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Tindak Laniqtri sidak Pi. Bupati

Furgfl{ Kios

r

Bangli (Bali Post) -
Menindaklanjuti hasil sid

Bangli Dewa Mahendra Pu[lr
k Penjabat (Pj.) Bupafii
di Pasar Yangapi, Min-

strian dan Perdaganganggu (1/11) sone. Dinas Peri4d
(Disperdindqg) Bangli rrlerf'r
menghidupkd.n pasar ters{bri b.

.ng beberapa hal untqk
lain mengembalikan hari

pasaran ke Ktrjeng, Dispe:
para pemilikftios untuk r

selama ini bdnyak dialih

juga akan segera meminta
mbalikan fungsi kios ya4g
kan menjadi tempat kos.

Untuk purrgf*b.lia. rrr.tJ.i n hari pasarannya, tentun]'a
mi akan sosialisasikan dulu
masyarakat melalui camat

n para perbekel di Tembuku."gal 11 November mendatanp.
Ditemui di kantornya. Senin (?11) 'angnya. 

,

kemarin, Kepala Disperindfg Selain mengqmbalikan h4ri
saran, langkah penting lainnf aBangli Nengah $udibya dida
ng juga akan dilakukannya
lah mengembalikan fungsi
r yang selama ini bany{k
rnakan sebasai tempat kbs

ndatang. Jika nantinYa sqt-
h tanggal tersebut masih a$a
nilik kios yang memban{el

engalihfungsikan kiosnya unt{rk
mpat kos, maka Disperindag

Pasar

Yangapi.

I
I+

p
o

I

pasar, pihaknya memberik{n
batas waktu pindah sampai tarlg-

ingi Xalia f eraqgangan Wahyufa
menjelaskan pengembalian h{ri
pasa"an di Pisar Yangapi d{ri
Pasah ke Kajeng dimaksudk{n
agar tidak menyamai deng{n
hari pasaran di Pasar Metra Depa

'unakan sefagai tempat kps
fungsi semql4 Terkait hal $u
Laknya berehSna memangf;rl
:a pemilik lpiqs dalam wakpu

waktu h-iigga 11 Novemler

Dengan pengaturan ulang h{ri
pasaran tersebut diharapk{n minta untuk mengembalikan

ngsi kiosnya sebagai tempatpasar Yangapi yang selama irri
mati suri akan kBmbali bergairqh.
Mengenai renc{na pengembali{n

ulangh{ri ini. Para pemilil< kios akan

ualan.
Mengenai renclna pengembali{n l
haripasaranke[Gjeng. pihaknya I t

mengaku suda[ sepakat dengan | !

'lGta akan 4i4ta mereka kahu
)mang kioshyh tidak dipakai
tuk jualan, qgfr ditutuP saj4,"
:angnya. Mdtgbnai hal tersebJut
ulnya menlafirr memberikhn

camat tembukp, sejumlah Per-
bekel di Tembufu, dan pengelola
pasar Yangapi dalam sebuah ra-
pat yang digelar beberaPa waktu
lalu. "Rencananya mulai tanggal
13 bulan ini hari pasaran untuk
Pasar Yangapi dilakuk:rn setiaP
kajeng. Sebelum kami kembali-
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SIDAK - I'enjtrbot (Pj.) Bupati Bangli I)
Minggu (2/11) sore

Balr Poslrdok

Mahendrq Putru saat sidah di Pasar Yangapi

gkan menyerahkan l3l ters$but
ke trm yushar untuK orlrnoaKl

"Harapan kami hal itu iluga
biga didukung oleh tim yustfsi."
uiarnya. Sementara itu menge'
nai jumlah pedagang yang aktif
di Pasar Yangapi, sesuai data
terakhir tercatat sebanYak 74.
Sementara jumlah retribusi Yag
disumbangkan Pasar YangaPi
diakui cukup kecil, pada tahur
2013 retribusi yang masuh ke
kas daerah Rp 12 juta lebih,
meningkat menjadi RP 20 juta
lebih di tahun 2014. Karena kon-
disi pasar sepi hingga tanggal

300 kaget sekaligus menyayangkan
kondisi Fnsar Yangapi.

Pasalnya selain jorok karena
banyak sampah, Mahendn Putra
juga menemukan adanYa sejum'
lah kios yang beralih fungsi men-
jadi tenpat kps. N{enurut Mahen-
dra Putra p{lruntukan pasar rtu
tidak jelas. "Pasar seharusnYa
tidak dialiMungsikan seperti ini
Kalau memang sepi harusnYa
dil<oordinasikan. diubah Perun-
tukannya untuk kePentingan
masyarakat. Bukan dijadikan
tcmpat kos," kata Mahendra
Putra saat ibu. (kmb40)
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takan seb4l
Bangli Defv
Putra melakukan in-

dak (sidal) rke
i. Minggu (1/11).
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Putra yang
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