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ambulance PKS ini. 
 Segala bentuk program yang 
menyasar masyarakat merupakan 
bentuk komitmen tinggi kepedulian 
PKS terhadap permasalahan 
masyarakat.
 "Saya berharap dengan mobil 
ambulance ini, semakin memberikan 
semangat kepada kader PKS dalam 
melayani masyarakat. Banyak sekali 
program PKS yang menyasar 
masyarakat secara langsung. Hal itu 
tentu semakin meneguhkan bahwa 
PKS merupakan partai yang sangat 
peduli terhadap permasalahan yang 
ada di masyarakat. Lebih-lebih di 
masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang ini. PKS harus hadir 
melayani rakyat," kata Hamid Noor 
Yasin.

Wonogiri (21/10) --- Bertempat di 
rumahnya di Desa Bulusulur, 
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 
Wonogiri, Selasa (19/10) Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa 
Tengah IV, Hamid Noor Yasin kembali 
menghibahkan lima unit mobil 
ambulance PKS. 
 Kelima mobil ambulance 
tersebut diserahkan kepada struktur 
pengurus PKS di Kabupaten 
Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, 
dan Kabupaten Sragen.
 Hamid Noor Yasin, saat 
menyerahkan mobil ambulance 
secara simbolis mengatakan bahwa 
ia berharap kader PKS bisa terus 
hadir di tengah-tengah masyarakat 
untuk memberikan pelayanan, salah 
satunya melalui layanan mobil 

 Muh. Haris, Ketua DPW PKS 
Jawa Tengah yang turut hadir 
mendampingi kegiatan tersebut 
dalam sambutannya meminta 
kepada seluruh anggota PKS 
menjadi yang terdepan dalam 
melayani masyarakat. Ia meminta 
struktur PKS yang ada hadir sampai 
di tingkatan terkecil, yakni RT-RW.

Hibahkan 5 Unit 
Mobil Ambulance PKS

Drs. Hamid Noor Yasin, M.M
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yang berhak menerima PIP. Lalu 
melakukan pengawasan," jelas 
Syaikhu.
 PIP ini, lanjut Syaikhu, sangat 
dibutuhkan oleh sekolah dan siswa 
terutama di masa Pandemi Covid-19 
yang sudah berlangsung hampir dua 
tahun.
 "Dampak ekonomi pandemi 
dirasakan semua orang. Karena itu, 
PIP ini sangat dibutuhkan 
masyarakat," ujar Syaikhu.
 Syaikhu berpesan agar dana 
PIP digunakan untuk kegiatan yang 
berhubungan dengan sekolah. Yakni 
membayar SPP, uang kegiatan dan 
sejenisnya.
 "Pakai dana ini sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk sekolah. 

Kabupaten Karawang (21/10) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, 
Ahmad Syaikhu menyerahkan 
bantuan Program Indonesia Pintar 
(PIP) kepada siswa di Kabupaten 
Karawang, Selasa (20/10). 
Penyerahan PIP dilakukan saat 
Syaikhu reses.
 Menurut Syaikhu, PIP 
merupakan program Pemerintah 
Pusat. Sebagai Wakil Rakyat, 
tugasnya adalah mengadvokasi PIP 
untuk diberikan kepada siswa yang 
orangtuanya terkena dampak 
ekonomi Pandemi Covid-19 dan 
melakukan pengawasan terkait 
pelaksanaannya.
 "Tugas saya melakukan 
advokasi dan mengusulkan siswa 

Jangan buat beli rokok, main game 
dan lainnya," tegasnya.
 Ada tiga sekolah yang Syaikhu 
kunjungi. Yaitu SMK Taruna Sakti, SD, 
SMP dan SMA Harapan Umat, serta 
SD Nurul  Fikri.

Serahkan Bantuan PIP kepada 
Tiga Sekolah saat reses di Karawang, 

H. Ahmad Syaikhu
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H. Ahmad Syaikhu

aktivitas pelayanan berupa 
pertolongan kepada masyarakat saat 
bencana alam terjadi. Seperti banjir, 
tanah longsor hingga gempa bumi. 
 "Tim Rescue ini sudah banyak 
berbuat untuk masyarakat yang 
terkena bencana alam," ujar Syaikhu.
 Presiden PKS itu juga memberi-
kan apresiasi kepada DPD PKS Kabu-
paten Bekasi yang telah melaksanak-
an Pelatihan Tim Rescue. Kegiatan ini 
sebagai langkah antisipasi 
menghadapi musim hujan yang 
berpotensi menimbulkan banjir 
 "Saya apresiasi diadakannya 
agenda pelatihan ini. Sebab 
sebentar lagi musim hujan akan 

Kabupaten Bekasi (21/10) --- 
Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu 
memberikan bantuan kepada Tim 
Rescue DPD PKS Kabupaten Bekasi, 
Senin (19/10) di Tambun Selatan. 
Kegiatan ini dilakukan Syaikhu saat 
reses sebagai Wakil Rakyat.
 Menurut Syaikhu, bantuan ini 
dimaksudkan untuk lebih mening-
katkan semangat dalam membantu 
masyarakat.
 "Ini bantuan tidak seberapa. 
Mudah-mudahan dapat lebih 
membuat semangat teman-teman 
Tim Rescue," kata Syaikhu.
 Selama ini, tambah Syaikhu, 
Tim Rescue telah banyak melakukan 

hadir," katanya.
 Syaikhu berharap aktivitas 
program semacam ini terus 
dilanjutkan. Sebab membantu 
masyarakat yang dilanda musibah 
sudah menjadi DNA PKS.
 "Lanjutkan program ini. Karena 
DNA PKS adalah melayani dan 
membantu masyarakat yang terkena 
musibah," jelas Syaikhu lagi.
 Salah seorang Relawan, Junaedi 
Abdillah mengucapkan terimakasih 
atas bantuan dari Syaikhu.  
 "Terimakasih Pak Syaikhu. 
Bantuan seperti ini kami butuhkan 
untuk aktivitas di lokasi bencana," 
ujarnya. 

Berikan Bantuan untuk Tim Rescue 
Relawan PKS
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nongkrong yang positif," ujar 
Syaikhu.
 Di kafe semacam ini, Syaikhu 
berharap akan lahir ide, gagasan dan 
karya kolaborasi yang memberikan 
manfaat bagi masyarakat.
 "Saya berharap akan muncul 
gagasan dan karya inovatif dan 
kreatif hasil dari kolaborasi banyak 
pihak," harap Syaikhu.
 Presiden PKS itu juga 
mengapresiasi DPD PKS Kabupaten 
Bekasi yang telah berinisiatif 
membangun Kafe Kolaborasi.
 "Apresiasi saya berikan kepada 
DPD PKS Kabupaten Bekasi. Ini 
dapat menjadi contoh dan diterap-
kan di daerah lain," ujar Syaikhu.
 Ketua DPD PKS Kabupaten 

Kabupaten Bekasi (21/10) --- Sebuah 
tempat kongkow bernama Kafe 
Kolaborasi hadir di Roof Top (atap) 
Kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi. 
Peresmiannya langsung dilakukan 
oleh Anggota DPR RI Ahmad 
Syaikhu, Sabtu (17/10).
  "Dengan mengucapkan Bismil-
lahirrahmanirrahim, Kafe Kolaborasi 
saya nyatakan resmi dibuka," kata 
Syaikhu yang kemudian diikuti 
dengan memukul alat perkusi.
 Menurut Syaikhu, tempat 
seperti ini sangat dibutuhkan di 
zaman kekinian. Terutama untuk 
anak-anak muda yang kerap disebut 
Milenial, Generasi X dan Y.
 "Ini wadah bagi anak-anak mu-
da sekarang. Mereka butuh tempat 

Bekasi Budi MM menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Syaikhu.
 "Sebuah kehormatan Kafe 
Kolaborasi ini diresmikan oleh 
Ustadz Ahmad Syaikhu. Saya dan 
kader DPD PKS Kabupaten Bekasi 
mengucapkan terima kasih," ucap 
Budi MM.

Resmikan Kafe Kolaborasi 
di Kabupaten Bekasi

H. Ahmad Syaikhu
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H. Ahmad Syaikhu

negara. Jadilah pahlawan masa kini 
dengan gadget yang kita miliki," ajak 
Syaikhu dalam sambutannya di 
acara Webinar Aptika Kementerian 
Komunikasi dan Informasi 
(Kemenkominfo) kerjasama dengan 
Komisi I DPR RI , Senin (18/10/2021).
 Syaikhu mengingatkan agar 
kehadiran internet bisa membawa 
manfaat maka harus diisi dengan 
konten-konten positif tersebut.
 "Kita harus melakukan langkah-
langkah untuk meminimalisasi efek 

Jakarta (20/10) --- Anggota Komisi I 
DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad 
Syaikhu mengajak anak muda untuk 
berkontribusi kepada masyarakat 
dengan membuat konten-konten 
yang positif lewat gadget yang 
mereka miliki.
 "Sebagai anak bangsa, 
kemampuan atau skill membuat 
konten positif dan kreatif sepertinya 
sudah menjadi kewajiban. Ini medan 
juang baru untuk ikut berkontribusi 
kepada masyarakat, bangsa dan 

negatif dari internet, salah satu 
caranya dengan membuat konten 
positif dan kreatif. Saat ini kata 
konten jadi akrab di telinga kita, 
bahkan ada kalimat 'Tiada Hari Tanpa 
Konten'," ungkap Syaikhu.
 Syaikhu menjelaskan internet 
yang menghadirkan berbagai 
macam media sosial ini ibarat ruang 
bebas, akan menjadi masalah besar 
jika ruang bebas tersebut sebagian 
besar berisikan konten negatif.

Hadiri Webinar Aptika Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) 
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Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, 
tokoh masyarakat, anggota dan 
simpatisan PKS Kecamatan Ciledug.
  Acara yang dihadiri lebih dari 
100 orang warga ini berlangsung 
secara tertib dan menerapan prokes 
baik.  Dengan antusias warga 
menerima kacamata baru.  Semoga 
bermanfaat dan berkah.

Dr.H. Mulyanto, M.Eng. anggota 
Komisi VII DPR RI fraksi PKS dari Dapil 
Banten III, yang meliputi Kota 
Tangerang, Kota Tangsel dan 
Kabupaten Tangerang, yang akrab 
disapa Pak MUL, menurunkan tim 
hadir dalam acara pemeriksaan dan 
pemberian kacamata di Ciledug, 
Kota Tangerang.  Hadir dalam 
kesempatan ini Ketua DPC PKS 

Berbagi Kacamata Di Ciledug
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Habib Aboe Bakar Alhabsyi

 "Bismillah hari ini saya 
meresmikan mobil operasional DPW 
PKS Kalimantan Selatan untuk 
melayani masyarakat banua," Kata 
Habib Aboe. Habib Aboe berharap 
semoga ini bisa lebih baik dalam 
melayani masyarakat serta bisa 
membantu memenangkan politik di 
tahun 2024.

Banjar -- Sekretaris Jenderal DPP PKS 
yang juga sekaligus Anggota DPR RI 
Dapil Kalimantan Selatan I Habib 
Aboe Bakar Al Habsyi meresmikan 
mobil operasional untuk melayani 
masyarakat Banua bersama Ketua 
DPW PKS Kalimantan Selatan Ja'far 
di Rumah Aspirasi Perumahan 
Pesona Kecamatan Kertak Hanyar 
Kabupaten Banjar, Rabu (20/10).

Meresmikan Mobil Operasional untuk 
Pelayanan Masyarakat Banua
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Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM

 Fikri lebih lanjut meminta 
semua pihak berkolaborasi dalam 
mensukseskan program perbaikan 
ekonomi masyarakat, terutama di 
sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif, khususnya usai dihantam 
badai pandemi dalam dua tahun 
terakhir.  
 “Kami prihatin dengan 
melemahnya aktifitas ekonomi 
masyarakat di sektor pariwisata, seni 
pertunjukan, hingga kuliner di 
Brebes, meskipun kita tetap harus 
optimis melihat peluang,” imbuh 
politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
 Peluang yang dimaksud adalah 
tumbuhnya sektor ekonomi lain, 

Brebes (21/10) --- Anggota DPR RI 
asal Dapil Jawa Tengah IX, Abdul 
Fikri Faqih mendorong geliat sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif di 
Kabupaten Brebes usai menurunnya 
level pembatasan kegiatan 
masyarakat menjadi level 3.
   “Namun tetap dalam koridor 
yang aman dan protokol Kesehatan, 
disamping itu banyak event kreatif 
budaya yang sesuai dengan kondisi 
pandemi saat ini,” ucapnya saat 
membuka diskusi dalam Kegiatan 
Bimbingan Teknis kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ 
Baparekraf RI  di Hotel Grand Dian 
Brebes, Selasa (19/10/2021). 

justru di kala pandemi terjadi.
    “Misalnya di sektor aplikasi 
digital, masyarakat harus bisa 
memanfaatkan peluang ini untuk 
berkreasi jualan melalui online 
(daring), ataupun event kreatif yang 
kini ramai secara daring,” jelasnya.
  Namun demikian, dirinya juga 
mengingatkan agar tetap berhati-
hati dalam membuka aktifitas wisata 
yang beresiko meningkatkan angka 
infeksi covid-19. 
  “Jangan sampai Ketika dibuka, 
langsung muncul klister-klaster baru, 
sehingga kita harus memulai dari 
awal lagi,” pintanya.

Membuka Bimbingan Teknis kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Baparekraf RI
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KH. Aus Hidayat Nur

 "Kalau sikap para pemimpin 
yang memindahkan IKN ini terhadap 
agama masih seperti yang kita 
saksikan saat ini, bahkan cenderung 
berorientasi diktator, maka IKN ini 
akan menjadi musibah bagi 
masyarakat Kaltim. Karena tidak 
menutup kemungkinan hanya 
menguntungkan pihak-pihak 
oligarki, para pemodal, yang terus 
memeras kekayaan rakyat dan 
alamnya," ungkapnya. 
 "Kita punya lagu Indonesia 
Raya yang sesungguhnya mewakili 
nilai-nilai Islam. Di situ ada lirik 
Bangunlah jiwanya Bangunlah 
badannya. Ketika membangun, 
maka membangunnya berorientasi 
kepada nilai. Makanya bangunlah 

Samarinda (20/10) --- Menemui 
tokoh-tokoh umat selepas kajian 
kitab Hadrotusy Syaikh Hasyim 
Asy'ari di Kantor DPW PKS 
Kalimantan Timur (16/10/2021), Aus 
Hidayat Nur mengajak agar sama-
sama mengantisipasi dampak 
pemindahan Ibukota Negara ke 
Kaltim. 
 "Bagaimanapun pindahnya IKN 
ini akan memunculkan culture shock 
atau keterkejutan budaya," ingatnya 
di hadapan tokoh-tokoh umat dari 
10 kecamatan di Samarinda.
 Kyai Aus, demikian biasa 
disapa, menjelaskan bahwa di antara 
yang perlu diantisipasi dari proses 
pemindahan IKN adalah sikap 
pemerintah terhadap agama. 

jiwanya. Dan itu didahulukan dari 
bangunlah badannya. Cuma sayang 
pemerintah Jokowi ini berorientasi 
kepada membangun badan 
daripada membangun jiwa. Yang 
diutamakan kereta cepat, dulu 
bilangnya tidak pakai uang APBN, 
sekarang ternyata pakai uang APBN. 
Uang APBN itu uang rakyat," 
tambahnya memberikan contoh. 
 Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini 
menjelaskan bahwa baik-buruknya 
pembangunan IKN ini sangat 
tergantung pada pemimpin yang 
memindahkannya. 
 "Kalau pemimpinnya masih 
seperti ini, maka kita khawatir hanya 
menguntungkan pihak-pihak 
tertentu," tegasnya. 

Bertemu tokoh dari 10 kecamatan 
di Samarinda
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KH. Aus Hidayat Nur

 "Termasuk dalam kaitan 
memunculkan tokoh-tokoh yang 
shalih sebagai calon pemimpin 
bangsa. Saat ini PKS dipimpin oleh 
Habib, yaitu Dr. Salim. Maka Humas 
bisa kenalkan Dr. Salim ke masya-
rakat, termasuk bersilaturrahim 
dengan para habaib," tambahnya. 
 Dalam sesi dialog, salah satu 
peserta bernama Yusuf yang baru 
berusia 17 tahun berharap agar 
Anggota DPR RI bisa mensupport 
peningkatan kemampuan anak 
muda. 
 Sementara Vera yang sudah 
bertahun-tahun membina sebuah 
Komunitas Menulis dengan anggota 
yang tersebar di berbagai propinsi 
berharap agar terus ada informasi 
yang disampaikan dari Aleg.

Samarinda (19/10) --- Kunjungan ke 
Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus 
Hidayat Nur berjumpa dengan para 
pegiat media, di Samarinda, Kalima-
ntan Timur, Sabtu, (16/10/2021). 
 Diantaranya adalah penulis, 
fotografer, videografer, desainer, 
hingga konten creator lainnya. 
Dalam pertemuan, Aus Hidayat Nur 
menyampaikan dinamika politik 
nasional, termasuk juga kaitannya 
dengan isu-isu di DPR RI. 
 Anggota Komisi II ini 
menyatakan bahwa para pegiat 
humas sesungguhnya merupakan 
bagian penting dari setiap kebaikan. 
 "Harus lebih berani dan 
progresif menyampaikan kebaikan," 
pesannya. 

  "Kami berharap 
perkembangan kerja Aleg bisa terus 
diupdate kepada kami, sehingga 
kami mendapatkan konten-konten 
yang bisa mengimbangi berita-
berita politik yang tidak 
bertanggungjawab," imbuhnya.  

Bertemu Komunitas Humas
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Rafli

 Kepada media, seniman etnik 
kontemporer yang kini menduduki 
kursi Komisi VI DPR RI mengatakan, 
tujuan kegiatan masa Reses kita ini, 
untuk menyerap dan 
menindaklanjuti aspirasi konstituen 
dan pengaduan masyarakat guna 
memberikan pertanggungjawaban 
secara moral dan politis kepada 
kontituen di daerah pemilihan 
sebagai perwujudan perwakilan 
rakyat dalam pemerintahan. 
 "Karena setiap masa reses 
tergolong singkat waktunya untuk 
kita kujungi ke semua Kabupa-
ten/Kota yang jarak,  kita lakukan 
kunjungan bergilir, disamping kita 
juga melayani melalui rumah 
aspirasi" Ujar Rafli, Rabu (20/10) 

Banda Aceh (20/10) --- Mengisi masa 
Reses pada paruh kedua tahun 2021 
ini, Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli 
melakukan serapan aspirasi dan 
menyalurkan berbagai jenis bantuan 
di sejumlah lokasi dalam dapil Aceh 
1.
 Selama bekerja di luar gedung 
DPR RI Senayan,  terhitung 09 - 17 
Oktober 2021, Ia terlihat menjumpai 
konstituen di Kawasan Pidie, Aceh 
Besar, dan Banda Aceh. Dipilihnya 
kawasan tersebut sebagai tempat 
pelaksanaan tugas Anggota Dewan 
di dapil dalam rangka menjaring, 
menampung aspirasi konstituen 
setelah pada reses sebelumnya ia 
sudah lakukan kunjungan di 
kawasan Barat Selatan Aceh.

 

Serap Aspirasi Hingga Salurkan Bantuan 
dan Renovasi Tempat Ibadah
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Rafli

menghubungi GM PLN Aceh di 
hadapan para petani.
 "Kita melihat dan mendengar 
keluhan para petani bawang di 
Simpang Tiga Pidie, terkait aliran 
listrik yang tidak tersedia, untuk itu 
kita langsung menghubungi GM 
PLN Aceh agar mengatasi persoalan 
ini, kita Video Call menghubungkan 
langsung antara GM PLN Aceh dan 
Para Petani," ujar Rafli.
 Melengkapi kunjungan 
kemarin, Legislator yang juga 
seniman kondang di Aceh turut 
menghadiri perayaan Maulid di 
Masjid Teungku Chiek Di Pasie, Desa 
Blang Leuen, Kecamatan Simpang 
Tiga, Kabupaten Pidie.

Kabupaten Sigli (19/10) --- Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli 
menyalurkan bantuan untuk 
Menasah Desa Kampung Baroe, 
hingga temui langsung para petani 
bawang di Kecamatan Simpang Tiga 
dalam kunjungan kerja di Kabupaten 
Pidie, Aceh, Minggu (17/10/2021).
 Kunjungan dalam rangka 
mengisi masa reses tersebut 
dioptimalkan politisi PKS Aceh itu, 
dengan cara mendatangi langsung 
masyarakat kalangan petani bawang 
Kecamatan Simpang Tiga yang 
sedang mengeluhkan kendala 
produktifitas akibat belum 
mendapatkan layanan listrik PLN.
 Mengetahui kondisi demikian, 
Anggota Komisi VI Rafli, langsung 

Salurkan Bantuan Menasah, 
dan Temui Petani Bawang
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H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

dari para ulama dan tokoh juga 
masayarakat. 
 "Pada kesempatan silaturahmi 
ini saya ingin menyampaikan bahwa 
PKS lebih banyak mendengar dan 
berusaha menindaklanjuti saran, 
masukan dan nasehat dari para 
tokoh sekaligus menyerap aspirasi 
konstituen dan pengaduan 
masyarakat guna memberikan 
pertanggungjawaban moral dan 
politis kepada pemilih di Dapil 
sebagai perwujudan perwakilan 
rakyat. Dan juga memberikan 
sosialisi tentang perjuangan PKS di 
parlemen serta kegiatan kedewanan 
dan membahas isu-isu hangat yang 
terjadi di tengah masyarakat. 
Dengan harapan masayarakat 

Bekasi (19/10) --- Masa reses 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS 
Mahfudz Abdurrahman diisi dengan 
kegiatan temu silaturahmi dan 
dialog tokoh ormas Islam, budaya 
dan penggerak UMKM se-Kota 
Bekasi, Minggu (17/10/2021). 
 Kedatangan Mahfudz 
Abdurrahman disambut para tokoh 
yang hadir di Griya Wulansari Bekasi 
Selatan sebagai tempat pertemuan 
tersebut. 
 Mahfudz Abdurrahman yang 
merupakan Wakil Rakyat dari Kota 
Bekasi dan Depok menyampaikan, 
saat ini PKS harus lebih banyak 
melakukan silaturrahmi dan 
mendengarkan serta berusaha 
melaksanakan masukan dan nasehat 

mendapatkan informasi yang benar 
dan bisa memahami atas isu-isu 
yang beredar”, jelas Mahfudz.

Silaturrahmi dan Dialog 
Tokoh se-Kota Bekasi
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Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam Indonesia(IAEI), para 
narasumber, dan dimoderatori oleh 
Prof. Dr. Nurul Huda selaku Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam Indonesia.
 Pada kesempatan ini, Anis yang 
juga Anggota Komisi XI DPR RI, 
memaparkan tentang Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Ekonomi 
Syariah yang menjadi jawaban 
permasalahan dan solusi ekonomi di 
Indonesia. 
 Anis juga menambahkan  
bahwa RUU Ekonomi Syariah yang 
komperhensif dan implementatif 
dapat meningkatkan ekonomi 

Jakarta (18/10) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS, Anis Byarwati 
menghadiri acara Focus Group 
Discussion (FGD) Perkembangan 
Rancangan Undang-Undang 
Ekonomi Syariah, yang merupakan 
bagian dari rangkaian acara Road to 
Indonesia Sharia Economic Festival 
(ISEF) ke-8 tahun 2021. 
 Acara ini diselenggarakan oleh 
Bank Indonesia (BI) yang 
berkerjasama dengan Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan 
Komite Nasional Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (KNEKS).
 Acara ini juga dihadiri oleh 
Astera Primanto Bhakti, selaku 

nasional, maka masuknya RUU 
Ekonomi Syariah dalam Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) 
prioritas menjadi urgen.
 Menurut Wakil Ketua Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR RI ini, perkembangan 
Ekonomi Syariah yang cepat, 
membutuhkan pengembangan 
dasar hukum agar dapat menjadi 
landasan pengaturan yang ajeg dan 
dapat membentuk ekosistem yang 
sehat, sehingga berdampak optimal 
bagi kesejahteraan rakyat dan 
keadilan sosial. 

Hadiri FGD Perkembangan 
RUU Ekonomi Syariah
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Selatan.
 Acara dihadiri Ketua DPRa PKS 
Pondok Jagung, Bapak Didit dan 
Ustadz Rusmanto serta Kader SPKK 
DPC PKS Serpong Utara. Warga 
berterimakasih atas acara baksos 
kacamata oleh Pak MUL.
 Lebih dari 100 orang warga 
Serpong Utara dengan seksama 
mengikuti proses pengecekan mata 
untuk menerima lensa kacamata 
yang sesuai dengan kondisi mata 

PROGRAM KACAMATA 
DI SERPONG UTARA

Dr.H. Mulyanto, M.Eng. anggota 
Komisi VII DPR RI fraksi PKS dari Dapil 
Banten III, yang meliputi Kota 
Tangerang, Kota Tangsel dan 
Kabupaten Tangerang, yang akrab 
disapa Pak MUL diwakili oleh Tim 
Teritorial mengadakan program 
kacamata baca gratis untuk warga 
Serpong Utara, Kota Tangerang 

mereka.  Kegiatan pembagian ini 
dilanjutkan dengan pendaftaran 
keanggotaan PKS, Alhamdulillah 
acara berjalan dengan suskes dan 
lancar.
 Semoga kacamata yang 
langsung diberikan kepada warga 
dapat bermanfaat bagi mereka. 
Aamin3x YRA 

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Adakan program kacamata baca 
gratis untuk warga Serpong Utara
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yang merupakan tetangganya. 
Tetangganya mengaku, warga 
miskin ini menggantungkan 
kebutuhan pangannya dari 
sumbangan tetangga yang simpati 
atas penderitaan yang dialami.
 Sejurus kemudian, anggota 
Komisi Sosial DPR ini segera 
menghubungi Kepala Dinas Kota 
Semarang dan memintanya agar 
segera menerjunkan bantuan bagi 
warga yang dimaksud. 
 Alhasil, Dinas Sosial merespons 
positif laporan anggota dewan ini 
dan berjanji akan segera 
mengirimkan bantuan kepada 
sasaran yang dimaksud.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil 
Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf 
menyerahkan bantuan beras bagi 
warga Kota Semarang yang tersebar 
di Kecamatan Semarang Tengah, 
Semarang Timur, dan Mijen. 
 Bantuan sebanyak 750 
kilogram beras diberikan dalam 
bentuk paket 5 kilogram bagi 150 
warga tidak mampu di kecamatan 
tersebut.
 Selain menyerahkan bantuan 
beras, Bukhori juga mengadvokasi 
salah seorang warga miskin di 
Kecamatan Mijen yang ternyata 
belum sama sekali tersentuh 
bantuan sosial dari pemerintah. 
 Hal itu didapati setelah 
menerima aduan dari seorang warga 

Serahkan Bantuan Beras dan Advokasi 
Warga Tak Tersentuh Bansos di Dapil
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Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

menjaga dan melanjutkan tradisi 
dan budaya yang baik di masyarakat. 
Kami sebelumnya juga telah 
membuat lomba hadroh, marawis, 
dan juga lomba olahraga, seperti 
badminton dan lain sebagainya,” 
ujarnya saat membuka lomba 
pembacaan rawi ini di Jakarta 
Selatan, Sabtu (16/10). 
 HNW sapaan akrabnya 
mengatakan bahwa PKS sebagai 
partai politik Islam meyakini bahwa 
tradisi-tradisi yang baik di 
masyarakat harus terus dilanjutkan, 
apalagi Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 
1945 juga mengamanatkan untuk 
menjaga dan meningkatkan budaya 
nasional yg mengakar di Indonesia, 
seperti pembacaan Rawi, Hadhrah 

Jakarta (17/10) --- Anggota Komisi 
VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua 
MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur 
Wahid, bersama dengan Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta 
Selatan menyelenggarakan lomba 
pembacaan Rawi Simtudurror untuk 
masyarakat di Jakarta Selatan.
 Menurut pria yang akrab 
disapa HNW ini mengatakan, tujuan 
pembacaan Rawi yakni dengan hara-
pan untuk menghormati budaya 
positif yang ada di masyarakat, juga 
meneruskan kegiatan seni yang 
sudah mentradisi di masyarakat 
penganut Ahlussunnah wal jamaah 
di Indonesia, khususnya Betawi. 
 “Ini komitmen PKS dalam 

dan lainnya.
 “Kami yakin bahwa politik Islam 
justru dalam rangka menguatkan 
seni dan budaya positif yang 
berkembang dan diterima di tengah 
masyarakat, karena politik yang baik 
tidak akan lepas dari akar budaya. “
Ukarnya 

Selenggarakan Lomba Baca Rawi
Di Dapil
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 Apalagi Kakanwil BPN Kaltim 
menjelaskan bahwa payung hukum 
IKN belum ada. 
 "Payung hukum IKN belum ada 
sehingga belum maksimal dalam 
pelayanan kepada masyarakat," jelas 
Asnaedi. 
 Selain itu, di hadapan Kakanwil 
Kaltim Asnaedi dan Kakantah 
Samarinda Firman Ariefiansyah 
Singagerda, Aus Hidayat Nur yang 
merupakan Anggota Komisi II DPR RI 
juga mengingatkan terkait kawasan 
transmigrasi di Kutai Kartanegara.
  "Kawasan transmigrasi di Kukar 
berubah jadi kawasan hutan, 
sementara para transmigran banyak 
yang sudah memiliki sertifikat. Ini 
juga berpotensi konflik," ingatnya. 

Samarinda (17/10) --- Anggota DPR 
RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur 
mengingatkan kepada BPN terkait 
perlunya antisipasi potensi masalah 
pertanahan di lahan IKN yang akan 
dibangun oleh pemerintahan Joko 
Widodo.
 Hal tersebut, disampaikan pria 
yang akrab disapa Kang Aus dalam 
Sosialisasi Program Strategis BPN di 
Hotel Aston Samarinda (16/10/2021).
  "Lahan IKN berpotensi 
memiliki masalah pertanahan di 
kemudian hari, ini harus menjadi 
perhatian sedini mungkin oleh BPN. 
Misalnya perkebunan kelapa sawit 
dan tanah garapan masyarakat, itu 
juga berpotensi konflik di lahan IKN," 
ungkapnya. 

 Acara ini dihadiri oleh 75 
peserta dari Samarinda, Balikpapan 
dan Kutai Kartanegara. Sebagai 
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan 
Timur, Aus Hidayat Nur mengingin-
kan dengan sosialisasi ini maka hak-
hak tanah masyarakat Kaltim dapat 
terselamatkan. 
 Dalam sesi dialog, Asnaedi 
menyampaikan kondisi Kakanwil 
BPN Kaltim yang masih menaungi 
urusan pertanahan di Kalimantan 
Utara. Asnaedi berharap melalui 
Komisi II, dapat segera didorong 
pembangunan Kakanwil BPN 
Kaltara. 

Hadiri Sosialisasi 
Program Strategis BPN
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Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.

 Rombongan juga mengunjungi 
display room untuk mengamati 
awetan beragam jenis kupu-kupu 
penghuni Bantimurung Bulusaraung 
sebagai media edukasi, penelitian, 
dan ekowisata. 
 Anggota DPR Dari FPKS ini  
mengatakan bahwa Taman Nasional 
Bantimurung merupakan tempat 
yang sangat eksotis dan perlu untuk 
terus dikembangkan. 
 Selain untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan, juga dapat 
menjadi obyek wisata yang akan 
mendatangkan pendaptan untuk 
negara maupun untuk daerah.  
 Akmal sangat terkesan akan 
adanya kekayaan spesies kupu-kupu 
di Bantimurung yang dikenal 

Maros (17/10) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS, Andi Akmal 
Pasluddin dan Sejumlah Anggota 
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) RI melakukan kunjungan kerja 
ke Taman Nasional Bantimurung 
Bulusaraung di Kabupaten Maros. 
 Rombongan sangat terkesan 
dengan sejuknya suasana kawasan 
Taman Nasional Bantimurung 
Bulusaraung yang berlokasi di 
Provinsi Sulawesi Selatan ini.   
 Di dampingi Bupati Maros, 
Chaidir Syam,  Andi Akmal beserta 
rombongan komisi IV DPR RI 
menyambangi kawasan konservasi, 
Santuary Kupu-kupu dan air terjun 
Bantimurung yang keduanya berada 
di Kawasan Wisata Bantimurung. 

sebagai The Kingdom of Butterfly ini.
 Andi Akmal Pasluddin yang 
juga politisi PKS kelahiran Bone 
Sulsel ini menilai, keterlibatan 
masyarakat dalam mengembangkan 
Taman Nasional Bantimurung sudah 
cukup terjalin, hanya tinggal 
menaikkan jumlah pengunjung. 
Pemkab Maros juga perlu 
memperbaiki sarana prasarana di 
dalamnya, begitupun dengan 
membentuk program yang dapat 
mengajak masyarakat berwisata ke 
Taman Wisata Nasional 
Bantimurung, sehingga lokasi 
tersebut dapat menjadi alternatif 
menaikkan Penghasilan Asli Daerah 
(PAD).   

Kunker Komisi IV DPR RI
di Taman Nasional Bantimurung
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Drs. H. Adang Daradjatun

selaku Anggota DPRD DKI Jakarta, 
Bpk. Agus Mulyadi Sekretaris 
Kecamatan, Kompol H. Slamet Riyadi 
SH. MM. selaku Kapolsek Kebon 
Jeruk dan Bpk. Muhammad selaku 
Ketua DPC PKS Kebon Jeruk.
 Dari serap aspirasi disampaikan 
terkait permasalahan keamanan 
yang sempat viral dan permohonan 
masyarakat agar kali pesanggrahan 
di wilayah Jakarta Barat dapat segera 
disheetpile. (17/10/2021. TGN)

Drs. H. Adang Daradjatun,  Anggota 
DPR RI Dapil DKI Jakarta III, yang 
juga Anggota Komisi III dan Badan 
Legislasi DPR RI, dari Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera, melaksanakan 
Kunjungan Reses dengan Tokoh 
Masayarakat pada Hari Sabtu, 16 
Oktober 2021 di Lapangan Bulu-
tangkis Jl.Marjuki Rt 008/005 Kedoya 
Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 
 Acara ini dihadiri para tokoh 
masyarakat dan pejabat setempat 
Antara lain,  Bpk. Nasrullah, M.E. 

Reses, Silaturrahim dengan 
Masyarakat Kedoya Selatan
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dalam memastikan sejumlah 
bantuan sosial yang diberikan oleh 
Kemensos kepada masyarakat bisa 
tepat sasaran, tepat waktu, tepat 
jumlah, tepat kualitas, tepat jenis 
dan tepat cara. 
 Dalam kesempatan itu, Bukhori 
mengimbau kepada peserta supaya 
setiap aktivitas sosial untuk 
mengadvokasi masyarakat dibangun 
dengan niat dan orientasi yang 
lurus. Menurutnya, berat-ringan 
suatu pekerjaan bergantung pada 
niat dan orientasi kita dalam 
melakukannya.
 “Besar-kecil itu bisa diukur, 
sedangkan berat-ringan pekerjaan 
itu perkara perasaan. Jika sejak awal 
niat kita bekerja adalah untuk 

Semarang (17/10) --- Anggota 
Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, 
Bukhori Yusuf menjadi salah satu 
narasumber dalam workshop Audit 
Berbasis Masyarakat (Community 
Based Audit) yang diselenggarakan 
oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Sosial (Kemensos). 
 Seminar ini diselenggarakan 
sebagai langkah edukasi bagi pilar 
sosial antara lain TKSK, PSM, Tagana, 
Pendamping PKH, dan unsur 
masyarakat lainnya untuk 
mengawasi penyaluran bantuan 
sosial dari Kemensos.
 Community Based Audit ini 
merupakan bentuk pengawasan dan 
pengendalian yang mengedepan-
kan masyarakat sebagai aktor utama 

beramal baik, memberi manfaat, dan 
membuat diri kita bermakna bagi 
orang lain, maka pekerjaan yang 
terlihat berat pun akan terasa ringan 
dan menyenangkan untuk 
dikerjakan,” papar Bukhori dalam 
acara itu yang diselenggarakan di 
Kota Semarang, Kamis (14/10/2021).

Hadiri Workshop Audit Berbasis 
Masyarakat (Community Based Audit) 
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KH Toriq Hidayat, Lc

paikan bantuan. Mudah-mudahan 
dana tunai yang diterima bisa 
meringankan beban beliau 
sekeluarga,” tuturnya.
 Dalam musibah itu, 
diperkirakan korban mengalami 
kerugian mencapai ratusan juta 
rupiah. Termasuk terbakarnya 
beberapa dokumen penting seperti 
Akta kelahiran, Ijazah dan surat-surat 
tanah miliknya. 
 Toriq berharap korban 
menerima kejadian ini sebagai takdir 
dari Allah SWT. “Selama hayat masih 
dikandung badan, niscaya manusia 
tidak akan luput dari musibah dan 
cobaan. Manusia hanya bisa 
berikhtiar untuk antisipasi dan ber-
istirja,” katanya.
 Mengembalikan segalanya 

Tasikmalaya (18/10) --- Kejadian tak 
diduga terjadi di Kampung 
Mekarjaya Kecamatan Cibalong 
Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 
malam (13/10). Rumah milik 
keluarga Yunus Juhana, terbakar tak 
tersisa. Peristiwa itu terjadi 
diperkirakan akibat konsleting listrik.
 Bersama para kader PKS 
kecamatan Cibalong, Politisi 
Senayan Toriq Hidayat mendatangi 
korban (16/10) dan memberikan 
bantuan. Ia berharap kontribusi 
berupa dana tunai ini dapat 
meringankan beban keluarga Yunus.
 “Berbekal info yang diberikan 
oleh Ketua DPC PKS Kecamatan 
Cibalong. Saya mewakili PKS, hadir 
ke keluarga Pak Yunus. Untuk 
bersilaturahmi sekaligus menyam-

kepada Allah SWT, tambah Toriq, 
dengan mengucapkan inna lillahi wa 
inna ilaihi raji'un (sesungguhnya 
kami milik Allah dan kami akan 
kembali kepada-Nya). Berdoa, Ikhlas 
dan lapang dada dalam mengha-
dapinya, agar kita mendapatkan 
rahmat dan pahala-Nya.

Ringankan Beban Korban Kebakaran 
di Cibalong Tasikmalaya
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Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

(Penulis Buku) dan MS Ka’ban (Pem-
erhati Pergerakan Islam) dan dihadiri 
oleh sekitar 70 orang peserta.
 Tampak hadir dalam bedah 
buku ini Bambang Sutrisno (Anggo-
ta DPD RI), Perwakilan dari Dinas 
Pariwisata, Dinas Pendidikan dan 
Dinas Kebudayaan  Kota Surakarta, 
Pengurus Museum-Museum se 
Surakarta dan Perwakilan keluarga 
H. Samanhudi. Tampak hadir pula 
mahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi yang memiliki perhatian 
mempelajari Sejarah Bangsa.
 Berperan sebagai Keynote Spe-
aker, Abdul Kharis menyampaikan 
sangat mengapresiasi sekaligus 
bangga dengan bedah buku ini.
 Mengapresiasi karena dengan 

Surakarta (18/10) --- Menjalani masa 
reses Reses, Wakil Ketua Komisi I 
DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari 
menghadiri Bedah Buku Sarekat 
Islam Surakarta Tahun 1912-1923 
yang berlangsung di Omah Parang 
Kesit, Kelurahan Sondakan, 
Kecamatan Laweyan pada Sabtu 
(16/10/2021).
 Kegiatan yang diprakarsai oleh 
Museum Samanhudi ini merupakan 
kegiatan rutin bulanan. Akan tetapi  
bertepatan dengan Milad ke 116 
Sarekat Islam yang jatuh setiap 
tanggal 16 Oktober, maka diadakan 
Bedah Buku 'Sarekat Islam Surakarta 
Tahun 1912-1923'. 
 Bedah buku ini menghadirkan 
narasumber Adityawan Suharto 

keterbatasan yang ada, apalagi di 
masa pandemi panitia bersemangat 
untuk menyelenggarakan bedah 
buku ini. Bangga karena buku ini 
ditulis oleh anak muda dengan 
sudut pandang yang berbeda.

Hadiri Bedah Buku Milad 116 
Sarekat Islam
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dan Keuangan ini menjelaskan 
bahwa personal branding adalah 
bagaimana cara mengembangkan 
keunikan yang membuat diri kita 
lebih menarik dari orang lain. 
 "Personal Branding adalah seni 
untuk menjadi diri sendiri, serta seni 
untuk menepati dan membuktikan 
janji tentang diri sendiri kepada 
orang lain. Bukan sekedar promosi 
profilnya," paparnya.
 Oleh karena itu, anggota DPR RI 
dari daerah pemilihan Jakarta Timur 
ini menegaskan bahwa personal 
branding bukanlah bentuk dari 
sebuah pencitraan. Personal 
branding tidaklah memanipulasi diri 

Jakarta (20/10) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, 
menghadiri Webinar dan Launching 
Sekolah Perempuan PKS yang 
diselenggakatan oleh Bidang 
Perempuan dan Ketahanan Keluarga 
(BPKK) PKS Jakarta Utara.
  Pada acara yang turut dihadiri 
oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari 
Fraksi PKS, Yusriah Dzinnun, Ketua 
DPD PKS Jakarta Utara, Ahmad 
Mardono, dan Ketua BPKK DPD PKS 
Jakarta Utara, Fatihah Ekawati, Anis 
didaulat menjadi narasumber 
dengan tema Cara Membangun dan 
Mengokohkan Personal Branding. 
 Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi 

untuk menutup kelemahan tetapi 
ingin menonjolkan kelebihan diri 
dari apa yang dikuasainya.
  "Orang yang memiliki tujuan 
pencitraan, sikapnya akan cendrung 
mengada-ada, membohongi diri 
sendiri, dan tidak natural. Ia akan 
sangat abai dengan kelemahannya 
dan malu untuk mengakuinya 
sehingga memanipulasi dirinya 
untuk terlihat sempurna dimata 
orang lain," jelasnya.
 Menutup pemaparannya, 
politis senior PKS ini mengungkap-
kan bahwa personal branding telah 
bekerja, saat orang lain mengapre-
siasi versi terbaik diri kita. 

Hadiri Webinar dan Launching 
Sekolah Perempuan PKS
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Hj. Nevi Zuairina

Alam serta seluruh pengurus DPD 
PKS Kabupaten Agam.
 "Saya merasa bangga kepada 
pimpinan DPD PKS Kab Agam yang 
mewajibkan semua pengurus dan 
Kader PKS untuk vaksinasi. Para 
Anggota PKS pun secara sadar dan 
tanpa paksaan menyeru juga kepada 
setiap warga di sekitarnya agar turut 
ikut program vaksinasi bersama PKS", 
tutur Nevi.
 Politisi PKS ini menyebut, Vak-
sin masal yang di inisiasi PKS Agam 
ini dilakukan dalam rangka dukung-
an PKS AGAM untuk menyukseskan 
program pemerintah di Kabupaten 
Agam sehingga dapat mempercepat 
penyelesaian pandemi yang sudah 
hampir 2 tahun berlangsung. 

Kabupaten Agam (20/10) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal 
Sumatera Barat II, Nevi Zuairina hadir 
di Kantor DPD PKS Kabupaten Agam 
untuk memberi dukungan program 
vaksin mempercepat penanganan 
covid-19 di Sumbar khususnya dan 
di Indonesia secara keseluruhan.
 Pelaksanaan vaksininasi yang 
digelar oleh DPD PKS Kabupaten 
Agam bekerjasama dengan dinas 
kesehatan Kab Agam beserta 
puskesmas setempat dibuka oleh Hj 
Nevi Zuairina selaku perwakilan DPR 
RI dari daerah pemilihan Sumbar II.
 Pelaksanaan vaksinasi ini diha-
diri juga oleh Anggota DPRD propin-
si dari PKS, H. RInaldi, Kapolsek Biaro, 
Babinsa serta wali jorong Tanjung 

 "Kewajiban buat kader PKS pun 
disambut oleh seluruh anggota PKS 
sehingga untuk memberi teladan 
kepada masyarakat, seluruh peng-
urus dan anggota PKS mengikuti 
vaksin sehingga ketika menghimbau 
ke masyarakat, mereka tidak sekedar 
bicara saja," ungkap Nevi.

Dukungan program vaksinasi di Sumbar
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membuat beras yang biasa menjadi 
beras premium. Seiring 
perkembangan waktu yang terus 
berjalan, proses-proses ini harus 
dilakukan sehingga Bulog mampu 
memenuhi seluruh segmen 
masyarakat yang kebutuhan 
berasnya berbeda-beda.
 "Teknologi mesin rice to rice 
yang beroperasi di Gudang Bulog 
Baru Panaikang Makassar ini tidak 
terlalu canggih, namun memang 
sesuai dengan kebutuhan. Ke depan 
Andi meminta Bulog untuk dapat 
membuat sendiri mesin tersebut, 
agar tidak perlu lagi impor. Ini juga 
berlaku pada seluruh gudang bulog  
yang tersebar di Indonesia sehingga 
ada keseragaman kualitas beras 

Kabupaten Makassar (20/10) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi 
Akmal Pasluddin pada kunjungan 
kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang 
Bulog Baru (GBB) Panaikang, di 
Panakukang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan meminta agar 
teknologi mesin rice to rice nya 
dapat lebih di Upgrade lagi.
 Akmal menandaskan bahwa 
teknologi yang dipakai dalam 
mengelola beras pada sistem 
pergudangan ini tidak terlalu 
canggih. Namun demikian, untuk 
memenuhi kebutuhan saat ini sudah 
sangat mencukupi. 
 Untuk kedepannya, Akmal 
menyarankan agar mengkondisikan 
dengan teknologi yang ada, mampu  

yang dimiliki pemerintah melalui 
Bulog", tutur Akmal.
 Anggota  DPR RI asal Sulawesi 
Selatan II ini  mengakui bahwa 
memang seharusnya Bulog memiliki 
diversifikasi yang berkaitan dengan 
hilirisasi pertanian Indonesia, 
mengingat saat ini Bulog hanya 
menampung gabah petani sebesar 
10 persen, dan dirinya berharap 
dengan adanya teknologi mesin rice 
to rice ini dapat menaikkan harga 
jual beras petani yang kebanyakan 
medium menjadi beras premium.

Kunker Komisi IV DPR ke Gudang 
Bulog Baru (GBB) Panaikang
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Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto 
Parik Gadang Diateh (KPGD). Huller 
dan polisher diserahkan ke Poktan 
Ranah Saiyo, Jorong Tandai Ateh, 
Nagari Lubuk Gadang Tenggara, 
Kecamatan Sangir.
 JIT diserahkan ke dua 
kelompok yaitu Poktan Sahabat Kita, 
Jorong Batang Limpaung, Nagari 
Pakan rabaa tengah, Kecamatan 
KPGD dan Poktan Kato Saiyo, Jorong 
Janjang Kambing,  Nagari Luak 
Kapau,  Kecamatan Pauh Duo.
 Bantuan Kampung Buah 
berupa 1000 bibit kelengkeng 
diserahkan kepada Poktan 
Sarumpun Saiyo, Jorong Batuang 
Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, 
Kec. KPGD. Jalan usaha tani 
diserahkan ke Poktan Teratak 

Kabupaten Solok (21/10) --- Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto 
saat berada di Dapil Sumbar I dalam  
kunjungan kerja di daerah pemilih-
an. Kunjungan ini diisi dengan men-
jumpai sejumlah kelompok di Kabu-
paten Solok Selatan guna menyerah-
kan 6 jenis bantuan  pemerintah. 
 Bantuan tersebut berupa alat 
dan mesin pertanian (alsintan), 
jaringan irigasi tersier (JIT), kampung 
buah, jalan usaha tani (JUT), Kebun 
Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembang-
an Perhutanan Sosial Nasional (Bang 
PeSoNa)
 Ada 3 jenis alsintan yang dise-
rahkan yaitu traktor roda 2, huller 
dan polisher. Traktor roda 2 diserah-
kan ke kelompok tani (Pokta Bineka 
Tani, Jorong Sungai Kalu I, Nagari 

Bersatu, Jorong Teratak Panas, 
Nagari Pakan Rabaa Tengah,  
Kecamatan KPGD. Jalan  tersebut 
memiliki panjang 377 meter dan 
lebar 1,5 meter.
 Kebun Bibit Rakyat diserahkan 
kepada Kelompok Takondai, Jorong 
Sungai Durian, Nagari Bomas Koto 
Baru,  Kecamatan Sungai Pagu. 
Bantuan berupa 30 ribu bibit yang 
jenisnya antara lain durian, pinang 
dan jengkol. Adapun Bang PeSoNa 
diserahkan ke kelompok Lembu 
Lestari, Jorong Bukit Malintang, 
Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan 
Sangir. Bantuannya berupa 10 ekor 
kambing dan lebih dari 600 bibit 
manggis dan pinang. 

Kunker di dapil, 
Serahkan 6 Macam Bantuan
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modal maka penerimanya harus 
punya semangat untuk 
mengembangkannya," ujar 
Hermanto dalam sambutannya usai 
penyerahan bantuan .
 Melalui P2L, jelas Hermanto, 
kelompok penerima bantuan diberi 
modal untuk mengelola pekarangan 
rumah masing-masing anggota 
dengan tanaman sayuran berumur 
pendek seperti kangkung, bayam, 
kacang panjang, cabai dan 
semacamnya.
  "Hasil panennya dijual. Semua 
hasil penjualan masuk kas kelompok 
dan dicatat," tutur legislator dari 
FPKS DPR ini.
 Dana yang terkumpul di kas 
kelompok tersebut, lanjutnya, 
diputar kembali sehingga kas 

Solok (21/10) --- Anggota DPR RI 
Dapil Sumbar I Hermanto dalam 
kunjungan kerjanya di daerah 
pemilihan singgah di Kota Solok 
menyerahkan pengelolaan Program 
Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 
bantuan Pemerintah kepada 3 
kelompok wanita tani (KWT) 
setempat. 
 Ketiga kelompok tani tersebut 
adalah KWT Nangka, Kelurahan 
Laing, Kecamatan Tanjung Harapan; 
KWT Kasturi Gawan, Kelurahan 
Tanah Garam, Kecamatan Lubuk 
Sikarah; KWT Berkah Ilahi, Kelurahan 
VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah.
 "Kegiatan P2L agar dimaknai 
sebagai bantuan modal dari 
Pemerintah untuk masyarakat yang 
tergabung dalam KWT. Karena 

kelompok semakin lama semakin 
besar.
  "Secara periodik ada 
keuntungan yang bisa dibagikan ke 
anggota sesuai kesepakatan. Namun 
sebagian besar dana terus diputar 
untuk keberlanjutan program ini," 
papar Hermanto.
 "Program P2L ini dirancang 
untuk memberdayakan masyarakat 
kota. Selain untuk tambahan 
penghasilan masyarakat, dengan 
program ini tersedia pangan yang 
berasal dari lahan-lahan pekarangan 
di perkotaan," tambahnya
 Bila program ini berlanjut, 
katanya, diharapkan pangan tersedia 
dengan harga yang wajar. 

Serahkan Bantuan kepada Petani Kota
di Solok
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