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PT Celebes yang berhak 
mengelola Pasar Cikampek 
1. Namun faktanya, pemu- 
tusan kontrak PT ALS masih 
menjadi masalah di lapa- 
ngan. "Kalau PT Celebes 
tidak bisa jalan, harus ada 
kesepakatan baru. Kalau 
pun nanti ada kesepakatan 
baru atau pemutusan kon
trak, biar langsung ditanda 
tangani pemerintah dae- 
rah," paparnya.

Selain mencari solusi un- 
tuk Pasar Cikampek 1. Rom- 
bongan Komisi 11 juga me- 
nyoroti proses Revitalisasi 
Pasar Cilamaya yang tak 
kunjung selesai. Padahal, 
dalam adendum Perjanjian 
Kerja Sama (PKS). PT Barok- 
ah Putra Delapan (BPD) 
selaku penggarap Pasar 
Cilamaya. Wajib menye- 
lesaikan bangunan pasar

paling lambat 17 April 2021.
Namun, hingga pertenga- 

han Mei 2021 ini. Bangunan 
Pasar Cilamaya dikabarkan 
baru menyentuh progres 80 
persen. Dikabarkan, PT BPD 
mulai mengalami masalah 
pada pembiayaan pemban- 
gunan pasar.

“Pasar Cilamaya sedang 
kita cari solusi. Disper- 
indag juga sedang bekerja, 
nanti kita coba datangi PT 
BPD untuk penyelesaian 
masalah ini,” katanya.

Disinggung soal kemung- 
kinan pemutusan kontrak, 
Derus mengakui, perlu di- 
lakukan pengkajian ter- 
hadap  kinerja PT BPD. 
Pasalnya, bangunan Pasar 
Cilamaya itu saat ini sudah 
hampir selesai.

"Kami lihat nanti pro- 
gresnya, kalau masih ke-

mungkinan ada toleransi 
tinggal kita buatkan aden
dum lagi. Tapi kita pasti- 
kan, jika adendum lagi tapi 
masih begitu, maka harus di 
putus kontrak,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Disper- 
indag Karawang, Ahmad 
Suroto menjelaskan, pro
gres Pasar Rengasdengklok 
memang sedikit terhambat 
di awal. Meski demikian, 
saat ini pihak pengembang 
pasar sudah mulai berpro- 
gres untuk melakukan pem- 
bangunan.

Suro to  m en je la sk a n , 
masalah yang terjadi di awal 
pembangunan Pasar Cikam
pek sudah diselesaikan se- 
cara berkala. Saat ini, proses 
Pembangunan Pasar Cikam
pek sudah mencapai 30 pers
en. Pihaknya menargetkan, 
jika Pasar Rengasdengklok 
harus selesai di pertengahan 
tahun 2022 nanti.

"Pasar Rengasdengklok 
sudah berproses, sekarang 
sudah 30 persen. Kita kasih 
waktu satu tahun untuk 
pengembang menyelesai- 
kan pembangunan pasar 
tersebut," ujar Suroto ke- 
pada KBE.

Suroto mengakui, ada tiga 
pasar di Karawang yang saat 
ini tengah menjadi soro- 
tan publik. Meski banyak 
PR yang perlu diselesai
kan. Suroto mengaku, jika 
pihaknya saat ini terus bek
erja untuk menyelesaikan 
setiap masalah yang muncul 
di tiga lokasi pasar tersebut.

"Solusinya sudah kita temu- 
kan ya, untuk Pasar Cikam
pek 1 disarankan tempuh 
jalur hukum ke pengaca- 
ra negara, Pasar Cilamaya 
mungkin adendum baru lagi, 
kalau Pasar Rengasdengklok 
biarkan berprogres," pung
kasnya. (bbs/mhs)


