Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari Tutup Program Bakti Siliwangi
Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kodim 0604 Karawang

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 03 Oct 2018
KARAWANG - Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari menghadiri penutupan Bakti Siliwangi
Manunggal Satata Sariksa (BSMSS ) yang diselenggarakan Kodim 0604 Karawang di desar Pasir Tanjung
Kecamatan Lemahbang, Karawang, Selasa (2/10)
Dalam sambutannya Wabup menyampaikan, Dirinya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, karena
kegiatan BSMSS ini merupakan bentuk pola pendekatan pembangunan dan berkaitan erat dengan
pelaksanaan peningkatan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan dalam upaya akselerasi
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa /kelurahan.
Wabup menambahkan bahwa lewat kegiatan ini kita tumbuhkan kerjasama, sinergitas yang baik sehingga
pembangunan berjalan dengan lancar sesuai harapan, hasil evalusi program ini sangat positif berkat adanya
dukungan swadaya masyarakat yang tinggi dan terimakasih kepada jajaran Kodim 0604/Karawang dan
berbagai pihak yang terkait dengan program ini.
Dalam program tersebut telah berhasil meliputi pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni (rutilahu),
pembangunan 3 mushola, pembangunan 260 meter drainase dan pembangunan jalan lingkungan oleh pihak

dinas PUPR serta pembangunan 2 lokal ruang kelas baru madrasah, dan pembangunan 4 pos keamanan
lingkungan permanen.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga pelayanan KB dan kesehatan gratis bagi warga, pelayanan
perpanjangan SIM ,serta pelayanan proses E-KTP.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Karawang yang didampingi Dandim 0604 ,Kejari dan jajaran
kepolisian mengecek sejumlah pembangunan yang sudah selesai dikerjakan dari gotong royong TNI,Polri
,Pemda dan masyarakat.
"Alhamdulillah pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan secara gotong royong sudah seratus persen
selesai,"kata Wakil Bupati Jimmy Ahmad Zamakhsyari
Ditempat yang sama, Dandim 0604 Karawang Letkol Inf. Endang Sumardi saat dikonfirmasi uraikan
kegiatannya ini telah berlangsung selama 14 hari kerja, melibatkan 150 personel TNI dari setiap anggota
Koramil yang ada dalam wilayah teritorialnya. Program ini dilakukan secara rutin diharapkan bisa berlanjut
ke setiap desa-desa.
“Agenda Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa ini selain melibatkan pembangunan infrastruktur fisik
juga non fisik, tujuannya untuk membangkitkan dan menumbuh kembangkan semangat gotong royong
warga desa yang nampak mulai menipis seiring perkembangan jaman terjadi,”ujar Dandim.(***)
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