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 "Para warga sekalian musibah 
datangnya tanpa kita duga, Semoga 
Allah SWT menggantikan yang lebih 
baik lagi. Bapak dan Ibu harus 
bersabar atas musibah yang Allah 
berikan di bulan yang suci ini. Kita 
semua sangat prihatin, tetapi 
insyaAllah warga Jakarta turut 
membantu dan kita mendorong 
bapak Gubernur agar bisa 
merealisasikan keinginan bapak ibu 
semua , bapak ibu sudah dari kecil 
tinggal disini dan ingin rumahnya 
segera diperbaiki," tutur Anggota 
Komisi XI DPR RI ini.
 Politikus  senior ini juga 
berharap Pemda DKI untuk segera 
membangun kembali rumah para 
korban kebakaran sesuai keinginan 
warga.

Jakarta (29/04) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, 
Anis Byarwati, melakukan kunjungan 
ke bekas lokasi kebakaran pasar 
Gembrong, Jl.Basuki Rahmat, 
Kecamatan Jatinegara, Kelurahan 
Cipinang Besar Utara, Jakarta timur, 
Jum'at (29/04/2022).
 Dalam kunjungannya, politikus 
senior PKS Anis Byarwati disambut 
unsur Muspida  seperti Wakil Camat 
Jatinegara Hj. Endang, Sekretaris 
Kelurahan Agung, Ketua RW 001 
Saiman (Yongki) dan segenap tokoh 
masyarakat.
 Di lokasi kebakaran Anis 
merasa prihatin atas musibah yang 
terjadi, Anis pun menyapa langsung 
dan mendengarkan aspirasi para 
warga korban kebakaran.

 "Saya berharap Pemerintah DKI 
Jakarta sesuai keinginan warga 
membangun kembali rumah para 
korban kebakaran, namun begitu dia 
mengatakan pembangunannya 
sesuai tata kelola lingkungan, saya 
juga berharap para warga untuk 
bersedia mau bekerjasama dengan 
Pemerintah agar rumahnya 
dibangun lebih layak, lebih sehat, 
higienis dan tertata rapi," tukasnya.
 Menurutnya, Pemerintah DKI 
Jakarta bekerjasama dengan unsur 
kecamatan, kelurahan akan bahu 
membahu membantu bagaimana 
baiknya agar rumah yang terbakar 
ditata dan dapat dibangun kembali. 

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

kunjungan ke bekas lokasi kebakaran 
pasar Gembrong 
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Kesejahteraan Sosial, Senin (25/04). 
 "Kita harus memiliki rasa 
kemanusiaan yang tinggi terhadap 
masalah Palestina. Kita harus 
mengapresiasi  dan mendukung 
sikap tegak lurus pemerintah 
Indonesia melalui Kemenlu RI  yang 
dalam setiap kesempatan di 
panggung internasional 
menyatakan bahwa Indonesia akan 
berdiri bersama Palestina sampai 
mereka mendapatkan 
kemerdekaannya yang di rampas," 
imbuh Netty. 
 Pada acara penyerahan yang 
digelar pada Sabtu malam (23/04) 

Bandung (25/04) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani 
bersama Komunitas Dua Generasi 
memberikan bantuan  kepada para 
peserta didik kelas Alquran di Gaza, 
Palestina. 
 Bantuan tersebut merupakan 
bentuk empati pada anak-anak Gaza 
yang hidup dalam suasana perang 
dan pandemi. 
 "Jangan sampai perang dan 
pandemi merampas hak belajar 
anak-anak Gaza. Ini menjadi bagian  
tanggung jawab kita sebagai warga 
dunia untuk peduli pada sesama," 
kata Ketua DPP PKS Bidang 

Netty bersama Komunitas Dua 
Generasi  juga melakukan dialog 
dengan Adara Relief Internasional 
dan NGO Assyatibi, sebuah lembaga 
pendidikan Alquran untuk anak-
anak di Ghaza, Palestina. 
 "Isu Palestina harus terus 
disuarakan agar dunia tidak 
melupakan hak anak bangsa 
tersebut  yang masih terjajah. 
Perang dan penjajahan pasti 
meninggalkan duka dan derita bagi 
anak-anak. Rasa aman, hak belajar 
dan hak hidup yang layak tentu 
banyak terenggut, " katanya.  

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si 

Serahkan Bantuan 
Pendidikan Anak Gaza
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beristirahat sebelum melanjutkan 
perjalanan. 
 "Tersedia berbagai macam 
fasilitas seperti makanan dan 
minuman gratis, MCK, sarana shalat, 
charger HP,   layanan kesehatan dan 
bahkan beberapa posko 
menyediakan layanan Swab Anti 
Gen,  pijat, totok punggung dan 
menginap," katanya. 
 Posko tersebut rencananya 
akan beroperasi selama 24 jam. Oleh 
karena itu lanjut Netty masyarakat 
tidak usah khawatir untuk mampir 
ke posko mudik yang didirikan PKS 
tersebut. 
 "Pemudik yang mampir akan 
dilayani oleh kader PKS. Kami 
berharap para pemudik sampai 

Jakarta (28/04) --- Menjelang  Idul 
Fitri  1443 H, PKS mendirikan Posko 
Mudik Lebaran di  berbagai titik di 
sepanjang jalan yang kerap dilalui 
para pemudik. 
 Menurut Anggota DPR RI dari 
Fraksi PKS,  Netty Prasetiyani dalam 
keterangannya, Kamis (28/04/22), 
Posko Mudik Dr Salim merupakan  
salah satu  cara PKS dalam memban-
tu dan melayani masyarakat 
Indonesia.
 "Posko mudik didirikan sebagai 
bentuk kepedulian kepada masya-
rakat, khususnya para pemudik yang 
akan bertemu keluarga di kampung 
halaman," ujar Netty. 
 Posko tersebut, lanjutnya,  
dapat disinggahi pemudik untuk 

kampung halaman dengan aman 
dan selamat. Jangan paksakan jika 
kondisi sudah lelah dan mengantuk. 
Lebih baik berhenti sejenak  untuk 
beristirahat. Keselamatan  jauh lebih 
penting," kata Netty. 

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

Mendirikan Posko Mudik Dr. Salim
di Dapil
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untuk pemudik yang akan pulang ke 
kampung halamannya,” kata Ketua 
DPP PKS Bidang Perempuan dan 
Ketahanan Keluarga (BPKK) ini.
 “Layanan tensi darah, asam 
urat, gula darah, kolesterol, 
masyarakat sangat terbantu, yang 
mau mudik kesehatannya dicek 
dulu, jadi pemudik yang mau pulang 
kampung dicek kondisinya sehat wal 
afiat,” sambungnya Anggota Komisi 
Kesehatan DPR RI ini.
 Kurniasih menambahkan, di 
Poskodik Dr Salim yang didukung 
Bidang Kesos DPW PKS DKI Jakarta 
juga ada layanan ramah anak, 
makanan untuk anak-anak, obat-
obatan mengantisipasi yang sakit, 
posko ini menyediakan semuanya. 

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI 
Fraksi PKS daerah pemilihan Jakarta 
Selatan, Jakarta Pusat dan Luar 
Negeri Dr Kurniasih Mufidayati 
mengunjungi Posko Mudik 
(Poskodik) Dr Salim yang digelar 
DPD PKS Jakarta Pusat disekitar 
Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, 
Sabtu (30/4/2022).
 Kurniasih menyebut pihaknya 
memantau dan memastikan layanan 
Posko Mudik Dr Salim memberikan 
pelayanan dan kenyamanan bagi 
pemudik perempuan dan anak. 
Selain itu juga ketersediaan fasilitas 
pemeriksaan kesehatan dan 
penunjangnya.
 “Kunjungan kali ini, 
memastikan pelayanan terbaik 

Kurniasih pun menjelaskan, ada 
sekitar 125 Posko Mudik Dr Salim 
yang tersebar di seluruh Nusantara, 
sejak H-7 bahkan H-10 sudah ada 
yang beroperasi. 
 “Ini bentuk khidmat dari PKS 
kepada keluarga-keluarga yang 
ingin mudik, posko ini juga sangat 
terpadu dengan adanya layanan 
kesehatan, makanan dan obat-
obatan bahkan ada ruang laktasi 
bagi kaum ibu dan melayani bekam,” 
papar Juru Bicara PKS ini.
 “Tidak lupa, petugas di Posko 
ini juga memberikan takjil pada 
waktu menjelang berbuka kepada 
para pemudik dan warga yang 
melintas,” tambahnya. 

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. 

Kunjungi Posko Mudik Dr Salim 
di Stasiun Senen
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syukur keluarga kami kepada Allah 
atas karunia yang diberikan kepada 
kami. Kami ingin berbagi dengan 
masyarakat. Apalagi sekarang bulan 
suci Ramadhan, bulan untuk 
berbagi," kata Rofik Hananto.
 Dia menambahkan, dirinya 
ingin kumpul dengan masyarakat. 
Waktu yang tepat dilakukan yakni di 
bulan Ramadhan. Kegiatan ini juga 
bentuk warisan dari orang tua yang 
gemar berbagi kepada tetangga-
tetangga saat bulan suci Ramadhan.
 "Kami dititipi harta itu nanti di 
akhirat tidak hanya ditanya 
darimana dapatnya. Tetapi juga 
kemana dibelanjakan. Karena itu 
kami ingin saat ditanya kemana 
uangnya kami, masyarakat di sini 
bisa menjawabnya," katanya.

Purbalingga (30/04) --- Anggota DPR 
RI Fraksi PKS Rofik Hananto meng-
adakan Tebar Sembako dan THR di 
tanah kelahirannya, Desa Blater, 
Kecamatan Kalimanah, Kabupaten 
Purbalingga, Jumat (24/4). 
 Tak hanya Desa Blater, sebagian 
warga desa sekitar, yakni Desa Rabak 
dan Sidakangen juga mendapatkan.
 Tebar Sembako ini merupakan 
kegiatan tahunan yang diadakan 
keluarga besar Ilyas Muhammad 
Azis. Tahun ini dibagikan 500 
sembako dan THR untuk masyarakat. 
 Tahun ini kegiatan dihadiri 
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning 
Pratiwi dan kepala desa Blater, 
Rabak, Sidakangen dan tokoh 
masyarakat.
 "Kegiatan ini adalah wujud rasa 

 Bupati Purbalingga Dyah 
Hayuning Pratiwi menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi kepad 
Rofik Hananto selaku tokoh 
masyarakat dan anggota DPR RI 
yang mempunyai kepedulian dan 
perhatian yang luar biasa kepada 
masyarakat.
 "Terima kasih atas perhatian 
yang luar biasa kepada masyarakat 
Purbalingga," katanya dalam acara 
yang diawali dengan tausiyah 
hikmah puasa oleh Taryudi itu.
 Juwanto, takmir masjid 
Baiturrahman Blater, menyampaikan 
terima kasih kepada Rofik Hananto 
dan keluarga Ilyas Muhammad Azis.
 
 "Semoga apa yang sudah dilakukan 
keluarga almarhum Ilyas banyak 

H. Rofik Hananto, S.E. 

Rofik Hananto Tebar Sembako 
dan THR di Tanah Kelahiran
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Desa Beji Purbalingga ini 
dialokasikan dari zakat produkutif PT 
HEW melalui Lazizmu Purbalingga.
 "Jangan dilihat dari besaran 
nilainya yang kami berikan, namun 
semoga bisa bermanfaat bagi para 
pelaku UMKM jamu gendong," kata 
Rofik.
 Rofik Hananto menyampaikan, 
zakat ini juga merupakan wujud 
dukungan perusahaan kepada para 
pelaku UMKM jamu gendong Dukuh 
Mendong Desa Beji, Kecamatan 
Bojongsari, Purbalingga.
 "Ini adalah distribusi zakat 
produktif kepada para pelaku UMKM 
jamu gendong. Ini bisa juga dibilang 
suport dari PT HEW Purbalingga," 
ungkapanya.
 Rofik Hananto mengaku bahwa 

Purbalingga (28/04) --- Anggota DPR 
RI dari Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Rofik Hananto 
melaunching Rumah Produksi Jamu 
Gendong di Dusun Mendong, Desa 
Beji, Kec. Bojongsari, Kab. 
Purbalingga, Rabu (27/04).
 Selain melakukan launching, 
Rofik bersama dengan PT Herba 
Emas Wahidatama (HEW) 
Purbalingga juga memberikan 
bantuan permodalan kepada 
Paguyuban Jamu Gendong.
 Kegiatan ini program kerja 
sama Lembaga Amil Zakat Infak 
Sodakoh Muhammadiyah (Lazismu) 
Purbalingga dengan PT Herba Emas 
Wahidatama (HEW).
 Pemberian modal kepada 
pelaku UMKM jamu gendong di 

ke depan dirinya akan melakukan 
pendampingan kepada pelaku 
UMKM jamu gendong Desa Beji.
 "Saya merasa terpanggil, jadi 
akan mendampingi dan berinovasi 
agar jamu gendong ini bisa 
merambah di toko modern," 
ucapnya.
 Menurut Rofik, tidak ada yang 
mustahil kalau kita mau berusaha. 
Bisnis akan terus tumbuh. Apalagi 
didampingi Lazismu agar pengusaha 
jamu gendong tambah maju.
 "Hari ini saya ingin berbagi 
semangat dengan masyarakat Beji di 
Dukuh Mendong. Kita berharap 
gayung bersambut agar jamu 
gendong bisa semakin berkembang 
dan meningkatkan kesejahteraan 
keluarga," ujarnya.

H. Rofik Hananto, S.E. 

Launching Rumah Produksi Jamu 
Gendong dan Serahkan Bantuan UMKM
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zakat perusahaan PT HEW, zakat 
karyawan yang dikumpulkan setiap 
bulan dan terkumpul dalam setahun 
untuk dibagikan.
 "Ini juga merupakan wujud 
dukungan perusahaan kepada 
masyarakat untuk meringankan 
beban dari dampak pandemi Covid-
19," ungkap Rofik.
 Rofik menilai, zakat yang 
diberikan kali ini tidak sebanding 
dengan dedikasi dan pengorbanan 
yang sudah dilakukan para guru 
ngaji selama ini. 
 "Tapi semoga dengan apresiasi 
ini kita bisa bersama-sama menda-
patkan kebaikan dan keberkahan-
nya, ikut serta membangun akhlak 
dan memahamkan masyarakat 

Purbalingga (27/04) --- Anggota DPR 
RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
Rofik Hananto bersama dengan PT 
Herba Emas Wahidatama 
Purbalingga memberikan santuan 
kepada total 1.000 guru ngaji di 
Kabupaten Purbalingga, 
Banjarnegara dan Kebumen
 "Ada 1.000 guru ngaji yang 
mendapat zakat karyawan dan zakat 
perusahaan PT HEW. Yakni 500 guru 
ngaji di Purbalingga, 250 orang di 
Banjarnegara dan 250 orang di 
Kebumen," kata Rofik di Pendapa 
Dipokusumo, Purbalingga, Selasa 
(26/04/2022).
 Kegiatan ini bertujuan untuk 
berbagi kebahagiaan kepada kepada 
para guru ngaji. Zakat ini berasal dari 

untuk kenal dengan agama ini 
dengan baik," katanya.
 Bupati Purbalingga yang 
diwakili oleh Asisten Pemerintahan 
dan Kesra Sekda HR Imam Wahyudi 
mengungkapkan Pemkab 
Purbalingga menyambut baik 
kegiatan ini. Selain sebagai bentuk 
berbagi kebahagiaan di Bulan 
Ramadhan, kegiatan ini juga sebagai 
bentuk penghargaan kepada para 
guru ngaji yang telah memberikan 
dharma baktinya.

H. Rofik Hananto, S.E. 

Berikan santuan kepada Seribu guru 
ngaji di Kabupaten Purbalingga
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anak dari Desa Pagerandong 
Kecamatan Mrebet sambil melirik 
temannya yang mengambil minyak 
goreng di rak di dekatnya.
 Anggota DPR RI FPKS Rofik 
Hananto mengatakan, kegiatan 
Semarak Belanja  ini merupakan 
kepeduliannya terhadap anak yatim 
piatu yang tinggal di sekitar 
rumahnya.
 "Kita berbagi kebahagiaan 
dengan anak yatim ini dalam rangka 
menyambut lebaran. Bulan 
Ramadhan adalah bulan berbagi. 
Kali ini kami berbagi dengan anak-
anak yatim piatu," kata Rofik 
Hananto.
 Rofik Hananto menambahkan, 
kegiatan belanja bareng anak yatim 

Purbalingga (29/04) --- Sebanyak 100 
anak yatim piatu di Purbalingga tak 
bisa menyembunyikan 
kegembiraannya, Kamis (28/4). 
Sebab mereka bisa belanja 
sepuasnya saat mengikuti kegiatan 
Semarak Belanja bersama Anggota 
DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto.
 Sejumlah anak yatim memasuki 
sebuah swalayan secara 
berkelompok dengan riang gembira. 
Rak demi rak etalase dilalui. Jika ada 
sesuatu yang menarik, anak-anak 
yang memakai slayer oranye itu 
langsung mengambil dan 
meletakkan ke dalam troli.
 "Saya ambil mobil remote, tas, 
mi. Saya senang bisa belanja banyak. 
Terima kasih Pak Rofik," kata Ilham, 

tidak hanya dilakukan lebaran tahun 
ini saja, tetapi juga menjadi program 
yang berkelanjutan dalam setiap 
tahunnya.
 "Anak yatim ini bukan dari 
panti asuhan, tetapi mereka 
tetangga-tetangga di wilayah 
Purbalingga. Mereka perlu 
penyemangat bahwa mereka itu 
tidak sendirian," katanya.
 Dia menambahkan, setiap anak 
mendapatkan jatah Rp 300 ribu 
untuk belanja apapun di toko 
swalayan itu. Mereka juga 
mendapatkan uang saku Rp 50 ribu. 
Pulangnya mereka juga 
mendapatkan buka puasa.
 

H. Rofik Hananto, S.E.

Semarak Belanja bersama 
Ratusan Anak Yatim Piatu
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lebih baik dari 1000 bulan atau 
sekitar 83 tahun.
  "Saat ini malam tersebut ada 
dihadapan kita, hanya kita tidak tahu 
di malam yang mana yang bernilai 
Lailatul Qadar. Karena itu mari kita isi 
malam-malam yang masih tersisa 
dengan itikaf di masjid untuk 
beribadah mendekatkan diri kepada 
Allah SWT," papar legislator dari FPKS 
DPR RI ini.
 Hermanto berharap, kegiatan 
MTQ yang sengaja dilakukan di 10 
malam terakhir bulan Ramadhan ini 
sekaligus mengingatkan masyarakat 
Islam bahwa saat ini ada Lailatul 
Qadar.
  "Harapannya, selain ada yang 
berlomba menjadi juara MTQ, 
seluruh masyarakat juga berlomba 

Kabupaten Solok (27/04) --- Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS dapil Sumbar I 
Hermanto dalam kunjungan kerja-
nya di daerah pemilihan singgah di 
Nagari Batubajanjang, Kecamatan 
Tigo Lurah, Kabupaten Solok mem-
berikan sambutan pada pembukaan 
acara Musabaqah Tilawatil Qur'an 
(MTQ) tingkat nagari setempat di 
Masjid Jami Batubajanjang.
 "Pelaksanaan MTQ ini sudah 
masuk pada 10 malam terakhir di 
Bulan Ramadhan, dimana di satu 
malam diantaranya ada Lailatul Qad-
ar (malam qadar)," ucap Hermanto 
dalam sambutannya pada pembu-
kaan kegiatan MTQ yang berlang-
sung remang-remang karena aliran 
listrik padam akibat hujan deras.
 Lailatul Qadar itu, lanjutnya, 

untuk mendapatkan Lailatul Qadar," 
tuturnya.
 "Kalau MTQ, juaranya hanya 
beberapa orang. Tapi kalau 
perlombaan meraih Lailatul Qadar, 
juaranya bisa banyak orang," 
pungkas Hermanto. 
 Batubajanjang adalah salahsatu 
nagari terpencil di Kabupaten Solok. 
Untuk mencapainya dibutuhkan 
waktu sekitar 3 jam dari Kota Solok.
  Sebelum kegiatan membuka 
MTQ, dalam kesempatan kunjungan 
ke nagari tersebut Hermanto juga 
turut membagikan makanan ringan 
untuk buka puasa di Jorong 
Kampung Tangah  dan buka puasa 
bersama tokoh setempat di jorong 
Koto Tuo.

Dr. Hermanto, S.E., M.M

Kunker ke Nagari Batubajanjang, 
Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok



Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprrifraksi.pks.id @fpksdprri PKS TV DPR RI

R - RP ID

BERITA FOTO

 Menurutnya, berbagi di bulan 
suci Ramadhan membawa keber-
kahan yang tak terhingga. Legislator 
asal Aceh ini akan terus melanjutkan 
kegiatan-kegiatan serupa. 
 "Semangatnya menghadirkan 
lebih banyak peluang kebaikan 
dalam menjaga optimisme 
masyarakat sepanjang Ramadhan 
dan Idulfitri  1443 H, di tengah 
tantangan masa pandemi Covid-19 
yang masih berlangsung hingga 
tahun ini," papar Nasir.
Nasir dalam sambutannya berharap 
masa yang akan datang bisa 
dijalankan kegiatan pemberdayaan 
yang sustain bagi anggota Pertuni 
Aceh, tidak hanya pembagian 
sembako yang bersifat hit and run.

Banda Aceh (26/04) --- Anggota 
Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal 
Aceh Nasir Djamil menggelar rang-
kaian kegiatan berbagi sembako dan 
kebahagiaan Ramadhan bersama 
Anggota Persatuan Tuna Netra 
Indonesia (Pertuni) Aceh.
 Kegiatan yang dilakukan 
berupa penyerahan paket sembako 
kepada sejumlah penerima manfaat 
di Banda Aceh.
 “Saya mendukung penuh 
Bapak Ibu yang bergabung sebagai 
Anggota Pertuni Aceh, momen 
silaturrahmi ini senantiasa menjadi 
perjalanan Saya untuk terus 
konsisten berupaya membuka 
berbagai kemajuan bagi masyarakat 
kita yang tidak terbatas," kata Nasir.

H.M. Nasir Djamil, M.Si

Berbagi bersama Anggota Persatuan 
Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aceh
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Minggu (24/4) - Anggota DPR-RI 
Dapil Jakarta II meliputi Jakarta 
Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar 
Negeri sekaligus Wakil Ketua MPR-RI 
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid 
membagikan kiswatul Ied (bingkisan 
lebaran) kepada para tokoh Ustadz 
dan Dai di Jakarta Pusat dan Jakarta 

Selatan, dalam rangka Kunjungan 
Kerja sekali setahun DPR-RI. Acara 
turut dihadiri oleh Ketua DPD PKS 
Jakarta Selatan H. Al-Mansyur 
Hidayatullah, Lc dan Ketua DPD PKS 
Jakarta Pusat H. Ismail, S.Pd, beserta 
para tokoh keummatan dari 
berbagai ormas di Jakarta.

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.  

Kunker ke Dapil
Sekaligus 
Membagikan 
Kiswatul Ied 
untuk para Tokoh 
Masyarakat
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 Secara rinci, sebanyak 500 
sarung disalurkan kepada warga 
Kabupaten Semarang. Kemudian 
warga Kabupaten Kendal dan Kota 
Salatiga masing-masing menerima 
150 dan 110 sarung. Sementara 
sebanyak 950 sarung dibagikan 
kepada warga Kota Semarang serta 
sisanya diperuntukan bagi Anggota 
PKS di masing-masing 

Kabupaten/Kota.
 "Kami berharap sarung ini 
dapat menemani warga dan 
anggota kita yang menerimanya 
dalam giat ibadahnya, khususnya 
selama Ramadan dan peringatan 
Idul Fitri agar menjadi amal jariyah 
bagi yang memberikan dan manfaat 
bagi yang menerimanya," 
pungkasnya.

KH. Buchori, Lc., M.A.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 
Bukhori Yusuf membagikan 2000 
sarung untuk Anggota PKS dan 
masyarakat di Daerah Pemilihan 
Jawa Tengah 1 meliputi 
Kabupaten/Kota Semarang, 
Kabupaten Kendal, Kota Salatiga. 
Distribusi sarung dibantu oleh 
pengurus DPD PKS di masing-
masing kabupaten/kota. 

Bukhori Tebar 2000 Sarung untuk 
Anggota PKS dan Masyarakat di Dapil 
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20 tahun kebersamaan PKS di 
Indonesia." kata Ledia
 Apalagi, lanjut aleg dapil Kota 
Bandung dan Kota Cimahi ini 'stand 
up comedy' juga bisa hadir mewakili 
curahan hati maupun sikap kritis 
masyarakat pada beragam situasi 
sosial politik terkini dengan cara 
unik, ringan dan jenaka. 
 "Sudah jamak kita lihat dan 
dengar curhat maupun kritik sosial 
tersampaikan lewat 'stand up 
comedy' yang lugas dan dalam 
namun tetap bisa menghadirkan 
senyum dan tawa penerimaan yang 
lapang. Karena setiap komedi tentu 
intinya harus tetap berada pada 
konteks menghibur bukan 
menyakiti." lanjutnya

Bandung (25/04) --- Milad ke-20 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 
20 April 2022 kali ini disemarakkan 
oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS 
Ledia Hanifa dengan menyelengga-
rakan Lomba Stand Up Comedy ber-
tema Hidupku Terjebak di Medsos. 
 Anggota Komisi X DPR RI ini 
menjelaskan bahwa dalam kehidup-
an yang penuh dinamika, tak melulu 
bisa dihadapi dengan keseriusan, 
ketegangan dan kerutan kening
 "Kita memerlukan penyeimba-
ng, satu hal yang bisa mengendor-
kan emosi, menyegarkan suasana 
termasuk lewat ungkapan humor 
dan canda. Maka menghadirkan 
lomba 'stand up comedy' ini menjadi 
satu pilihan kami untuk memaknai 

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Adakan Lomba Stand Up 
Comedy di Dapil
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di dalam Alquran maupun sabda 
Nabi Muhammad mengingat kedua 
hal ini merupakan indikator 
kesempurnaan iman seorang 
hamba,” tutur Bukhori di Balai 
Bahasa Tembalang, Semarang, 
Selasa (19/4/2022).
 Anggota DPR dari Dapil 
Semarang ini menambahkan, 
perbuatan amar ma’ruf tidak boleh 
dibatasi pada aktivitas yang sifatnya 
ibadah ritualitistik saja, melainkan 
segala aktivitas yang bersifat 
duniawi juga perlu disentuh oleh 
amar ma’ruf.
 “Amar ma’ruf bukan sekadar 
mengajak orang untuk salat, ngaji, 
atau zikir saja. Konsep amar ma’ruf 
tidak sesempit itu. Dengan kita 

Semarang (24/04) --- Anggota DPR RI 
Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengisi 
acara pengajian bertajuk 'Ngaji 
Bareng' yang diselenggarakan oleh 
komunitas majelis taklim se-
kecamatan Tembalang dan Rumah 
Keluarga Indonesia (RKI) Kecamatan 
Tembalang, Kota Semarang.
  Dalam majelis yang dihadiri 
oleh 100 peserta itu, Bukhori 
mengajak kaum ibu untuk beramar 
ma’ruf di segala bidang kehidupan. 
 “Iman dan amal saleh 
merupakan satu kesatuan yang 
saling mengisi, dimana iman adalah 
basisnya sementara amal saleh 
adalah aplikasinya. Karena itu, kedua 
unsur ini, iman dan amal saleh, kerap 
diletakan bergandengan dalam ayat 

mengajak orang untuk memilih 
pemimpin yang adil dan amanah, 
berbuat jujur dan santun, 
mendermakan waktu, pikiran, dan 
tenaga dalam rangka melakukan 
sesuatu yang bermanfaat juga 
merupakan amar ma’ruf,” paparnya.
 Bukhori mengatakan amar 
ma’ruf perlu dilakukan dalam 
berbagai bidang kehidupan. Dalam 
bidang ekonomi misalnya, amar 
ma’ruf dilakukan dalam bentuk tidak 
berbuat curang dalam transaksi 
niaga hingga mengutamakan aspek 
halal dan berkah dalam mencari 
penghidupan. Kemudian dalam 
bidang pendidikan, misalnya 
dengan menanamkan konsep adab 
sebelum ilmu kepada anak-anak kita.  

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.

Bagikan Ribuan Paket Sembako 
kepada Nelayan di Bone
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Bulukumba.
 “Saya mengucapkan 
terimakasih kepada bupati 
Bulukumba yang turut hadir dan 
meresmikan kantor DPD PKS 
Bulukumba ini. Alhamdulillah, 
selama 20 tahun lebih PKS hadir di 
Bulukumba, banyak memberikan 
warna dan kontribusi kepada 
masyarakat, baik pembangunan fisik 
maupun mental”, tutur Akmal.
 Diketahui, bahwa di hadapan 
puluhan kader PKS, bupati 
Bulukumba yang lebih akrab disapa 
Andi Utta ini, merefleksi kembali 
perjalanan singkatnya bersama 
partai pengusungnya itu di Pilkada 
2020.
 Andi Akmal mengatakan, 

Bulukumba (25/04) --- Anggota DPR 
RI dari Fraksi PKS  asal Sulawesi 
Selatan II, Andi Akmal Pasluddin 
meresmikan kantor Dewan Pimpin-
an Daerah (DPD) Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Kabupaten Bulukumba. 
 Peresmian kantor ini juga 
didampingi Bupati Bulukumba Andi 
Muchtar Ali Yusuf. Acara peresmian 
Kantor DPD PKS yang terletak di 
depan Masjid Agung Bulukumba ini, 
dirangkaikan dengan buka puasa 
bersama.
 Selain anggota DPR RI Andi 
Akmal Pasluddin dan Bupati 
Bulukumba, juga dihadiri Anggota 
DPRD Sulsel Isnayani, Anggota DPRD 
Bulukumba dari PKS serta segenap 
fungsionaris dan kader PKS 

bahwa di Pilkada kemarin, PKS 
mengusung Bupati terpilih saat ini 
meski hasil survei 1,4 persen di awal.  
 “Saya berharap, doa dan 
harapan pak Bupati dimana PKS 
akan menjadi partai besar dapat 
segera terealisasi, sehingga harus 
dijaga baik-baik. PKS juga akan 
benar-benar memikirkan aspirasi 
masyarakat dengan memberikan 
program yang bermanfaat”, Urai 
Politisi PKS ini.
 Legislator asal Sulawesi yang 
duduk di Komisi IV DPR ini menilai, 
Kantor PKS Bulukumba akan 
menjadi yang terbaik di Sulsel. 
Bukan hanya di Sulsel, tapi diharap 
dapat menjadi contoh di Sulawesi, 
bahkan kalau bisa di Indonesia. 

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.

Bersama Bupati Bulukumba
Resmikan Kantor DPD PKS
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yang direkomendasikan. 
 Pembayaran dilakukan secara 
langsung oleh Pertamina ke 
rekening bank para nelayan mulai 
pekan ketiga April 2022. 
 Hingga Sabtu (23/4/2022) 
sudah 302 nelayan yang menerima 
pembayaran. Sementara sisanya 
masih harus memperbaiki data 
kependudukan di Suku Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Pemda Jakarta Utara.
 "Kita patut bersyukur pada 
akhirnya Pertamina berkenan mem-
bayarkan kompensasi ini. Setelah 
kurang lebih tiga tahun kita 
bersama-sama mengawal masalah 
ini, akhirnya Pertamina bersedia 
memenuhi kewajibannya," katanya 

Jakarta (24/04) --- Anggota FPKS DPR 
RI, Mulyanto bersama jajaran 
pengurus Bidang Tani dan Nelayan 
DPW PKS DKI Jakarta berhasil men-
desak Pertamina membayar kom-
pensasi kepada 338 nelayan korban 
kebocoran sumur Pertamina di 
Karawang. 
 Pembayaran kompensasi 
dilakukan setelah pihak Pertamina 
melakukan verifikasi data, analisis 
rekomendasi Walikota Jakarta Utara 
serta pengkajian hasil analisis 
dampak lingkungan oleh tim Institut 
Pertanian Bogor (IPB). 
 Setelah semua tahapan dilaku-
kan barulah Pertamina menyatakan 
bersedia membayar kompensasi 
kepada para nelayan sesuai besaran 

Dr. H. Mulyanto, M.Eng 

Tasyakuran Komunitas Nelayan 
Kamal Muara
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Pembukaan UUD NRI 1945. Artinya 
jika PKS menang, maka kepeloporan 
untuk mewujudkan cita cita nasional 
akan semakin kuat," ungkap 
Anggota Komisi III DPR RI ini.
 Pria yang akrab disapa Habib 
Aboe ini mengatakan seluruh 
rombongan akan mengetuk pintu 
langit, supaya diberikan 
kepemimpinan nasional yang kuat. 
 "Artinya, Kepemimpinan yang 
akan menjadi pelopor untuk 
mewujudkan cita-cita dan tujuan 
nasional bangsa Indonesia, 
kepemimpinan yang dapat 

Makkah (24/04) --- Segenap jajaran 
DPP PKS gelar melaksanakan umroh 
bareng sepuluh hari terakhir 
ramadhan 1443 H. 
 Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
DPP PKS, Aboebakar Alhabsy 
mengatakan kegiatan Umroh ini 
membawa semangat untuk 
mewujudkan cita cita nasional 
bangsa Indonesia.
 "Kenapa disebut umroh 
kemenangan ? Karena visi misi PKS 
itu sebagai partai pelopor untuk 
mewujudkan cita-cita nasional 
sebagaimana termaktub dalam 

mewujudkan masyarakat madani 
yang adil, sejahtera, dan 
bermartabat dalam keutuhan NKRI," 
ujar Habib Aboe.
 Keberadaan pemimpin yang 
adil ini penting, lanjutnya, menurut 
Imam Ahmad, jika aku diberikan satu 
doa yang pasti diijabah, maka akh 
akan meminta diberikan pemimpin 
yang adil.
 "Karena dengan pemimpin 
yang adil, akan dapat membawa 
kebaikan untuk banyak orang," ujar 
Ketua Mahkamah Kehormatan 
Dewan ini.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Umrah Bersama Jajaran 
Pengurus DPP PKS
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Krishna yang hadir melalui zoom 
meeting.
 Dalam kesempatan itu Bukhori 
menjelaskan alasan mengenai 
dipilihnya program ini untuk 
memberdayakan peternak di 
dapilnya. 
 “Program peternak tangguh 
dapat memberikan multiplier effect 
karena tidak hanya peternak saja 
yang diuntungkan tetapi juga 
keluarganya, masyarakanya bahkan 
industri di sekitarnya,” ujarnya. 
 Legislator PKS Dapil Jateng 1 ini 
menambahkan, Kota Salatiga dan 
sekitarnya dipilih sebagai proyek 
percontohan peternakan sapi karena 
daerahnya cocok dan didukung 
dengan adanya industri rumahan di 

Salatiga (25/04) --- Anggota Komisi 
VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori 
Yusuf menyerahkan bantuan tiga 
puluh ekor sapi kepada Kelompok 
Tani Ngudi Raharjo, Kauman Kidul, 
Salatiga, Jumat (22/4/2022).
  Bantuan ini merupakan hasil 
advokasinya dengan Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 
yang direalisasikan melalui program 
kemaslahatan BPKH.
 Turut hadir dalam kegiatan 
serah terima bantuan antara lain 
Wakil Wali Kota Salatiga, Muhammad 
Haris, Direktur Program Darut Tauhid 
(DT) Peduli, M.Ihsan, selaku 
pendamping teknis program BPKH, 
serta Deputi Bidang Kesektrariatan 
dan Kemaslahatan BPKH Emir Rio 

Salatiga yang menggunakan bahan 
baku singkong.
 “Sapi membutuhkan asupan 
makanan lain selain rumput dan 
padi kering. Untungnya, di sini 
banyak industri olahan singkong, 
salah satunya adalah kulit singkong 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
pakan sapi,” ucapnya.
 Bukhori menjelaskan, kendati 
berasal dari BPKH, dana yang dipakai 
untuk program pemberdayaan 
masyarakat ini dipastikan tidak 
bersumber dari dana haji. Selain itu, 
dia juga meminta doa restu agar bisa 
memperbanyak titik program 
pemberdayaan masyarakat ini.
 

KH. Buchori, Lc., M.A.  

Bantuan 30 Ekor Sapi, Berdayakan 
Peternak di Dapil Salatiga



Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprrifraksi.pks.id @fpksdprri PKS TV DPR RI

R - RP ID

BERITA FOTO

kami kepada pengurus maupun 
anggota PKS dari tingkat kecamatan 
hingga ranting atas kontribusi me-
reka terhadap partai dan pelayanan 
mereka terhadap masyarakat. Selain 
kepada pengurus dan anggota, kami 
juga menyerahkan paket serupa 
kepada warga yang membutuhkan,” 
terang Bukhori dalam siaran 
persnya, Senin (25/04/2022).
 Selain bingkisan lebaran, 
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga 
membagikan 2000 hadiah berupa 
sarung dan 250 paket beras kepada 
warga dapil. 
 “Untuk sarung secara khusus 
kami hadiahkan kepada tokoh ma-
syarakat dan ulama sebagai bentuk 
kepedulian dan penghormatan kami 

Semarang (29/04) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf 
membagikan seribu bingkisan 
lebaran kepada konstituen di daerah 
pemilihan Jawa Tengah 1 meliputi 
Kabupaten/Kota Semarang, 
Kabupaten Kendal, dan Kota 
Salatiga. Mereka yang menerima 
bingkisan terdiri dari dari anggota 
PKS maupun warga biasa di masing-
masing kabupaten dan kota. 
 Pembagian bingkisan lebaran 
oleh Bukhori kepada konstituen di 
dapil diselenggarakan secara rutin 
setiap tahun, khususnya saat 
menjelang peringatan Idul Fitri. 
 “Bingkisan lebaran atau 
Kieswatul Ied diberikan sebagai 
bentuk perhatian dan penghargaan 

terhadap mereka. Kami melihat 
peran mereka sangat penting dalam 
membina dan memilhara kerukunan 
umat beragama sehingga patut 
diperhatikan dan dimuliakan,” 
ucapnya.  
 Legislator Dapil Jawa Tengah 1 
ini berharap bingkisan yang diberi-
kan mampu memberi kebahagiaan 
dan manfaat bagi yang 
menerimanya. 
 “Meskipun tidak seberapa, 
kami berharap apa yang diberikan 
menjadi manfaat dan menambah 
kebahagiaan bagi yang menerima-
nya jelang Hari Kemenangan. 

KH. Buchori, Lc., M.A.

Tebar Ribuan Bingkisan Lebaran 
kepada Konstituen di Dapil
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Kementerian Agama. Mereka adalah 
ujung tombak sosialisasi kebijakan 
pemerintah pusat sehingga tanpa 
peran mereka pesan dari pusat akan 
sulit bisa diterima oleh masyarakat 
hingga di tingkat akar rumput,” ucap 
Bukhori di Kendal, Rabu (20/4/2022).
 Oleh karena itu, lanjut Bukhori, 
pihaknya pernah mengusulkan 
kepada Menteri Agama supaya 
kementerian mengalokasikan 
anggaran untuk memberikan 
insentif berupa biaya pembinaan 
bagi penyuluh agama, khususnya 
non-PNS, dari tingkat desa hingga 
kecamatan.
 “Biaya insentif ini diharapkan 
bisa menanggulangi kurangnya 
anggaran mereka dalam 

Kendal (28/04) --- Anggota DPR 
sekaligus Anggota MPR RI dari Fraksi 
PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori 
Yusuf menggelar sosialisasi empat 
pilar kebangsaan di Kabupaten 
Kendal dengan melaporkan 
perjuangan advokasinya terkait 
aspirasi Forum Komunikasi Penyuluh 
Agama Islam (FKPAI) kepada Menteri 
Agama. 
 Agenda sosialisasi yang 
sekaligus menjadi forum 
pertanggungjawaban publik ini 
dilakukannya sebagai implementasi 
dari nilai akuntabilitas dan amanah 
selaku representasi rakyat Jawa 
Tengah di parlemen.
 “Penyuluh agama memiliki 
kedudukan strategis dalam instansi 

menyelenggarakan acara 
pembinaan. Sebab, mereka masih 
harus merogoh kocek sendiri untuk 
agenda pembinaan yang 
merupakan bagian dari kebutuhan 
operasional mereka selama ini,” 
ungkapnya.
 Anggota DPR Dapil Kendal ini 
mengatakan, penyuluh agama 
mengemban tanggung jawab yang 
cukup besar. Pasalnya, tidak jarang 
segala kegaduhan publik akibat 
pernyataan maupun kebijakan 
polemis yang ditimbulkan oleh 
pemerintah pusat menimbulkan 
konsekuensi serius bagi aparat di 
bawah. 

KH. Buchori, Lc., M.A.  

Sosialisasi Dapil di Kabupaten Kendal
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komprehensif karena tidak mampu 
menjawab persoalan moralitas 
maupun isu perlindungan terhadap 
perempuan dan anak,” ungkap 
Bukhori dalam Seminar Nasional 
bertajuk Pelindungan Perempuan 
dan Anak dari Kekerasan selama 
Pandemi bersama Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA), 
Semarang, Sabtu (23/04/2022).
 Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) pada akhir 2021 
membeberkan kasus kejahatan 
seksual pada anak yang meningkat 
signifikan, hampir 200 persen atau 3 
kali lipat dibandingkan pada tahun 
2020. 
 "Aduan tertinggi terkait kasus 
kejahatan seksual pada anak 

Semarang (26/04) --- Anggota DPR RI 
Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf 
menyatakan PKS menolak segala 
bentuk kejahatan seksual yang meli-
puti kekerasan seksual, kebebasan 
seksual, dan penyimpangan seksual.
 Bukhori menyebut argumen ini 
sebagai salah satu dasar Fraksi PKS 
belum bisa menyetujui RUU Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual yang telah 
disahkan oleh DPR.  
 “Kami belum dapat menyetujui 
RUU TPKS lantaran arah pengaturan-
nya yang parsial, yakni hanya 
mengatur tentang kejahatan seksual 
berbasis kekerasan, sedangkan 
perihal kebebasan seksual dan 
penyimpangan seksual tidak diatur 
dalam RUU tersebut sehingga kami 
menilai RUU TPKS tidak 

diantaranya pencabulan, 
pemerkosaan, pencabulan sesama 
jenis dan persetubuhan sesama 
jenis. Di sisi lain, KPPPA juga 
mencatat kasus kekerasan terhadap 
perempuan selama tahun 2020 telah 
terjadi sebanyak 6.554 kasus dimana 
59,8 persennya terjadi dalam rumah 
tangga," sebut Bukhori.
 Anggota Badan Legislasi yang 
turut mengawal pembahasan RUU 
TPKS ini mengungkapkan, komit-
men PKS terhadap pelindungan 
perempuan dan anak dari segala 
bentuk kekerasan maupun 
kejahatan seksual tidak perlu 
diragukan. Pasalnya, isu tersebut 
merupakan bagian dari prioritas PKS 
yang peduli terhadap ketahanan 
keluarga. 

KH. Buchori, Lc., M.A.  

Hadiri Seminar Nasional KemenPPPA
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Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka 
Tunggal Ika", jelas Alifudin di depan 
peserta sosialisasi 4 Pilar.
 Salahsatu pentingnya 
pemahaman dari empat pilar akan 
menambah komitmen dan ketaatan  
kita terhadap konstitusi dalam hal ini 
UUD 1945. Seperti contoh periode-
sasi kepemimpinan di negara.
 Alifudin memberikan contoh 
terkait isu presiden 3 periode, yang 
bisa melanggar komitmen dalam 
konstitusi kita.
 "Belakangan ini marak isu 
presiden 3 periode, hal ini dapat 
melanggar dari konstitusi yang 
berlaku, karena dalam UUD 
periodesasi untuk presiden hanya 
boleh 2 periode, atau 2 kali", ujarnya.

Pontianak (25/04) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS dapil Kalbar 1, Ali-
fudin kembali melakukan kegiatan 
sosialisasi empat pilar bersama 
anggota Persaudaraan Muslimah 
(Salimah) Kalimantan Barat di Aula 
SDIT al Mumtaz, Pontianak, pada 
sabtu (16/04/2022) lalu.
 Dalam Sosialisasi empat pilar 
kali ini, Alifudin kembali menekan-
kan pentingnya pemahaman dan 
komitmen kebangsaan kepada 
anggota Salimah Kalbar.
 "Keberlangsungan jalannya 
pemerintah dan kehidupan 
berbangsa kita, sangat bergantung 
dari pemahaman dan komitmen kita 
terhada 4 pilar, yaitu bentuk negara 
kita yaitu negara Kesatuan, 

 Alifudin berharap, Salimah 
dapat meneruskan dan menjelaskan 
tentang 4 pilar ini kepada 
anggotanya yang ada di Kalbar.
 Dwi Nugraheni, ketua PW 
Salimah Kalbar, yang turut hadir 
dalam acara sosialisi 4 pilar tersebut, 
berterimaksih kepada Alifudin 
selaku anggota MPR RI yang 
menyediakan waktunya untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut.
 "Alhamdulillah kami 
berterimakasih, kepada pak Alifudin 
yang bisa hadir menjelaskan tentang 
4 pilar kepada anggota Salimah 
Kalbar, kami berharap hal ini bisa 
terlaksana kembali pada tahun 
berikutnya", pungkasnya.

H. Alifudin, S.E.,M.M

Sosialisasi Dapil Di Pontianak
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paket menjangkau masyarakat di 8 
kabupaten kota di Sumbar”, tutur 
Nevi. 
 Politisi PKS ini mengatakan, Tim 
Sahabat Nevi Zuairina bergerak 
untuk menyalurkan bantuan 
termasuk bagi warga kenagarian 
kajai , Kec. Talamau dan sekitarnya 
untuk warga yang menjadi korban 
gempa 6,2 SR pada 25 Februari 2022 
lalu
 Legislator asal Sumatera Barat II 
ini menjelaskan,  di penghujung 
Ramadhan 1443 H ini, ia terus 
menjalankan amanat partainya di 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni 
mengimplementasikan gerakan 2 
juta paket berbuka. 

Padang (25/04) --- Anggota Komisi VI 
DPR RI dari Daerah Pemilihan 
Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, 
Nevi Zuairina menyalurkan bantuan 
paket sembako kepada warga 
Sumatera Barat di Daerah 
Pemilihannya.
  Puluhan Ribu paket Sembako 
yang disalurkan Nevi tersebar di 
Padang Pariaman, Kota Pariaman, 
Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, 
Kabupaten Pasaman Barat, Kabupa-
ten Pasaman, Kabupaten Limapuluh 
Kota dan Kota Payakumbuh. 
 “Alhamdulillah paket tersebar 
di Sumatera Barat termasuk memba-
ntu masyarakat yang terdampak 
bencana. Total sebaran paket 
sembako ini lebih dari sepuluh ribu 

Hj. Nevi Zuairina

Salurkan Puluhan Ribu Sembako 
untuk Warga Sumbar
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Keadilan Sejahtera membagikan 2 
juta takjil dan ifthar selama 
Ramadhan, sekaligus mengapresiasi 
para Merbot Masjid, Kyai dan 
Ustadz/ah yang telah melayani dan  
memberikan bimbingan langsung 
kepada masyarakat. Semoga 
menguatkan kohesi sosial, ukhuwah 
Islamiyah dan menjadi ibadah yang 
berkahnya meluber untuk kebaikan 
Umat dan Bangsa,” disampaikan  
Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II 
meliputi Jakarta Selatan, Jakarta 
Pusat, dan Luar Negeri, di Jakarta, 
Senin (25/04).
  Wakil Ketua Majelis Syura PKS 
ini berpesan, dalam kegiatannya 
berbagi ifthar dan takjil bersama 
kaum muslimin Taiwan secara daring 

Jakarta (25/04) --- Anggota DPR RI 
sekaligus Wakil Ketua MPR-RI  dari 
Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid 
hingga akhir Ramadhan 1443 H 
telah menyalurkan sekitar 20 ribuan  
paket berbuka puasa bagi 
masyarakat Jakarta Pusat, Jakarta 
Selatan, hingga kaum muslimin di 
beberapa negara seperti Malaysia 
dan Taiwan. 
 HNW sapaan akrabnya juga 
telah membagikan 660 bingkisan 
lebaran berisi sembako dan THR bagi 
para yatim, dhuafa, pengurus Masjid, 
Kyai, Ustadz/ah, dan Dai di Jakarta.
 “Alhamdulillah, ini adalah 
bagian dari kontribusi kami untuk 
menyemarakkan Ramadhan dan 
turut menyukseskan program Partai 

yang turut diikuti oleh Diaspora 
Muslim Indonesia dari Jepang, UK, 
Qatar, Swiss, Brunei dll (24/4), agar 
bulan Ramadhan dan ibadah Puasa 
dapat meningkatkan motivasi untuk 
terus menerus berkreasi dan 
berprestasi dengan terus berbagi 
dan melayani masyarakat, baik pada 
tingkat nasional maupun 
internasional, sebagai perwujudan 
taqwa dan bukti bahwa Islam 
memang agama yang rahmatan lil 
alamin. 

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A

Bagikan Puluhan Ribu Takjil dan 
Ratusan Bingkisan Lebaran 
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Maluku (26/4) — Saadiah Uluputty 
Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil 
Maluku mengadakan  buka puasa 
bersama tokoh dan masyarakat Desa 
Seit Kecamatan Leihitu Kab. Maluku 
Tengah. Rabu 26 April 2022. 
Kegiatan ini sekaligus pemberian 
santunan kepada anak yatim piatu 

 Diantara tamu yang hadir 
antara lain Raja negeri seith, Raja 
negeri Hitu messing, Imam besar 
Negeri seith, Staf negeri dan peng-
hulu mesjid, Ibu ibu majelis Taklim, 
Serta anak yatim sejumlah 86 orang.

Saadiah Uluputty, S.T.

Santunan
Anak yatim 
Di Dapil
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Sumbawa (26/4) — Johan Rosihan 
Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil 
Sumbawa membagikan bingkisan 
dalam rangka program 2 juta paket 
takjil dan sahur PKS di Sumbawa 
pada Rabu 27 April 2022. Semoga 
Berkah. 

H. Johan Rosihan, S.T

Germas Program
2 juta paket 
takjil & Sahur 
di Sumbawa
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Jateng (28/4) --- Abdul Fikri Faqih, 
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil 
Jawa Tengah IX  membagikan 
bingkisan lebaran selama reses 
sebanyak 2300 lebih bingkisan. 
Sebagian besar disalurkan melalui 
struktur DPC PKS di Kota Tegal, Kab. 
Tegal, Kab. Brebes).

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM

Sebar 2300an
Bingkisan 
Lebaran di Tegal 
dan Brebes
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ada masyarakat yang mengalami 
stunting (kerdil) dan gizi buruk. 
 "Kita berharap stunting dan gizi 
buruk ini selesai dimasa Presiden 
Jokowi," ucap legislator dari FPKS 
DPR RI ini.
 Kegiatan Perluasan Safari 
Gemarikan ini, jelas Hermanto,  
merupakan upaya negara 
mempromosikan pentingnya makan 
ikan agar masyarakat tumbuh sehat, 
kuat dan cerdas. 
 "Penyerahan paket ikan 
merupakan stimulus. Dengan 
stimulus itu selanjutnya para 
penerima diharapkan bersedia 
mengkonsumsi ikan secara rutin 
sesuai dengan kondisi keuangan 
keluarga masing-masing," tuturnya.

Padang (29/04) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS dapil Sumbar I 
Hermanto dalam kunjungan 
kerjanya di daerah pemilihan 
berkeliling membagikan 1000 paket 
ikan tuna bantuan pemerintah 
dalam kegiatan Perluasan Safari 
Gemarikan (Gerakan  
Memasyarakatkan Makan Ikan).  
Paket-paket ikan tersebut 
diserahkan kepada masyarakat di 11 
kabupaten dan kota di Sumatera 
Barat.
 "Kegiatan Perluasan Safari 
Gemarikan merupakan bentuk 
kepedulian negara kepada rakyat," 
ujar Hermanto dalam sambutannya 
pada kegiatan tersebut.
 Saat ini, lanjut Hermanto, masih 

 "Targetnya, terjadi peningkatan 
konsumsi ikan per kapita dari tahun 
ke tahun," pungkas legislator dari 
Komisi IV DPR ini.

Dr. Hermanto, S.E., M.M.

Bagikan 1000 Paket Ikan Tuna
Saat keliling dapil
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Mahfudz Abdurrahman yang juga 
merupakan Bendahara Umum DPP 
PKS mengingatkan tentang berbagai 
persiapan dan kesiapan menuju 
pileg dan pemilukada 2024 
mendatang.
 Mahfudz Abdurrahman menje-
laskan bahwa, seperti disampaikan 
dalam berbagai pertemuan, bahwa 
target Jawa Barat putih adalah 
targetan utama untuk dicapai.
  “Karena Jabar putih tak akan 
bisa dicapai tanpa mewujudkan Kota 
Bekasi putih, begitu seterusnya 
hingga dilevel Nasional.”
 Selain itu, tambah Mahfudz, 
proses menuju kesana sudah kita 
pahami bagaimana mewujudkan-
nya, kita hanya perlu mengingat 

Bekasi (29/04) --- Anggota DPR-RI 
dari Fraksi PKS dapil Kota Bekasi dan 
Kota Depok, Mahfudz Abdurrahman 
menghadiri agenda silaturrahmi dan 
konsolidasi struktur PKS se-Kota 
Bekasi.
 Agenda yang diselenggarakan 
di Kantor DPD PKS Kota Bekasi itu 
digelar pada Sabtu (23/04/2022).
 Hadir dalam acara tersebut 
jajaran pengurus DPD PKS Kota 
Bekasi, mulai dari Ketua Umum DPD 
PKS Kota Bekasi, Heri Koswara; 
Sekretaris Umum, Daradjat Kardono, 
dan seluruh Anggota Legislatif DPRD 
Kota Bekasi, Fraksi PKS, hadir pula 
sebagai peserta Ketua DPC dan 
DPRa PKS seluruh Kota Bekasi.
 Dalam kesempatan tersebut 

semua itu adalah upaya yang diba-
ngun dari kesolidan tim dan kerja 
keras yang dilakukan bersama-sama.
 “Semoga Allah memudahkan 
apa-apa yang memang menjadi 
tanggung jawab kita untuk 
merealisasikan targetan-targetan 
tersebut,” tandas Mahfudz.

H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

Berikan Arahan Agenda Struktur
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menyelenggarakan posko mudik 
dalam setahun sekali saja.
 "PKS tidak hanya melakukan 
masalah yang berkaitan dengan 
mudik saja yang setahun sekali 
dalam membuktikan kesyukuran kita 
kepada Allah. Bukti nyata kita, kita 
ingin merekatkan seluruh kekuatan 
anak bangsa, silaturahim kita kepada 
tokoh masyarakat, silaturahim kita 
kepada partai politik, bukti nyata 
kita siap menjaga pancasila, siap 
menjaga NKRI, siap menjaga 
keutuhan dan persatuan anak 
bangsa," papar Dr. Salim.
 Dr. Salim menekankan selama 
20 tahun PKS selalu hadir di tengah 
masyarakat untuk membangun cita-
cita bersama.

Jakarta (28/04) --- Ketua Majelis 
Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Dr. Salim Segaf Al Jufri mengatakan 
penyelenggaraan program Posko 
Mudik Dr. Salim di berbagai daerah 
bukan sekedar tradisi yang 
dilakukan oleh PKS.
 "Saya ingin katakan kepada 
semuanya, bahwa Posko Mudik 2022 
ini adalah sesuatu yang bukan 
sekedar tradisi yang kita lakukan, 
tapi yang kita inginkan semua dari 
hati yang paling dalam sebab bukti 
nyata itu sendiri yang akan dirasakan 
oleh masyarakat," ungkap Dr. Salim 
saat Launching acara Posko Mudik 
Dr. Salim pada Kamis (28/04/2022).
 Dr. Salim menegaskan 
kontribusi PKS untuk membangun 
kebersamaan bukan hanya 

DPP PKS

Launching acara Posko 
Mudik Dr. Salim
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