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Wali Kota Bekasi Tinjau 
Pembangunan di Bantargebang

BEKASI (IM) - Wali 
Kota Bekasi, Rahmat Ef-
fendi mengunjungi wilayah 
Kecamatan Bantargebang 
untuk memastikan pemban-
gunan di wilayah penampung 
sampah ibukota Jakarta itu 
berjalan dengan optimal. 
Selain itu, pembangunan 
harus memiliki manfaat bagi 
masyarakat Kota Bekasi, khu-
susnya masyarakat wilayah 
Bantargebang. 

Kehadiran Wali Kota 
didampingi oleh Kepala 
OPD terkait, Camat Ban-
targebang Warsim, Jaja-
ran Lurah se-Kecamatan 
Bantargebang serta tokoh 
masyarakat wilayah Keca-
matan Bantargebang.”Melihat 
langsung beberapa lokasi di 
wilayah Bantargebang. Me-
mastikan pembangunan bisa 
merata serta optimal,” kata 
Wali Kota Bekasi Rahmat 
Effendi, Selasa (4/1). 

Ia menjelaskan, terdapat 
beberapa lokasi yang ditinjau 
langsung. Di antaranya sumur 
artesis di samping Kelurahan 
Sumurbatu. Kemudian ren-
cana pembangunan kolam 
lele di RW 001 Kelurahan 
Sumurbatu, Sekolah Neg-
eri Terpadu di RT 002/003 
Kelurahan Cikiwul, rencana 

pembangunan folder air di 
RW 004 Kelurahan Cikiwul. 
Selanjutnya rencana pem-
bangunan gedung serbaguna 
di Masjid Ar-Ramdhan RT 
002/005 Kelurahan Cikiwul, 
relokasi lapangan voli Napo-
leon, dan perluasan Masjid 
Al-Jihad yang berada di Kom-
plek Kelurahan Ciketingudik, 
serta jembatan crossing di 
Jalan PP RT 003/003 dan 
RT 003/002 Kelurahan Cik-
etingudik. 

“Saya ingin pembangu-
nannya dirasakan langsung 
oleh masyarakat Bantarge-
bang. Saya optimistis, yang 
penting benar-benar semua 
niatnya sama untuk bisa 
memiliki nilai manfaat bagi 
masyarakat dan tentunya ini 
harus komitmen bersama,” 
ungkapnya. 

Rahmat menambahkan, 
perencanaan pembangunan 
di Wilayah Bantargebang 
memfokuskan berbagai aspek 
pendidikan, kesejahteraan, 
dan kesehatan masyarakat. 
“Tentunya rencana pem-
bangunan ini memiliki fokus 
tersendiri di antaranya aspek 
pada peningkatan pendi-
dikan, kesejahteraan, dan 
kesehatan masyarakat,” pung-
kasnya.  yan

Ariza-Risma Bersaing Ketat 
Perebutkan Kursi DKI-1
Masuknya nama Ariza Patria dalam 
bursa Pilkada DKI Jakarta 2024, 
mengindikasikan Gerindra tidak akan 
lagi mengusung Anies Baswedan, 
sehingga Anies kalau tidak jadi maju 
di Pilpres 2024 meski petahana Gu-
bernur 2017-2022, masih perlu men-
cari dukungan partai. PDIP juga  pasti 
usung jagoannya sendiri, dan Risma 
potensial diusung maju di Jakarta.

maju di Pilpres 2024 meski 
petahana Gubernur 2017-2022 
masih perlu mencari dukungan 
partai,” ujar Adi Prayitno, Se-
lasa (4/1) ketika dikonfi rmasi. 

Sedangkan peluang dari 
Wali Kota Tangerang Selatan, 
Airin Rachmy Diani, Menteri 
Investasi Indonesia, Bahlil La-
hadalia, dan Bupati Tangerang, 
Ahmed Zaki Iskandar di-
katakannya masih dinamis. 

“Sementara Airin mesti 
bertarung di internal mem-
perebutkan tiket dengan Zaki 
Iskandar yang digadang bakal 
maju di Jakarta. Secara kepar-
taian Zaki lebih unggul karena 
posisinya saat ini Ketua Golkar 
Jakarta. 

Yang agak sulit membay-
angkan soal Bahlil. Posisinya 
sebagai menteri tak terlampau 
mentereng untuk Jakarta,” 
ujar Adi. Terkait kandidat dari 
PDI Perjuangan, Adi melihat 
hal Tri Rismaharini memiliki 
potensi maju dalam Pilgub 
DKI 2024. 

“PDIP pasti usung jagoan-
nya sendiri. Risma potensial 
diusung maju di Jakarta. Yang 

Masuknya nama Ariza Patria dalam

JAKARTA (IM) - Kursi 
DKI 1 menjadi incaran sejum-
lah tokoh dan partai politik 
(parpol) pada Pilgub DKI 
Jakarta 2024 mendatang. Ada 
dua nama yang digadang-
gadang akan bersaing kuat 
yakni Wagub DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria (Ariza) dan 
Mensos, Tri Rismaharini. 

Direktur Eksekutif  Pa-
rameter Politik Indonesia, 
Adi Prayitno menyebutkan di 
tahun baru 2022 menandakan 
Indonesia sudah mulai masuk 

dalam tahap awal politik jelang 
Pilpres, Pileg, serta Pilkada di 
2024. Untuk calon pemimpin 
di Jakarta, Adi mengungkapkan 
ada dua nama yang digadang-
gadang akan bersaing kuat 
yakni Ahmad Riza Patria dari 
Gerindra dan Tri Rismaharini 
dari PDI Perjuangan. 

“Dari segi dukungan par-
tai, Ariza lebih realistis karena 
saat ini Ketua DPD Gerindra 
DKI Jakarta. Dalam konteks 
tiket pencalonan, Ariza lebih 
aman. Anies kalau tidak jadi 

JAKARTA (IM) Kursi dalam tahap awal politik jelang

jelas Pilgub DKI 2024 pasti 
ramai. Apalagi Gibran juga 
dikaitkan dengan DKI selain 
Risma,” tuturnya. 

Masuknya nama Ariza 
Patria dalam bursa Pilkada 
DKI Jakarta 2024, lanjut Adi, 
mengindikasikan Gerindra ti-
dak akan lagi mengusung Anies 
Baswedan. “Apalagi nama-
nama yang muncul itu disam-
paikan politisi senior Gerindra 
DKI Jakarta makin membuat 
segalanya terang kalau Gerin-
dra terkesan hanya akan usung 
Ariza bukan Anies di Jakarta,” 
pungkas Adi Prayitno. 

Gerindra Belum Membi-
carakan

Partai Gerindra menegas-
kan belum membicarakan 
pengganti Anies Baswedan 
untuk diusung sebagai calon 
Gubernur DKI Jakarta di Pe-
milu 2024 mendatang.

Ketua Harian Partai Ger-
indra, Sufmi Dasco Ahmad 
mengatakan, usulan calon-
calon pengganti Anies seperti 
disampaikan penasihat Fraksi 
Gerindra DKI Jakarta, M 

Taufi k bukan pernyataan resmi 
partai.

“Bahwa kemudian wacana-
wacana itu secara pribadi dit-
imbulkan oleh Pak Taufi k itu 
boleh-boleh saja, tapi tidak 
bisa dianggap itu adalah state-
ment resmi dari partai,” kat-
anya di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (4/1).

Dia menuturkan, yang 
paling pas untuk bicara soal 
Cagub DKI Jakarta adalah 
Ketua DPD Gerindra DKI, 
Jakarta Ahmad Riza Patria 
yang saat ini menjabat sebagai 
Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mekanisme di Gerindra, 
DPD DKI Jakarta bisa men-
gusulkan dengan berkonsultasi 
dengan dewan pimpinan pusat.

“Sebenarnya kan yang akan 
menyampaikan soal itu kan, 
selain diputuskan dari pusat 
adalah dari DPD DKI, dalam 
hal ini ketua DPD DKI-nya 
adalah Pak Ariza Patria, tentu-
nya yang akan berkomentar itu 
lebih pas nanti Pak Riza Patria 
setelah kemudian berkomuni-
kasi dengan DPP Partai Gerin-
dra,” jelas Dasco.  yan

Pemkab Bekasi Hibahkan Tanah Fasos Fasum
untuk Satbrimob Polda Metro Jaya

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, 
menghibahkan tanah kepada 
Batalyon D Pelopor Satbri-
mob Polda Metro Jaya, yang 
berlokasi di Desa Hegarmukti, 
Kecamatan Cikarang Pusat. 
Penyerahan surat hibah tanah 
diserahkan oleh Pj. Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kabupaten 
Bekasi, Herman Hanapi, kepa-
da Kombes Pol Gatot Mang-
kurat, pada Senin (3/1). 

Dalam kesempatan terse-
but, Pj. Sekda menjelaskan, 
pemberian hibah tanah seluas 
33.813 m2 dan 6.184 m2 ini, 
merupakan tanah Fasilitas Sos-
ial (Fasos) dan Fasilitas Umum 
(Fasum) dari PT. Pembangu-
nan Deltamas dengan tujuan 
untuk mendukung pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban yang ada di wilayah 
Kabupaten Bekasi. 

“Tujuan pemberian hibah 
Barang Milik Daerah (BMD) 
ini dalam rangka mendukung 
pemerintah daerah dan pemer-
intah pusat dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban yang 
ada di wilayah Kabupaten 
Bekasi,” jelasnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Selasa (4/1). 

Dirinya menambahkan, 
pemberian hibah BMD ini 

telah diatur pada beberapa 
dasar hukum, yakni Per-
mendagri  No.19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Pengelola 
Barang Milik Daerah, Perda 
Kabupaten Bekasi No.1 Tahun 
2020 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, serta 
Perbup Bekasi No.112 Tahun 
2020 Tentang Pemindahtan-
ganan Barang Milik Daerah di 
Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Pj. Sekda berharap, pembe-
rian hibah BMD yang berupa 
surat hibah tanah tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh 
Batalyon D Pelopor Satbrimob 
Polda Metro Jaya, dengan se-
baik-baiknya dan sebagaimana 
mestinya. “Semoga kedepan, 
Batalyon D Pelopor Satbrimob 
Polda Metro Jaya, dapat terus 
bersinergi dengan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi, untuk Ka-
bupaten Bekasi yang lebih baik 
lagi,” ucapnya. 

Sementara itu, Kombes Pol 
Gatot Mangkurat, mengucap-
kan terimakasih dan apresiasi 
yang setinggi tingginya kepada 

Pemkab Bekasi atas pemberian 
surat hibah tanah, yang se-
lama ini ditempatkan sebagai 
mangku Batalyon D Pelopor 
Satbrimob Polda Metro Jaya. 

Ia mengatakan, pembe-
rian hibah tanah tersebut un-
tuk keperluan berkelanjutan 
pembangunan flat Batalyon 
D Pelopor dengan harapan 
dapat membantu anggota yang 
belum memiliki tempat tinggal 
yang layak. 

“Pembangunan ini di-
harapkan, dapat membantu 

anggota yang belum memiliki 
tempat tinggal dan berdampak 
baik bagi seluruh anggota 
Batalyon D,” ucapnya. 

Turut hadir dalam acara 
tersebut, Direktur PT Delta-
mas, Perwakilan dari Polres 
Metro Bekasi dan Kejak-
saan Negeri, serta Perangkat 
Daerah terkait di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Acara dirangkaikan dengan 
Upacara Penyerahan Tunggul 
Batalyon B Pelopor, Serah 
Terima Jabatan (Sertijab) Ka-
bagrenmin Kasilog dan Lapo-
ran Korps Raport anggota 
Bintara dan Tamtama.  mdl
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Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (atas) saat 
upacara Peringatan Hari Amal Bakti Ke-76 di 
Plaza Pemda, Cikarang Pusat, Senin (3/1).

KAB. BEKASI (IM) - 
Plt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, 
Akhmad Marjuki menghadiri 
upacara Peringatan Hari Amal 
Bhakti (HAB) Ke-76 Tahun 
2022, yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Agama 
Kabupaten Bekasi dengan 
mengusung tema “Transfor-
masi Layanan Umat”. Acara 
berlangsung di Plaza Pemda, 
Cikarang Pusat, Senin (3/1). 

Plt.  Bupati menyam-
paikan, upacara tersebut 
merupakan peringatan hari 
dibentuknya Kementerian 
Agama Republik Indonesia 
atas berkembangnya menjadi 
salah satu instansi pemerin-
tah yang memiliki peranan 
penting dan strategis dalam 
menjalankan programnya. 

“Baru saja kita melak-
sanakan upacara Hari Amal 
Bhakti, yang juga merupakan 
peringatan dibentuknya Ke-
menag RI. Kemenag ini me-
miliki peran penting dalam 
menjalankan programnya,” 
ujarnya dalam rilis Prikopim 
Setdakab Bekasi, Senin (3/1).

Usai pelaksanaan upa-
cara, Plt. Bupati melanjutkan 
agendanya untuk melakukan 
Tasyakuran HAB ke-76 di 
Gedung Graha Pariwisata, 
Cikarang Timur.

Dirinya mengatakan, se-
bagai upaya penguatan bu-
daya kerja serta pengelolaan 
Aparatur Sipil Negeri (ASN) 
menuju pemerintahan kelas 
dunia, diterapkannya konsep 
“Ber-Akhlak” untuk mewu-
judkan pelayanan kepada 
masyarakat yang efektif  dan 
efisien dalam pencapaian 
kinerja dan individu. 

“Konsep “Ber-Akhlak” 
tersebut sebagai upaya pen-
guatan budaya kerja dan 
pengelolaan ASN menuju 
pemerintah kelas dunia. In-
sya Allah, konsep tersebut 
bisa memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat 
dari kinerja individu, hingga 
tujuan organisasi,” ucapnya. 

Lebih lanjut, ia berharap 
pada tahun 2022 ini, Ke-
menag Kabupaten Bekasi 
dapat meningkatkan pelay-
anan Tranformasi Pelayanan 
Umat dengan mengedepank-
an prinsip utama yaitu Ber-
Akhlak, yang berorientasi 

pada akuntabilitas, kompeten, 
harmonis, loyal, adaptif, dan 
kolaboratif  agar dapat menja-
ga kerukunan umat beragama. 

“Saya berharap pada ta-
hun 2022 ini, Kemenag ka-
bupaten bekasi dapat menin-
gkatkan pelayanannya dengan 
mengedepankan prinsip uta-
ma yaitu Ber-Akhlak. Dengan 
Ber-Akhlak ini pelayanan 
yang diberikan harus ber-
orientasi pada akuntabilitas, 
kompeten, harmonis, loyal, 
adaptif, dan kolaboratif  agar 
dapat menjaga kerukunan 
umat beragama,” terangnya. 

Terakhir, Plt. Bupati men-
gucapkan terimakasih kepada 
Kemenag Kabupaten Bekasi 
karena telah menjadi payung 
teduh bagi unsur umat be-
ragama, serta menjaga Pan-
casila, kesatuan NKRI, dan 
konsitusi dengan menjalin 
sinergitas yang baik dari ber-
bagai pihak. 

Sementara itu, Kepala 
Kantor Kemenag Kabupaten 
Bekasi, H. Sopian menutur-
kan acara tasyakuran tersebut 
sekaligus mengevaluasi hasil 
kinerja tahun 2020-2021, 
ser ta akan beker jasama 
dengan Forum Keagamaan 
Umat Beragama (FKUB) 
dan pimpinan Jababeka akan 
menghibahkan tanah untuk 
wisata religi, yakni memban-
gun tempat-tempat ibadah 
bernama Moderasi Rumah 
Beragama. 

“Kami bersama FKUB 
dan pimpinan Jababeka akan 
menghibahkan tanah untuk 
wisata religi untuk mem-
bangun tempat ibadah, yang 
namanya Moderasi Rumah 
Beragama.” terangnya. 

Agenda dilanjutkan den-
gan penyerahan penghargaan 
Satyalancana Karya Satya 
Presiden Republik Indonesia 
kepada 6 ASN Kemenag 
Kabupaten Bekasi, kemudian 
penyerahan piagam penghar-
gaan sekaligus kadeudeuh 
kepada guru-guru dan siswa 
Madrasah Kabupaten Bekasi 
yang berprestasi dari Baznas 
Kabupaten Bekasi. Selan-
jutnya, santunan anak yatim 
untuk 50 orang siswa-siswi 
Madrasah Kemenag Kabu-
paten Bekasi dari Baznas 
Kabupaten Bekasi.  mdl

Plt. Bupati Bekasi Pimpin Upacara 
Hari Amal Bhakti Ke-76

PENYALURAN BANTUAN PANGAN 
NON TUNAI DI JAKARTA

Seorang warga lanjut usia (lansia) 
menunjukkan dokumen saat pe-
nyaluran bantuan sosial Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan Ban-
tuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak 
(RPTRA) Hati Suci, Tanah Abang, 
Jakarta, Selasa (4/1). BPNT yang di-
berikan senilai Rp200 ribu per bulan 
bagi keluarga penerima manfaat 
(KPM) tersebut nantinya dapat di-
belanjakan berupa sembako melalui 
e-warong.

PENGUMUMAN 
 
-Dengan ini diumumkan bahwa   
PT  GLOBAL TOP CAREER, berkedudukan 
di Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti 
Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar 
Rapat) tertanggal 30 Desember 2021, 
Nomor 38, yang dibuat dihadapan 
ANDREAS, SH.,LL.M, Notaris di Kota 
Bogor, yang memutuskan : 
 
-Perubahan/Penurunan Modal Dasar 
Perseroan yang semula sebesar   
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) 
menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat 
ratus juta Rupiah). 
 
-Perubahan/Penurunan Modal Disetor 
Perseroan yang semula sebesar   
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) 
menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta 
Rupiah). 
 
-Apabila terdapat pihak-pihak yang 
berkepentingan atas tindakan Perseroan 
tersebut dapat mengajukan surat secara 
tertulis pada Kantor Perseroan.  

 
TTD 

Direktur Perseroan 

Pihak PT Delta Mas, Perwakilan Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri serta Per-
angkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi foto bersama saat 
penyerahan hibah tanah kepada Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya di 
Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Senin (3/1).

KOTA BEKASI (IM) 
- Kepala Dinas Perhubun-
gan (Dishub) Kota Bekasi, 
Jawa Barat, Dadang Ginanjar 
menanggapi persoalan anak 
buahnya  yang ditilang oleh 
Satlantas Polres Bogor saat 
melakukan pengawalan warga 
pada 31 Desember 2021 lalu di 
Simpang Gadog arah Puncak, 
Kabupaten Bogor. 

Dadang membenarkan 
petugas tersebut adalah anak 
buahnya. Pengawalan dilaku-
kan tanpa sepengetahuannya 
dan atasan langsung pegawai 
tersebut. Meskipun begitu, 
ia mengakui perbuatan anak 
buahnya tersebut telah me-

nyalahi aturan. Warga yang 
mendapatkan pengawalan juga 

pengawalan saat bertugas di 
Exit Tol Bekasi Barat  pen-
gamanan Nataru merupakan 
kesalahan. 

Awalnya meski sudah di-
arahkan untuk mendapatkan 
pengawalan Kepolisian, warga 
tersebut memohon untuk di-
antarkan dari Exit Tol Bekasi 
Barat. Lalu, anak buahnya 
bersedia memberikan bantuan 
pengawalan tanpa koordinasi 
dengan atasan.  Akhirnya 
terjadi tindakan tilang Satlan-
tas Polres Bogor di Simpang 
Gadog.  Saat itu petugas terse-
but juga langsung mengaku 
salah dan menerima tindakan 
penilangan.  mdl

Pemkot Bekasi Beri Tindakan Disiplin
kepada Pegawai Dishub yang Langgar Aturan

merupakan warga biasa. 
Ia telah memanggil pega-

wai tersebut dan memberikan 
tindakan atas pelanggaran 
disiplin yang telah dilakukan 
berupa pernyataan tidak puas 
dan dipindahkan dari Bidang 
Pengendalian dan Operasi 
(Dalops) ke bidang lainnya. 

“Atas kejadian ini, saya 
selaku pimpinan memohon 
maaf  dan ke depan saya ber-
harap kejadian serupa tidak 
terulang kembali. Untuk itu, 
sosialisasi dan edukasi jajaran 
Dishub juga akan terus kami 
lakukan,” ucap Dadang dalam 
rilis Humas Pemkot Bekasi, 
Senin (3/1).

Berdasarkan Undang Un-
dang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan An-
gkutan Jalan pada pasal 135 
dijelaskan Kepolisian yang 
harus melakukan pengawalan 
dan pengamanan, bukan Dinas 
Perhubungan. 

Dadang juga menyatakan, 
apabila mendapat permintaan 
pengawalan, Dishub sudah 
langsung berkoordinasi den-
gan Kepolisian. Sesuai aturan 
prosedur tetap (protap) saat 
pengawalan, Kepolisian berada 
di depan dan Dishub berada di 
belakang. 

Dadang menjelaskan, inisi-
atif  anak buahnya memberikan 

Kepala Dinas Per hu bung-
an Kota Bekasi, Dadang 
Ginanjar.
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