
Resmikan Jembatan Kali Jambe, Akhmad 
Marjuki Ingatkan Jasa Pendahulunya

TAMBUN SELATAN 
(IM) - Plt. Bupati Bekasi, Jawa 
Barat, Akhmad Marjuki, meres-
mikan Jembatan Kali Jambe di 
jalan penghubung Desa Man-
gunjaya, Kecamatan Tambun 
Selatan, dan Desa Satriajaya, 
Kecamatan Tambun Utara. Pada 
acara peresmian tersebut turut 
hadir Ketua DPRD Kabupaten 
Bekasi BN Holik Qodratullah, 
Kapolres Metro Bekasi Kombes 
Pol. Gidion Arif  Setyawan, Ke-
pala Perangkat Daerah Terkait, 
serta Camat dan Kepala Desa 
setempat. 

Marjuki menjelaskan bah-
wa jembatan tersebut diban-
gun atas inisiasi dari Bupati 
Bekasi terdahulu yakni Alm. 
Eka Supria Atmaja, karena 
melihat jembatan sebelumnya 
berada dalam kondisi yang 
dinilai tidak layak dan menjadi 
salah satu faktor penyebab 
banjir di daerah sekitar. 

“Kita harus ingat jembatan 
ini dibangun karena almarhum 
Bupati Eka Supria Atmaja 
pernah berkunjung dan me-
lihat jembatan ini tidak layak 
dan menjadi penyebab banjir, 
makanya beliau memerin-
tahkan untuk membangun 
kembali jembatan ini,” jelasnya 
dalam rilis Prokopim Setfakab 
Bekasi, Kamis (6/1) sore. 

Ia memberikan apresi-
asinya kepada perangkat dae-
rah terkait yang telah berhasil 
menyelesaikan pembangunan 
jembatan tersebut, sehingga 

dapat kembali berfungsi den-
gan baik dan masyarakat dapat 
kembali menggunakannya. 

“Pertama-tama kita harus 
bersyukur dan mengapresiasi 
perangkat daerah yang terlibat 
sehingga jembatan ini selesai 
dan bisa berfungsi dengan baik 
lagi,” ucapnya. 

Ia berpesan kepada ma-
syarakat sekitar untuk sal-
ing bergotong royong dalam 
merawat dan menjaga kondisi 
jembatan tersebut agar dapat 
menjadi warisan bagi generasi 
mendatang. “Harapan saya 
agar dijaga bersama-sama dari 
tangan yang tidak bertang-
gungjawab agar jembatan ini 
bisa menjadi warisan bagi anak 
cucu kita,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Sumber Daya Air, Bina 

Marga dan Bina Konstruksi, 
Iwan Ridwan, berharap agar 
jembatan tersebut dapat men-
jadi salah satu simbol dan 
objek wisata bagi masyarakat 
di Kecamatan Tambun Se-
latan dan Kecamatan Tambun 
Utara, dikarenakan jembatan 
tersebut telah dibangun den-
gan desain dirasa cukup baik. 

“Diharapkan menjadi satu 
titik ikon bagi kecamatan-keca-
matan tersebut, di mana kami 
telah letakkan sistem kelistri-
kan warna-warni sehingga bisa 
menjadikan objek wisata untuk 
masyarakat sekitar,” tuturnya. 

Sebagai informasi, jem-
batan sepanjang 27 meter 
dengan lebar 5 meter tersebut 
dibangun dengan menggu-
nakan APBD Tahun Anggaran 
2021. Proses pembangunan 
dilakukan selama 5 bulan sejak 
Agustus dan telah selesai pada 
Desember 2021 lalu.  mdl
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DPRD DKI Awasi Pembangunan
Sirkuit Formula E Dua Bulan Sekali

JAKARTA (IM) - Komi-
si B DPRD DKI Jakarta akan 
mengawasi pembangunan 
sirkuit Formula E di Ancol, 
Jakarta Utara dua bulan sekali. 
Hal itu untuk memastikan 
pelaksanaannya rampung 
sebelum Juni 2022.

“Kami akan kontrol lagi 
ke lokasi agar benar-benar 
bisa dipastikan akan selesai 
Juni,” kata Ketua Komisi B 
DPRD DKI, Abdul Aziz di 
Jakarta, Jumat (7/1).

Azis mengakui belum ada 
pembangunan di lokasi ajang 
balap mobil listrik di Ancol 
dan hanya ada patokan saja. 
Untuk itu, wakil rakyat DKI 
Jakarta ini berharap agar 
segera dilaksanakan mengin-
gat ajang itu merupakan bala-
pan besar dan internasional 
sehingga tidak sampai terjadi 
penundaan hanya karena in-
frastruktur belum siap.

“Ini agenda besar, inter-
nasional. Jangan sampai ada 
penundaan,” ucapnya.

Politikus PKS itu juga ber-
harap pengawasan juga tak 
hanya dari anggota dewan 
tetapi masyarakat dan juga 
komisaris BUMD DKI Jakarta 
yakni PT Pembangunan Jaya 
Ancol. “Sudah ada komisaris di 
sana sebagai wakil dari Pemda 
DKI, pengawas sudah ada 
komisarisnya di sana. Intinya 
kami akan mengontrol di sana 
setiap dua bulan sekali,” ujar 
Aziz.

Lokasi sirkuit Formula 
E di Ancol mendapatkan 
kritikan salah satunya dari 
Ketua Umum PSI Giring Ga-
nesha yang sempat meninjau 
lokasi pada Rabu (5/1). Ia 
pun mengkritik lokasi ajang 
balap mobil listrik itu karena 
belum ada pekerja yang akan 
menuntaskan sirkuit sedang-
kan ajang balapan tinggal lima 
bulan lagi.

“Tadi pagi sidak ke Lo-
kasi Formula E. Ya, begini-
lah kiranya proyek uang 
rakyat Rp2,3 T itu. Pem-
bangunan jalur balapan ter-
lihat dihiasi lumpur yang 
‘mengisap’. Tak ada pekerja, 
yang ada hanya kambing 
yang berbaris. Miris. Kejar 
tayang tinggal lima bulan 
lagi dengan kondisi begini?,” 
cuitnya melalui akun Twitter 
@Giring_Ganesha.

Dalam video berdurasi 
hampir dua menit itu, mantan 
vokalis grup musik Nidji itu 
kakinya sempat terperosok 
ke dalam tanah berlumpur di 
lokasi Formula E tersebut. 
“Kok bisa tinggal lima bulan 
lagi Formula E sirkuitnya ma-
sih seperti ini, kok bisa dana 
sebesar setengah triliun uang 
rakyat disia-siakan dengan 
cara seperti ini uang warga Ja-
karta dihambur-hamburkan. 
Begini terus proyek ambisius 
untuk nyapres ini. Semoga 
tidak merugikan uang pajak,” 
ucapnya.  yan

Pemprov DKI Tetapkan 14
Cagar Budaya, Ini Daftarnya

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakar ta  te lah 
menetapkan 14 cagar budaya 
sepanjang tahun 2020-2021. 
Penetapan objek sebagai cagar 
budaya merupakan amanat 
yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Cagar Budaya 
sebagai upaya pelestarian.

“Penetapan ini menjadi 
dasar hukum yang jelas sebagai 
landasan pelestarian cagar 
budaya. Penetapan ini juga 
sebagai bagian dari upaya kami 
dalam melindungi aset budaya 
yang dimiliki Pemprov DKI,” 
ujar Kepala Dinas Kebuday-
aan DKI Jakarta, Iwan Henry 
Wardhana, Jumat (7/1).

Iwan menjelaskan, pene-
tapan objek menjadi cagar 
budaya telah melalui kajian 
yang diverifi kasi oleh Tim Ahli 
Cagar Budaya DKI Jakarta. 
Verifikasi dilakukan dengan 

melakukan survei, riset daftar 
pustaka, dan melakukan pem-
bahasan kajian.

“Proses penyusunan ka-
jian dilakukan dalam beberapa 
rapat pembahasan agar meng-
hasilkan dokumen kajian yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum dan ilmiah,” 
katanya.

Iwan membeberkan kri-
teria penentuan objek untuk 
menjadi cagar budaya an-
tara lain berusia 50 tahun atau 
lebih; mewakili gaya paling 
singkat berusia 50 tahun; me-
miliki arti khusus bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, dan/atau kebudayaan; 
dan memiliki nilai budaya bagi 
penguatan kepribadian bangsa.

Berikut 14 objek yang su-
dah ditetapkan sebagai cagar 
budaya: 1. Lapangan Golf  
Rawamangun 2. Gedung Bank 
Indonesia Kebon Sirih 3. Ge-
dung Kantor Pusat Garuda 
Indonesia Jalan Kebon Sirih 
4. Gedung Tjipta Niaga 5. 
Tugu Peringatan Proklamasi 
6. Rumah Proklamasi 7. Tugu 
Proklamasi 8. Gedung Perintis 
Kemerdekaan 9. Gudang Amu-
nisi Petukangan 10. Kompleks 
Bangunan Vincentius Putri 11. 
Bangunan 1, Bangunan 2, dan 
Bangunan 3 dalam Kompleks 
Perusahaan Umum Produksi 
Film Negara 12. Stasiun Jatin-
egara 13. Jembatan Kereta Jalan 
Matraman Raya 14. Jembatan 
Kereta Terowongan Tiga.  yan

Wagub Ariza Belum
Berpikir untuk Jadi DKI-1

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria atau yang 
akrab disapa Ariza mengaku 
belum memikirkan Pilkada 
2024 untuk menjadi DKI-1. 
Diketahui, masa jabatannya 
dan Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan selesai ta-
hun 2022 dan Jakarta akan 
dipimpin penjabat sementara 
hingga pilkada digelar pada 
2024 mendatang.

Ariza menegaskan di ta-
hun terakhir masa jabatannya 
ini, ia ingin fokus menjalank-
an tugas sebagai wagub. Ia 
terpilih dalam pemilihan di 
DPRD DKI untuk meng-
gantikan posisi Sandiaga Uno 
yang sebelumnya maju seb-
agai cawapres pada Pilpres 
2019 silam dan kini menjadi 
Menteri Pariwisata dan Eko-
nomi Kreatif.

“Tentu tugas saya melak-
sanakan tugas. Belum terpikir 
oleh saya memikirkan pilkada 
apalagi jadi calon gubernur, 
masih lama 2024. Sekarang 
baru awal 2022. Jadi sudah 
saya jelaskan, mari kita tidak 
usah mikirin pilkada atau 
pilpres, politik sekarang di 

masa pandemi ini apalagi 
ada omikron,” ungkapnya di 
Balai Kota pada Kamis (6/1) 
malam.

Ia pun meminta agar 
berbagai pihak fokus pada 
penanganan pandemi dan 
pemulihan ekonomi. Sebab, 
hal ini yang menjadi fokusnya 
di tahun ini.

“Jadi jangan sebentar-
sebentar urusannya poli-
tik. Ini kita sedang berjuang 
bagaimana pandemi turun, 
landai, selesai. Bagaimana 
vaksin selesai. Kan Jakarta 
yang (vaksinnya) sudah lebih 
dari 120%. Nah kita men-
dorong bagaimana provinsi 
lain bisa lebih cepat. Supaya 
pandemi juga turun. Supaya 
omikron juga turun,” tan-
dasnya.

Politikus Partai Gerindra 
itu juga pernah ditanya saat 
tes kepatutan dan kelayakan 
sebelum terpilih menjadi 
wagub oleh DPRD DKI. 
Ariza menegaskan tujuan-
nya menjadi wagub adalah 
meneruskan tugas Sandi-
aga Uno. Ia tak memikirkan 
untuk menjadi orang nomor 
satu di Ibu Kota.  yan Pemkot Jakarta Utara Bangun

Kampung Bayam dengan Konsep Susun
Kita perlu berkoordinasi dan bekerjasa-
ma dengan semua pihak karena lokasi 
yang dimaksud termasuk dalam ka-
wasan PT KAI. Karena itu kami minta PT 
KAI juga bisa sesegera mungkin menin-
daklanjuti supaya kawasan itu menjadi 
lebih indah dan tertata, kata Wali Kota 
Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim.

Bayam seiring dengan adanya 
pembangunan Jakarta Interna-
sional Stadium (JIS). Tahapan-
nya pun, saat ini masuk dalam 
proses persiapan. 

Wali Kota Jakarta Utara, 
Ali Maulana Hakim men-
gatakan, bahwa nantinya pe-
nataan terhadap Kampung 
Bayam akan berkonsep su-
sun. “Kampung Bayam nanti 
akan dibangun dengan konsep 
susun, sementara ini dalam 
proses persiapan untuk pem-
bangunan dan sudah di data 
untuk para warga yang akan 
menghuni” ucapnya, Jumat 
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JAKARTA (IM) - Peme-
rintah Kota (Pemkot) Jakarta 

Utara, akan melakukan pe-
nataan terhadap Kampung 

JAKARTA (I ) k l k k

(7/1).
Untuk saat ini sendiri, 

warga Kampung Bayem masih 
bertahan di pinggir bantaran 
rel kereta, dan nantinya pihak 
terkait akan saling berkordinasi 
mengenai hal tersebut.

“Kita perlu berkoordi-
nasi dan bekerjasama dengan 
semua pihak karena lokasi yang 
dimaksud termasuk dalam 
kawasan PT KAI, kami minta 
PT KAI juga bisa sesegera 
mungkin menindaklanjuti su-
paya kawasan itu menjadi lebih 
indah dan tertata,” jelasnya.

Sementara ini, Ali meminta 
warga bersabar untuk menanti 
dikarenakan proses pemban-
gunan mulai berjalan, nantinya 
yang sudah terdata dari awal 
akan mendapat fasilitas yang 

dijanjikan.
Ia juga menegaskan bahwa, 

ganti rugi ataupun kompen-
sasi sudah diberikan oleh PT. 
Jakpro selaku pengembang, 
jadi warga yang terkena gusur 
sudah menerima kompensasi.

“Jadi pernyataan ini harus 
dicek kembali kepada yang ber-
sangkutan baik kita cek datan-
ya apakah yang bersangkutan 
ini mengaku belum menerima 
itu, jangan-jangan sudah ada 
datanya di kita dan sudah 
menerima,” pungkasnya.

Ali menginginkan hal ini 
harus dicarikan solusi bersama 
secepatnya, dikarenakan ting-
gal di lokasi tersebut sangat 
membahayakan dan memang 
lokasinya bukan peruntukan 
tempat tinggal.  yan

BEKASI (IM) - Wali 
Kota Bekasi, Rahmat Effendi 
disematkan rompi berwarna 
oranye menandakan dirinya 
menjadi tersangka sekaligus 
tahanan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) atas 
dugaan kasus korupsi. Ang-
gota DPRD Kota Bekasi 
dari Fraksi Golkar, Daryanto 
mengaku kaget dan merind-
ing.

”Jadi memang kita saksi-
kan bersama beliau (RE) 
sudah ditetapkan sebagai 
tersangka,” kata Daryanto, 
Jumat (7/1).

”Terus terang saya shock 
banget, sampai sekarang pun 
saya masih merinding tak 
percaya,” ujarnya. Daryanto 
tak menyangka, sebab Pepen 
sendiri menurutnya dinilai 
sebagai mentor dan kerap 
mengajarkan banyak hal. 
Oleh sebab itu, dia masih 
belum meyakini apakah Pep-

en sendiri terlibat langsung 
ataupun tidak dalam dugaan 
kasus korupsi.

”Makanya yang tadi dis-
ampaikan kita masih ingin 
melihat pembuktiannya di 
pengadilan, karena kan kro-
nologis lengkapnya kan nanti 
juga harus dibuktikan di pen-
gadilan apakah beliau terlibat 
secara langsung atau memang 
tidak, gitu kan,” lanjut dia.

Dia juga menjelaskan 
bahwa Golkar sendiri berse-
dia menyiapkan kuasa hukum 
untuk Rahmat Effendi. Na-
mun, tambah dia, keputusan 
penunjukan kuasa hukum 
masih tetap diserahkan ke-
pada keluarga.

”Kita sudah siapkan. Na-
mun kembali itu kita serahkan 
pada pihak keluarga. Apakah 
pihak keluarga akan me-
nyediakan sendiri atau mau 
menggunakan yang dipersiap-
kan,” tegasnya.  yan

Pepen Pake Rompi Tersangka,
Anggota DPRD Bekasi Merinding

RENCANA REVITALISASI 
PASAR INDUK KRAMAT JATI
Sejumlah buruh angkut mem-
bawa buah dan sayur di Pasar 
Induk Kramat Jati, Jakarta 
Timur, Jumat (7/1). Pemprov 
DKI Jakarta melalui Perumda 
Pasar Jaya tahun ini berencana 
merevitalisasi Pasar Induk Kra-
mat Jati seluas 14,7 hektare itu. 

PENGUMUMAN
 
Bahwa PT. GAZZPOLL MAJU TRUZ, berkedudukan di Kota Bekasi (“Selanjutnya 
disebut Perseroan”), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara 
Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:
PT. GAZZPOLL MAJU TRUZ tersebut akan melakukan pelepasan 100% saham 
dalam perseroan kepada pihak ketiga.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga 
lainnya yang ada kaitannya dengan perseroan tersebut dapat menghubungi atau 
mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 
sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT. GAZZPOLL MAJU TRUZ 
Grand galaxy city blok rsn.3/ 32 Pekayon bekasi selatan Jabar.

Bekasi, 8 Januari 2022 
Direksi 

PT. GAZZPOLL MAJU TRUZ

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPD I Partai Golkar DKI 
Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar 
menyebut masih menunggu 
keputusanpartai, terkait den-
gan namanya yang diusung 
dalam pesta demokrasi di Pe-
milihan Gubernur DKI Jakarta 
2024, untuk mendampingi 
Anies Baswedan.

Zaki yang saat ini menja-
bat sebagai Bupati Tangerang 
ini menyebutkan dia masih 
menunggu kepastian dan 
keputusan dari pihak Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Partai 
Golkar.

“Tunggu saja nanti kepu-
tusan Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) Partai Golkar, masih 
lama juga,” katanya, Jumat 
(7/1).

Begitu juga soal kesiapan 
dalam pesta demokrasi di 
Pilkada DKI Jakarta, ia akan 
terlebih dahulu menunggu 

keputusan dari DPP Golkar.
“Tunggu saja nanti,” sing-

katnya.
Sementara, Sekretaris 

DPD Golkar DKI, Basri 
Baco menyampaikan, bahwa 
pihaknya akan mengusung 
ketua DPD Partai Golkar, 
Ahmed Zaki Iskandar maju 
dalam Pemilihan Gubernur 
DKI Jakarta 2024, jika Anies 
Baswedan ingin tetap maju di 
Pilpres nanti.

“Jika Anies Baswedan 
urung maju ke Pilpres, ren-
cana kita akan duetkan Zaki 
dengan Anies di Pilgub DKI. 
Itu harapan kami, karena dia 
pernah di Eksekutif  dan Leg-
islatif. Dia (Zaki) juga sukses 
jadi kepala daerah hampir 
selesai di dua periode, dan 
saat periode kedua lawan-
nya kotak kosong. Dan yang 
penting beliau cerdas serta 
muda,” ungkapnya.  yan

Zaki: Tunggu Keputusan DPP
NAMANYA DIUSUNG DALAM PILGUB DKI JAKARTA 2024
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TIDAK SESUAI JADWAL
Kegiatan Belanja Modal Lanjutan Rehabilitasi 
Total SDN Sumur Batu IV, Kelurahan Sumur 
Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, 
Jawa Barat ini, hingga kini pelaksanaannya 
masih berlangsung. Kegiatan dengan waktu 
pelaksanaan selama 50 hari kalender itu di-
duga tidak sesuai jadwal, alias sudah harus 
selesai di tahun 2021 lalu.

PENGUMUMAN
PT WASUNDARA BERKAH ABADI suatu 
Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum 
negara Republik Indonesia, dengan ini 
mengumumkan rencana pengambilalihan 100% 
saham dalam Perseroan oleh Pemegang Saham 
baru.
Setiap kreditor mempunyai hak untuk 
mengajukan keberatan dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 
setelah tanggal pengumuman ini, dengan 
mengirimkan pemberitahuan secara tertulis 
disertai dengan penjelasan mengenai alasan 
dasar, serta bukti-bukti pendukung yang lengkap 
kepada Perseroan di alamat berikut :
PT WASUNDARA BERKAH ABADI. Up : Direktur. 
Kota Kasablanka Office 88 Tower A Lantai 9, 
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima 
oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kalender setelah tanggal 
pengumuman ini, rencana pengambilalihan 
dinyatakan telah disetujui oleh kreditor.
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU PT sebagaima-
na diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 08 Januari 2022
PT WASUNDARA BERKAH ABADI

Direksi

Peresmian Jembatan Kali Jambe yang menghubungkan Desa Mangun-
jaya di Kecamatan Tambun Selatan dengan Desa Satriajaya di Keca-
matan Tambun Utara, Kamis (6/1).
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