebih ramai. Pihak PT 
BPD mengimbau sekaligus mengajak 
para pedagang existing untuk segera 
m em buka lapak /k ios  dagangan- 
nya. Dengan harapan, sebelum Bulan 
Ramadhan tahun depan. Aktifitas jual 
beli di Pasar Baru Cilamaya sudah 
kembali normal seperti dulu.

"Kita sudah meinberikan banyak 
keringanan, selain program KUR 
Sinarmas. Saya sudah izinkan peda
gang buka lapak/kios dulu walaupun 
uang muka belum lunas. Silahkan 
ramaikan dulu Pasar Baru Cilamaya,"
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REVITALISASI: Pasar Baru Cilamaya sudah selesai dibangun, fasilitasnya lengkap. bebas banjir, dan dilengkapi sistem parkir modem.

tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua 

Paguyuban Ikatan Pedagang Pasar 
Cilamaya (IPPC), H. Kamo yang ber- 
harap agar para pedagang yang belum 
mengisi kios-kiosnya untuk segera 
kem bali ke Pasar Baru Cilamaya. 
Pihaknya mengajak para pedagang 
untuk tidak khawatir. Pasalnya, sete- 
lah d ike lo la  PT BPD. Pasar Baru 
Cilamaya menjadi jauh lebih baik.

"Saya mengajak para pedagang un
tuk segera mengisi kios yang masih 
kosong. Supaya pasar kita ramai lagi 
seperti dulu," ucap H. Karno.

Salah satu pedagang baju di Pasar 
Baru Cilamaya, H. Epi Mulyadi me- 
nambahkan, setelah dibangun oleh 
PT BPD. Selain pengelolaan pasar jadi 
lehih rapih, bersih dan terjamin. Ting- 
kat kecemasan pedagang tentang kea- 
manan pun semakin berkurang. Apa

.

lagi di musim hujan seperti sekarang, 
Pasar Baru Cilamaya terbukti tak ada 
banjir bahkan genangan air sekalipun.

"Pasarnya jadi lebih bersih, lebih 
nyaman, pembeli juga mulai ramai 
yang datang," ujar Pemilik Toko Baju 
Haji Mumun ini.

"Area parkimya luas, sistem parkirnya 
sudah canggih pakai tiket. Ada satpamnya 
juga, jadi kita merasa lebih aman selama 
berjualan," pungkasnya. (wyd/adv)
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