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REFLEKSI: Komite PP DOB Kota Cikampek gelar refleksi di aula Masjid As-Syuhada Cikampek. Kegiatna ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPR Rl.

Masih Berharap Cikampek Mekar
Komite PP DOB Kota 

Cikampek Gelar Refleksi
CIKAMPEK, RAKA - Un-

tuk m em per cepa t  peme-  
ka ran  Kota C ikampek,  
Komite PP DOB Kota Cikam
pek kembal i  melakukan 
refleksi yang berlangsung 
di aula Masjid As-Syuhada 
Cikampek.

Ketua Komite PP DOB 
Kota Cikampek Jajat Mu- 
najat mengatakan, PP DOB

Kota Cikampek kembal i  
melakukan refleksi, langkah 
tersebut  dilakukan untuk 
mengevaluasi langkah per- 
cepatan per juangan mas- 
yarakat  Cikampek untuk 
dapat memecah diri dengan 
Kabupaten Karawang dan 
membentuk daerah otonomi 
baru Kota Cikampek. "Al- 
hamdul i l lah  saat  ini kita

mendapat  dukunganyang  
luas dan banyak e lemen 
yang mendukung per juan
gan Komite PP DOB Kota 
Cikampek, sehingga dapat 
mempercepat proses pem- 
bentukan DOB Kota Cikam
pek,” ucapnya, saat berbin- 
cang  deng an  Radar  Kar
awang, Senin (18/1).

Pada kesempatan itu, pi- 
h aknya  m e n y a m p a ik a n  
langkah per juangan dan 
sejarah singkat perjuangan 
pemekaran ser ta progres 
perjuangan Kota Cikampek

yang telah  d i laksanakan 
d a n  d i s a m b u t  s e c a r a  
Forkonas PP DOB Indone
sia. Bahkan pada kegiatan 
tersebut dihadiri langaung 
oleh H.Syaiful Huda sebagai 
Komisi X DPR HI. "Dan be- 
liau menyatakan dukun-  
gannya terhadap per juan
gan DOB Kota Cikampek," 
katanya.

Ia mengaku, langkah terse
but juga dilakukan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
masyarakat, salah satunya 
kebutuhan masyarakat da-

lam rangka mewujudkan 
pelayanan publik di wilayah 
Cikampek. Pada kesempa
tan itu, Ketua DPC PKB 
Kabupaten Karawang Rah- 
mat Hidayat Djati juga siap 
melakukan mengawal per
juangan komite dan melaku
kan sos ia l i sas i  ke t iap  
p impinan partai dan frak- 
si di Kabupaten Karawang, 
agar  u sul an  pem ek a ran  
daerah Kota Cikampek yang 
telah diajukan kepada bu- 
pati dan DPRD Karawang 
dapat  segera di tanda tan-

gani. "la menargetkan se- 
belum tah u n  2023 DOB 
Kota Cikampek sudah te- 
realisasi. Mudah-mudahan 
bisa terwujud,” akunya.

Dikatakan Jajat, selain pe- 
jabat kabupaten, pihaknya 
juga menghadirkan Para 
kepala desa,  tokoh m as 
yarakat,  akademisi ,  dan 
para pemuda untuk bersa- 
ma-sama mendorong agar 
Cikampek dapa t  menjadi 
Kota yang memiliki struktur 
pemerintahan diluar Kabu
paten. Menurutnya, setelah

mendapat persetujuan Bu- 
pati DPRD Kabupaten Kar
awang, meknisme selanjut- 
nya akan disampaikan ke 
Gubernur dan DPRD provin
si Jawa Barat untuk mendapat 
prse tu juan,  karena Kota 
Cikampek merupakan 13 
calon daerah baru target 
prioritas pada pemekaran 
pemprov Jabar maka proses 
di provinsi akan dinilai leb- 
ih cepat. “Dan kita sudah 
berkoordinasi dengan pem
prov dan DPRD Jawa Barat,” 
pungkasnya. (mal)


