
Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Naik,
Prasetio: Kemendagri Tinggal Coret

JAKARTA (IM) - Peng-
amat politik dari UIN Jakarta, 
Adi Prayitno, menyoroti pen-
ingkatan belanja gaji tun-
jangan DPRD DKI Jakarta. 
Menurut dia, peningkatan 
dalam Rancangan Peraturan 
Daerah DKI tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 2022, jelas 
akan diprotes publik.

“Pasti diprotes publik. 
Ini bukan soal uang atau soal 
anggaran, tapi soal sensiti-
vitas orang yang hidupnya 
makin sulit,” kata Adi, Min-
ggu (9/1).

Dia menambahkan, pro-
tes publik akan berdasarkan 
pada suasana sulit perekono-
mian warga DKI. Menurut 
dia, kenaikan hanya dinikmati 
anggota dewan.

“Kan itu saja yang men-
jadi problem utama, ini sen-
sitivitas utama elit politik saja 
di masa pandemi,” jelas Di-
rektur Eksekutif  Parameter 
Politik Indonesia itu.

Menurutnya, kenaikan 
lebih baik ditunda hingga 
kondisi ekonomi membaik. 
Ekonomi yang mulai menin-
gkat di DKI sejak akhir tahun 
lalu, tidak lantas menjadi 
dasar kenaikan gaji dewan. 
Dia menilai, masyarakat ter-
dampak harus tetap menjadi 
dasar pertimbangan.

“K a l au  u r usan  g a j i 
naik, partai-partai ini damai 
hidupnya dan berkolaborasi. 
Oposisi, pendukung dan 
lainnya kompak. Apa mer-
eka menolak kenaikan ini?” 
jelas Adi.

Jika menilik pada rinci-
annya, belanja gaji dan tun-
jangan DPRD DKI tahun 
ini ditetapkan Rp 177,37 
miliar atau naik Rp 26,42 
miliar dibandingkan tahun 
lalu sebesar Rp 150,94 miliar. 
Anggaran yang naik signifi -
kan adalah belanja tunjangan 
perumahan senilai Rp 102,36 
miliar. Jumlah tersebut, mel-
onjak Rp 25,44 miliar diband-
ingkan tahun lalu Rp 76,92 
miliar.

Tak sampai di sana, be-
lanja tunjangan komunikasi 
intensif  pimpinan dan ang-
gota DPRD, juga naik Rp 
636 juta. Jumlah itu mengge-
napkan totalnya menjadi Rp 
27,34 miliar, lalu belanja tun-
jangan reses juga naik Rp 159 
juta menjadi Rp 6,83 miliar.

Sebelumnya, Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria, menilai, kenaikan 
tunjangan tersebut sudah 
melalui proses pembahasan. 
Menurut dia, eksekutif  dan 
legislatif  menuju arah yang 
sama terkait itu. “Kalau Ke-
mendagri keberatan dan ada 
dasarnya tentu harus dira-
sionalisasikan,” kata Riza di 
Jakarta, Jumat (8/1).

  
Mendagri Tinggal Coret

Terkait kenaikan gaji dan 
tunjangan itu, Ketua DPRD 
DKI Jakarta, Prasetio Edi 
Marsudi menuturkan Kemen-
terian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) dapat mencoret 
rencana kenaikan tunjangan 
dan gaji DPRD DKI yang 
dianggarkan naik Rp26 miliar.

Kenaikan gaji yang ter-
cantum di APBD DKI 2022 
bisa dibatalkan jika dirasa 
terlalu besar. “Bukan ma-
salah (gaji dan tunjangan 
anggota DPRD DKI) nggak 
naik-naik. Ini kita layak kan 
yang mengevaluasi Mendagri. 
Kalau memang tidak cocok, 
Mendagri coret saja,” ujar 
Pras, Minggu (9/1). Tunjan-
gan yang diterima Guber-
nur DKI Jakarta jauh lebih 
tinggi dibandingkan anggota 
DPRD.

“Iya, tunjangan Guber-
nur lebih tinggi. Saya nggak 
hafal. Dana operasional Gu-
bernur Rp56 miliar, kita cuma 
Rp18 juta,” ucapnya.

Meskipun ada kenaikan 
anggaran tunjangan dan pro-
gram kegiatan, hal tersebut 
bukan berarti semua lang-
sung dipegang oleh anggota 
dewan. “Uang itu balik lagi 
ke masyarakat melalui pihak 
ketiga,” kata Pras.  yan
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Anggaran Kunker Luar Negeri
DPRD DKI Naik Jadi Rp45 M

JAKARTA (IM) - Angga-
ran kunjungan kerja (kunker) 
ke luar negeri anggota DPRD 
DKI Jakarta dalam Raperda 
APBD 2022 mengalami ke-
naikan menjadi Rp45,1 miliar. 
Angka ini melonjak 2 kali 
lipat dibanding yang tercan-
tum dalam Kebijakan Umum 
Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) sebesar Rp 22,55 miliar.

Dalami alokasi APBD 
DKI Jakarta 2022 yang diak-
ses melalui situs https://rkpd.
bapedadki.net baik dalam 
KUA-PPAS maupun Raperda 
APBD 2022, anggaran kunker 
ke luar negeri komisi-komisi 
masuk pos anggaran sekretari-
at DPRD DKI Jakarta dengan 
sub-kegiatan kunjungan kerja 
dalam daerah.

Dalam dokumen KUA-
PPAS 2022, pagu anggaran 
yang disiapkan untuk 106 
anggota dewan plesir ke luar 
negeri sebesar Rp 22,55 miliar. 
Angka ini terdiri atas kunjun-
gan kerja luar negeri komisi-
komisi sebesar Rp 21,59 miliar 
dan kunjungan kerja sister city 
sebesar Rp 956,42 juta.

Sedangkan dalam doku-
men Raperda APBD 2022, 
anggaran kunjungan kerja luar 
negeri komisi-komisi melejit 
jadi Rp 45,1 miliar. Angka ini 
terdiri atas kunjungan kerja 
luar negeri komisi-komisi yang 

meningkat menjadi Rp 43,18 
miliar serta kunjungan kerja 
sister city sebesar 1,91 miliar.

Salah satu yang mem-
buat anggaran melejit adalah 
jumlah koefi sien yang dican-
tumkan. Misalnya, biaya tiket 
pesawat perjalanan dinas luar 
daerah PP dianggarkan sebe-
sar Rp 13,5 miliar. Angka ini 
didapat dengan estimasi biaya 
tiket pesawat Rp 40 juta per 
orang dikalikan 338 orang.

Sedangkan dalam Raperda 
2022, alokasi anggarannya 
tiket pesawat sebesar Rp 27 
miliar dengan estimasi biaya 
tiket pesawat sama, yakni 
sebesar Rp 40 juta namun 
jumlah orangnya bertambah 
jadi 676 orang.

Dalam evaluasi Kemen-
dagri Raperda APBD 2022 
tidak terjadi perubahan ang-
garan kunker ke luar negeri.

Dihubungi terpisah, Wakil 
Ketua DPRD DKI Jakarta 
dari Fraksi Gerindra, M Tau-
fi k, menuturkan nominal ang-
garan yang tercantum dalam 
Raperda 2022 sudah disepak-
ati bersama Pemprov DKI 
melalui rapat badan anggaran. 
Adapun lonjakan terjadi kare-
na frekuensi perjalanan dinas 
mengalami penambahan.

“Iya, pasti itu ada frekue-
nsinya ditambah 2 kali,” ujar 
Taufi k saat dihubungi, Ming-
gu (9/1).  yan

Heru Budi Digadang Pimpin Jakarta,
Pengamat: Ini Upaya Jegal Anies
Siapapun yang berkuasa di DKI Jakarta, 
dapat menentukan suara di pemili-
han legislatif (Pileg), pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) bahkan di Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024. Ini kan politik 
karena semua itu berujung pada Pileg 
dan Pilkada 2024 nanti, dan semua par-
tai punya kepentingan, kata pengamat 
politik, Ujang Komarudin.

pres) santer digadang akan 
menduduki kursi Gubernur 
DKI Jakarta menggantikan 
Anies Baswedan, pada bulan 
Oktober 2022 mendatang.

Bila Heru Budi Hartono 
benar didapuk menjadi peja-
bat sementara (Pjs) Gubernur 
DKI Jakarta, menurut penga-
mat politik, Ujang Komarudin, 
hal tersebut sebagai upaya 
menjegal langkah politik Anies 
di tahun 2024.

Pasalnya, siapapun yang 
berkuasa di DKI Jakarta dapat 
menentukan suara di pemili-
han legislatif  (Pileg), pemilihan 

Siapapun yang berkuasa di DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Nama 
Heru Budi Hartono yang 

kini menjabat sebagai Kepala 
Sekretariat Presiden (Kaset-

JAKARTA (IM) Nama kini menjabat sebagai Kepala

kepala daerah (Pilkada) bahkan 
di Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2024.

“Ini kan politik karena 
semua itu berujung pada Pi-
leg (pemilihan legislatif) dan 
Pilkada (pemilihan kepala 
daerah) 2024 nanti, semua 
partai punya kepentingan 
gitu, kan makanya siapa yang 
menjadi Plt Gubernur DKI 
itu juga menentukan ke-
menangan partai dan ke-
menangan calon Presiden 
untuk bisa mengkondisikan 
di lapangan gitu. Ya itu betul 
(menjegal Anies). Salah sa-
tunya Anies mungkin tidak 
dapat suara di DKI gitu loh,” 
ujar Ujang saat dihubungi, 
Minggu (9/1).

Meski begitu, nantinya 
hal tersebut dapat merugikan 
Heru Budi Hartono kare-
na telah kehilangan jabatan 
penting sebagai Kasetpres. 
Pasalnya, jabatan sementara 
Gubernur DKI Jakarta yang 
dia duduki hanya berlangsung 
sekitar dua tahun.

Setelah jabatan sementara 
Gubernur DKI Jakarta bera-
khir, maka Heru Budi Hartono 
akan kehilangan kursinya seb-
agai Kasetpres.

Hal tersebut ada indikasi 
untuk menyingkirkan secara 
halus Heru Budi Hartono dari 
lingkungan istana.

Menurutnya, bisa saja ada 
yang mengincar jabatan Kas-
etpres, dengan cara membisiki 
Presiden untuk menunjuk 
Heru Budi Hartono sebagai 
pengganti Anies sementara.

“Ya mungkin juga ada yang 
ngojok-ngojoki mendorong 
ada yang mengincar posisi 
sekretaris presidennya itu gitu 
loh. Bisa jadi, ini kan persoalan 

politik gitu kan apapun bisa 
terjadi gitu,” ucapnya.

Meski penunjukan peng-
ganti Anies sementara ada di 
tangan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) namun 
keputusan itu bermuara di 
tangan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

“Ya Kemendagri, cuman 
yang nentuin Presiden, Ke-
mendagri tetapi kalau secara 
politik itu Presiden yang ne-
ntukan karena Mendagri kan 
bawahan Presiden,” pung-
kasnya.

Sebelumnya, Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria mengatakan, Heru 
Budi Hartono memiliki kom-
petensi untuk sementara waktu 
menduduki kursi Gubernur 
DKI Jakarta selepas Anies 
mengakhiri jabatannya.

“Dia sosok pejabat yang 
sudah miliki kompetensi per-
nah di DKI dan orangnya 
baik,” ujar Ariza, Sabtu (8/1) 
malam.

Meski begitu, Ariza tak 
mau berkomentar banyak 
terkait peluang Heru Budi 
Hartono yang tengah ramai 
diperbincangkan akan men-
gisi jabatan Gubernur DKI 
Jakarta.

Menurutnya, penunjukan 
penjabat sementara selama 
2 tahun, hingga terpilihnya 
Gubernur DKI dalam Pilkada 
Serentak tahun 2024, meru-
pakan kewenangan dari Ke-
menterian Dalam Negeri (Ke-
mendagri).

“Itu kewenangannya ada di 
Kemendagri. Nanti semuanya 
ada proses aturan dan me-
kanismenya kita serahkan pada 
ketentuan dan peraturan yang 
ada,” pungkasnya.  yan

JAKARTA DITETAPKAN
SEBAGAI

KOTA SASTRA DUNIA
Dua orang pengun-
jung membaca buku di 
per pustakaan mini Ta-
man Suropati, Jakarta, 
Sab tu (8/1). Jakarta 
ditetapkan sebagai 
‘City of Literature’ atau 
Kota Sastra Dunia dari 
49 kota lain di dunia 
yang tergabung dalam 
jaringan ko ta kreatif 
jaringan kota kreatif 
dunia atau ‘UNESCO’s 
Creative City Network 
tahun 2021’ oleh Badan 
Pendidikan dan Kebu-
dayaan PBB (UNESCO).

PENGUMUMAN
Bahwa akan dilakukan pengambilalihan 
hak lebih dari 50% (lima puluh persen) 
saham dalam PT. MITRA JELAJAH 
SOLUSINDO, berkedudukan di Jakarta Utara 
(“Perseroan”).
Keberatan disampaikan secara tertulis ke 
alamat di Gedung Mall Of Indonesia Lt 4 
Rukan Italian Walk, Jl. Boulevard Raya Blok I 
No. 19, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, 
Jakarta Utara.
dengan tembusan kepada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 
6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-
lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Januari 2021
Direksi Perseroan 

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat diperoleh 

pada alamat Perseroan tersebut di atas.

    

P E N G U M U M A N
Kami, Direksi PT ANUGERAH SURYA 
PACIFIC RESOURCES (“Perseroan”), 
suatu perseroan terbatas yang berkedudu-
kan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini 
mengumumkan bahwa:

Pengumuman ini disampaikan untuk 
memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 6 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 
tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu 
Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai 
Setoran Saham.

Jakarta, 10 Januari 2022
PT ANUGERAH SURYA PACIFIC 

RESOURCES
Direksi

Perseroan telah melakukan konversi atas 
sebagian utang Perseroan kepada 
beberapa pemegang saham Perseroan 
dan pihak ketiga lainnya dengan cara 
penerbitan saham baru Perseroan.

Bahwa pelaksanaan konversi utang 
Perseroan di atas telah menyebabkan 
pengambilalihan saham Perseroan, 
sehingga  terjadi perubahan pengendalian 
atas Perseroan kepada ACE PIKE PTE. 
LTD., dengan persentase kepemilikan 
sebesar 52,7% (lima puluh dua koma tujuh 
persen) dari total modal disetor dan 
ditempatkan pada Perseroan.

         

PENGUMUMAN HASIL 
PENGAMBILALIHAN 

PT STARGATE MINERAL ASIA

Dalam rangka memenuhi Pasal 133 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, dengan ini kami Direksi   
PT STARGATE MINERAL ASIA 
(“Perseroan”) mengumumkan hasil 
pengambilalihan 2.940 (dua ribu 
sembilan ratus empat puluh) saham 
atau yang mewakili 98% (sembilan 
puluh delapan persen) dari modal 
disetor dan ditempatkan Perseroan 
yang sebelumnya dimiliki oleh   
PT STARGATE PASIFIC   
RESOURCES, yang telah dijual dan 
diambil alih oleh PT ANUGERAH 
SURYA PACIFIC RESOURCES 
(“Pengambilalihan”).

Pengambilalihan ini telah menjadi 
efektif sejak diterimanya surat 
penerimaan pemberitahuan perubahan 
data Perseroan oleh Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 
tanggal 27 Desember 2021.

Jakarta, 10 Januari 2022
PT STARGATE MINERAL ASIA

Direksi

P E N G U M U M A N
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Likuidator dengan ini 
mengumumkan bahwa para pemegang 
saham telah menyetujui dan menerima 
laporan pertanggungjawaban Likuidator 
atas pembubaran PT. DOCQUITY 
CONSULTING INDONESIA (Dalam 
Likuidasi), sebagaimana tersebut dalam 
Akta Nomor 6, Tanggal 6 Januari 2022, 
yang dibuat dihadapan Ronaldie Christie, 
S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten 
Tangerang, dan bahwa proses likuidasi dan 
tindakan pemberesan terhadap   
PT. DOCQUITY CONSULTING 
INDONESIA (Dalam Likuidasi), telah 
selesai dilakukan.

Jakarta, 10  Januari 2022
Likuidator

34 Warga Tamansari Positif
Covid-19, Ada Probable Omicron

JAKARTA (IM) - Se-
banyak 34 warga Tamansari, 
Jakarta Barat positif  Covid-19 
berdasarkan hasil tes antigen 
dan PCR. Dari 34 orang itu, 
33 di antaranya sudah dirujuk 
ke Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat untuk menjalani 
isolasi. Satu orang lainnya 
dibawa ke rumah sakit karena 
melahirkan.

“Jadi  kalau digabung 
pasien pertama total 34. Akan 
tetapi ada satu orang lagi diru-
juk di luar Wisma Atlet karena 
sedang hamil dan sudah mela-
hirkan hari ini,” kata Lurah 
Kru kut Tamansari, Ilham 
Nurkarin saat dikonfi rmasi di 
Jakarta, Sabtu (8/1).

Nurkarin mengatakan te-
muan ini berawal dari salah 
satu warga yang melakukan tes 
PCR mandiri di rumah sakit di 
wilayah Taman Sari setelah tiba 

dari luar kota. Hasil tes PCR 
itu keluar tanggal 5 Januari 
dengan hasil positif. Karena 
hasil tes itu, petugas kesehatan 
melakukan penelusuran (trac-
ing) di wilayah tempat pasien 
pertama tinggal. Mereka yang 
kedapatan pernah kontak den-
gan pasien langsung menjalani 
tes usap. Hasilnya, sebanyak 
34 warga dinyatakan positif  
Covid-19. Keluarga dari pasien 
pertama termasuk dalam 34 
warga yang dinyatakan positif  
Covid-19 itu.

Nurkarin belum bisa me-
mastikan apakah seluruh warg-
anya itu terpapar Covid-19 
varian Omicron. “Kalau yang 
pertama dipastikan positif  Co-
vid-19, cuma variannya masih 
probable Omicron. Rilis res-
minya dari Dinas Kesehatan,” 
jelasnya.

Dia pun mengimbau warg-
anya yang lain untuk mematuhi 
protokol kesehatan saat ber-
aktivitas di luar rumah demi 
memperkecil angka penye-
baran Covid-19. Sebelumnya, 
sembilan warga Kalideres juga 
sempat terpapar Covid-19 be-
berapa hari lalu. Kesembilan 
orang itu merupakan pekerja 
di Bandara Soekarno-Hatta 
yang tinggal di Kecamatan 
Kalideres, Jakarta Barat).

Mereka dipastikan terpa-
par Covid-19 setelah mengi-
kuti tes PCR di Puskesmas se-
tempat. “Tes PCR sudah keluar 
hasilnya. Ada sembilan positif  
serta sebagian orang masih 
menunggu hasil,” ungkap Ke-
pala Satpol PP Kecamatan 
Kalideres, Selvi Rahmawati 
saat dikonfi rmasi di Jakarta, 
Senin (3/1).  yan

Plt. Bupati Bekasi Resmikan Masjid 
Baitul Hikmah di Karangsatria

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta melaporkan 
kasus aktif  Covid-19 di Jakarta 
didominasi oleh pe laku per-
jalanan luar nege ri. Dari data 
Pemprov DKI teranyar per 
Sabtu (8/1), terdapat 1.593 
kasus aktif  atau orang yang 
masih dirawat dan diisolasi. 
Sebagian besar dari kasus ini 
berasal dari luar negeri.

“Perlu digarisbawahi bah-
wa 1.212 orang dari jumlah 
kasus aktif  adalah pelaku 
perjalanan luar negeri,” kata 
Kepala Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit 
Dinas Kesehatan DKI Ja-
karta, Dwi Oktavia dalam 
keterangannya, Minggu (9/1).

Selain itu, Dwi turut 
mengimbau agar masyarakat 
juga mewaspadai penularan 
virus Varian Omicron yang 
kini juga meningkat di Ja-
karta. Dari 333 orang yang 
terinfeksi, 84,1 persennya 
atau sebanyak 280 orang 
adalah pelaku perjalanan luar 
negeri, sedangkan 53 lainnya 

adalah transmisi lokal. Se-
mentara itu, upaya 3T terus 
digalakkan, selain vaksinasi 
Covid-19 yang juga masih 
berlangsung dengan cakupan 
yang lebih luas. Lebih lanjut, 
Dwi juga menyampaikan, 
target tes WHO adalah 1.000 
orang dites PCR per sejuta 
penduduk per minggu (bu-
kan spesimen), artinya target 
WHO untuk Jakarta adalah 
minimum 10.645 orang dites 
per minggu. “Target ini telah 
Jakarta lampaui selama beber-
apa waktu. Dalam seminggu 
terakhir ada 82.684 orang 
dites PCR. Sementara itu, 
total tes PCR DKI Jakarta 
kini telah mencapai 741.915 
per sejuta penduduk,” tam-
bahnya. Untuk positivity rate 
atau persentase kasus positif  
sepekan terakhir di Jakarta 
sebesar 1,8%, sedangkan 
persentase kasus positif  se-
cara total sebesar 11%. WHO 
juga menetapkan standar 
persentase kasus positif  tidak 
lebih dari 5%.  yan

Sudah 333 Terjangkit Omicron yang
Didominasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

KASUS AKTIF COVID DKI 1.593

SENSITIVITAS KALA PANDEMI DIPERTANYAKAN

TAMBUN UTARA (IM) 
- Plt. Bupati Bekasi, Akhmad 
Marjuki meresmikan Masjid 
Baitul Hikmah, yang berlo-
kasi di Perumahan Taman 
Alamanda Blok G RW 022, 
Desa Karangsatria, Tambun 
Utara, Jumat (7/1). Tak hanya 
itu, dirinya juga melaksanakan 
Shalat Jumat sekaligus bersi-
laturahmi dengan jamaah dan 
warga setempat. 

Peresmian masjid yang di-
tandai dengan penandatangan-
an prasasti, dilanjutkan dengan 
pemberian bantuan santunan 
untuk 50 anak yatim sebesar 
20 juta rupiah, bantuan paket 
sembako untuk 50 dhuafa, dan 
bantuan pembangunan Masjid 
Baitul Hikmah sebesar 10 juta 
rupiah. Bantuan ini merupakan 
program Bekasi Peduli dan 
Bekasi Taqwa dari Baznas Ka-
bupaten Bekasi. 

Dalam sambutannya, Plt. 
Bupati Bekasi menyampaikan 
konsep mendirikan masjid 
bukan hanya sebagai tempat 
beribadah, atau tempat ber-
kumpul, namun masjid juga 
memiliki peran untuk mem-
bangkitkan kekuatan rohaniah 
dan iman. “Masjid ini dibangun 
bukan hanya untuk ibadah 
shalat, tetapi dalam catatan 
sejarah masjid merupakan awal 
prasasti peradaban Islam di 
dunia, dan memiliki peran pula 
untuk membangkitkan iman 
Islam kita,” ucapnya dalam 
rilis Prokopim Setdakab Bekasi, 
Jum’at (7/1).

Dirinya juga turut mendo-
akan Ketua DKM dan panitia 
masjid, agar kelak mendapat 
kebaikan atas pembangunan 
masjid ini. 

“Bagi para panitia dan 
DKM masjid dalam pembangu-
nan ini, semoga mendapatkan 
kebaikan dan balasan istana di 
surganya Allah SWT,” terang-

nya. 
Menurut Anggota DPR RI 

Komisi VI, Daeng Muhammad, 
yang juga hadir pada acara ini, 
menyebutkan Pemerintah Dae-
rah harus mampu memberikan 
kontribusi bagi masyarakat 
Kabupaten Bekasi, juga tetap 
mendengarkan aspirasinya. 
Karena, pembangunan masjid 
tersebut terjadi karena adanya 
sinergitas Pemerintah Daerah 
dan seluruh elemen masyarakat. 

“Terus berikan kontribusi 
kepada rakyat, mampu merang-
kul juga mendengarkan aspirasi. 
Ini bukti terjalinnya sinergitas 
antar Pemerintah Daerah, Pusat 
dan seluruh elemen masyara-
kat,” ujarnya.  mdl

Peresmian Masjid Baithul Hikmah dan pemberian bantuan santunan 
kepada kaum dhuafa di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Jumat (7/1).
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