
Wabup Karawang Diminta 
Jadi Pembina Viking Jabar 
Karawang, Demokratis 
Rumah Dinas Wakil Bupati Karawang, 
Jimmy Ahmad Zamakhsyari kedatangan 
pengurus Viking Jawa Barat, pada hari Se-
lasa (02/10/2018) dalam rangKa permintaan 
agar bersedia diadulat menjadi salah satu 
pembina. 

Para pengurus Viking 
Jawa Barat meminta J immy 
untuk menjadi pembina 
Viking di Jawa Barat ber-
sama Gubernur Ridwan 
Kamil dan beberapa peja-
bat lainnya di Jawa Barat 
yang selama ini aktif da lam 
memper juangkan klub ke-
banggaan masyarakat Jawa 
Barat, Persib Bandung. 

Merespon permintaan 
p e n g u r u s Viking Jawa 
Barat, J immy mengaku leb-
ih enjoy menjadi pembina 
Viking Karawang. 

"Saya jujur lebih en-
joy di Karawang. Karena 
hubungan emosional den-
gan bobotoh Viking Kar-
a w a n g selama ini sudah 
ter tanam sejak lama, lewat 
kegiatan-kegiatan kema-
nusiaan yang selama ini 
d i l akukannya bersama," 

ujar J immy disela-sela per-
temuan. 

N a m u n jika d ikemu-
dian hari terdapat kepent-
ingan yang lebih besar un-
tuk bobotoh Persib di Jawa 
Barat, J immy mengaku 
siap un tuk d idau la t men-
jadi Pembina Viking Jawa 
Barat. 

J immy pada pr insipnya 
siap dijadikan Pembina 
Viking Jawa Barat n a m u n 
dengan prasyarat vaitu ha-
rus adanya program dan 
kegiatan sosial kemanu-
siaan yang di lakukan Bob-
otoh Persib di Jawa Barat. 

"Saya siap di jadikan 
Pembina Viking Jawa Barat 
dengan syarat harus ada 
program kemanus iaan 
vang d iagendakan oleh Vi-
king," ujarnya. 

Bob Napi, salah satu 

Wabup Karawang Bersama Pengurus Viking Jawa Barat . 

pengurus Viking Jawa 
Barat dalam pe r t emuan 
tersebut mengungkapkan 
alasan dipil ihnya J immy 
menjadi pembina karena 
kepedul iannya t e rhadap 
eksistensi organisasi bob-
otoh terbesar Persib Band-
ung. 

"Kedatangan kami ke 
sini meminta Kang J immy 
untuk menjadi pembina di 
Jawa Barat bersama beber-
apa pejabat lainnya yang 
selama ini m e m a n g peduli 
t e rhadap Viking. Kami me-
milih Kang J immv untuk 
naik ke Jawa Barat," ucap 

O m Bob. 
Seifientara itu pan tauan 

war t awan di rumah dinas 
Jimmy nampak hadir Diri-
jen Persib Bandung Yana 
Umar, serta beberapa pen-
gurus Persib Club seperti 
Rudi Boseng dan Agus O m -
pong. (Jenal Aiviansyah) 


