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Komisi VII dan beberapa staf dari 
Kementerian Perindustrian RI. 
 Di sela-sela kunjungan, Diah 
Nurwitasari menyampaikan salah 
satu alasan yang mendorong 
diadakannya kunsfik ini adalah 
karena masih tingginya harga 
minyak goreng di tengah 
masyarakat. 
 “Menurut laporan masyarakat 
yang sampai kepada kami, harga 
minyak goreng masih tinggi, masih 
banyak pengecer yang menjual 
minyak goreng jauh di atas HET yang 
telah ditetapkan.” ujar Anggota DPR 
RI dari Dapil Jawa Barat II ini.
 Sebagai bentuk fungsi 
pengawasan yang melekat pada 
kami, imbuhnya, pihaknya merasa 

Jakarta (01/07) --- Anggota Komisi VII 
DPR RI dari Fraksi PKS, Diah 
Nurwitasari mengikuti kunjungan 
kerja spesifik ke PT. Sinar Mas Agro 
Resources and Technology (SMART) 
Tbk, yang ada di Belawan, Provinsi 
Sumatera Utara.
 Kunjungan Spesifik dalam 
rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan dan menyerap aspirasi 
serta melihat secara langsung 
perkembangan di daerah, khususnya 
pengelolaan industri minyak kelapa 
sawit dan industri minyak goreng 
sawit.
 Rombongan kunjungan 
lapangan dipimpin Wakil Ketua 
Komisi VII Eddy Soeparno yang 
ditemani oleh beberapa anggota 

bertanggungjawab untuk 
mengetahui secara langsung dari 
pelaku produksi minyak goreng.
 "Apa sebenarnya yang 
membuat harga minyak goreng ini 
masih tinggi, padahal kita adalah 
negara penghasil CPO terbesar di 
dunia sejak 2006," terang Diah.
 
Perempuan yang juga merupakan 
anggota dewan pakar ICMI ini 
melanjutkan padahal sekarang 
sudah ada Peraturan Menperin 
Nomor 8 tahun 2022 yang 
seharusnya bisa efektif menjaga 
stabilitas harga minyak goreng agar 
terjangkau masyarakat banyak. 

Kunspek Komisi VII ke PT. SMART Tbk, 
di Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL
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utama penggunaan alsintan ini 
dapat tercapai yakni meningkatkan 
taraf perekonomian petani di Agam, 
sekaligus berkontribusi pencapaian 
ketahanan pangan daerah 
setempat”, urai Nevi.
 Anggota DPR RI yang kini 
duduk di Komisi VI ini menjelaskan, 
bahwa dirinya memiliki empat 
program utama di daerah 
pemilihannya yang ditargetkan 
tercapai tujuannya selama ia 
menjadi legislator Sumatera Barat. 
 "Pencapaian Ketahanan Pangan 
dan Peduli petani merupakan salah 
satu programnya selain penguatan 
UMKM, Ketahanan Keluarga dan 
pemberdayaan perempuan 
termasuk kualitas pendidikan,  dan 

Kabupaten Agam (01/07) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS 
daerah pemilihan Sumatera Barat II, 
Nevi Zuairina, bersama anggota 
DPRD Provinsi Sumatera Barat, 
Rafdinal,  menyerahkan Alat Mesin 
Pertanian (Alsintan) guna 
mendukung ketahanan pangan 
sekaligus salah satu bentuk 
kepedulian kepada petani dalam 
rangka meningkatkan 
kesejahteraannya.
 “Alsintan ini alat bantu petani 
agar produksi pertaniannya semakin 
efektif dan efisien. Untuk saat ini, 
penyerahan Alsintan diberikan 
kepada kelompok tani yang ada di 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 
Besar harapan kami, dua tujuan 

Peningkatan kualitas keagamaan 
baik fisik maupun spiritual," 
ungkapnya.
 Politisi PKS ini mengatakan, 
program-program ke-daerah 
pemilihan ini senantiasa ia 
berkolaborasi dan bersinergi dengan 
siapapun dan dengan lembaga 
apapun. Yang terpenting 
menurutnya, masyarakat Sumatera 
Barat mendapatkan yang terbaik 
baik sumber daya manusianya 
maupun pembangunan fisiknya. 
Dengan kontribusi seluruh pihak, ia 
berpendapat indeks pembangunan 
manusia (IPM) di Sumbar akan 
semakin kuat sehingga berdaya 
saing tinggi. 

Serahkan Alsintan di Dapil

Hj. Nevi Zuairina
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untuk pembuatan kafe dengan 
melibatkan ahlinya. Saat itu, Ina 
Cookies juga diajak (untuk 
pengembangannya)", imbuhnya.
 "Di atas kali RW 4 Padjajaran 
pun bisa menjadi pariwisata", 
sambungnya.
 Komitmen dalam 
pengembangan sektor pariwisata 
terus dilakukan bersama dengan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Bandung. Bahkan, 
penampilan seni selalu didatangkan 
dalam pembukaan acara sebagai 
upaya pemberdayaan. Ledia turut 
mengingatkan akan cepatnya arus 
perubahan seiring dengan 

Bandung (30/06) --- Anggota Komisi 
X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa 
Amaliah, menjadi pembicara utama 
sekaligus membuka acara 
'Bimbingan Teknis Bagi Digital 
Creativepreneurs' di Hotel Prime 
Park, Kota Bandung, Kamis, (30/06).
 "Ini adalah kegiatan ke-7 kerja 
sama Komisi X dengan Kemenparek-
raf", ucap Anggota DPR RI Dapil Jawa 
Barat I ini sebagai pembuka.
 Ledia mengungkap bahwa 
setiap kegiatan harus bersinergi 
dengan kebutuhan masyarakat agar 
APBN tidak mubazir.
 "Pasar Kosambi lantai 2 itu 
sangat potensial, maka didorong 

perkembangan digital.
 "Problem kita saat ini adalah 
tingkat literasi masyarakat kita 
berada di angka 60 dari 61 negara. 
Kita harus fighting-spirit, kolaborasi, 
bergerak, dan terus 
mengembangkan dunia digital 
dengan menyasar kuantitas, 
sustainbility, dan e-sport", tegas 
Ledia di hadapan hadirin Bimtek.

Membuka Bimtek Bagi 
Digital Creativepreneurs

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T 
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 “Kekayaan SDA menjadi modal 
dari pembangunan nasional yang 
harus terus dilindungi. Negara 
berkewajiban melindunginya 
melalui penyelenggaraan konservasi 
dengan mengelola dan 
memanfaatkannya secara seimbang 
dan berkelanjutan.” tutur Muzammil 
dalam pemaparannya. 
 Akan tetapi, jelas Muzzammil, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
yang telah menjadi payung hukum 
selama ini, masih dinilai belum 
mampu menampung maupun 
mengatur kebutuhan hukum terkait 
penyelenggaraan konservasi 
tersebut. 

Jakarta (29/06) --- Fraksi PKS DPR RI 
menyatakan kesetujuannya terkait 
hasil harmonisasi Rancangan 
Undang-Undang Konservasi Sumber 
Daya Hayati dan Ekosistem. 
 Hal itu disampaikan oleh 
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR 
RI Fraksi PKS, Muzzammil Yusuf, pada 
Rapat Pleno di Ruang Baleg, Gedung 
Nusantara I DPR RI pada Rabu 
(29/06).
 Muzzammil menyampaikan 
bahwa dalam merealisasikan salah 
satu tujuan negara, pemenuhan 
kewajiban dalam melindungi 
seluruh Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya menjadi suatu hal 
yang penting yang pengelolaanya 
harus dikelola secara baik. 

 “Kekurangannya berada pada 
konteks substansi yang masih 
menyebar di beberapa peraturan, 
terjadinya perubahan lingkungan 
strategis nasional seperti perubahan 
sistem politik dan pemerintahan dan 
perubahan pada tataran global 
melalui bergesernya beberapa 
kebijakan internasional dalam 
kegiatan konservasi yang pada 
akhirnya mendasari bahwa Undang-
Undang ini sudah tidak relevan 
dengan kondisi saat ini yang kian 
dinamis.” tambahnya. 

Serahkan Berkas RUU Konservasi 
Sumber Daya Hayati dan Ekosistem

Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si
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banyak diminati. Selamat datang pak 
Sukoyo beserta rombongan”, kata 
Johan sebagai pembuka acara.
 Perwakilan Pendamping 
Perkebunan Indonesia, Sukoyo, 
menyampaikan aspirasi dalam tiga 
poin utama. Sebelum penyampaian 
aspirasi, Sukoyo mengungkap jika 
PKS sudah seperti orang tua sendiri. 
Sejak lama THL Penyuluh Perkebun-
an sudah berjuang bersama PKS.
 “Banyak permasalahan yang 
dihadapi, disamping banyaknya 
capaian. Kami banyak menangani 
masalah perkebunan seperti 
revitalisasi dan peremajaan kelapa 
sawit”, tutur Johan.

Jakarta (28/06) --- Anggota Komisi IV 
DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan 
dan Hermanto, menerima aspirasi 
dari Tenaga Harian Lepas (THL) 
Penyuluh Perkebunan terkait 
permasalahan pengajuan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(P3K), pengurangan biaya 
operasional, dan sertifikasi sebagai 
syarat mendaftar P3K.
 “Hari selasa dan rabu menjadi 
tradisi baik bagi PKS (Hari Aspirasi). 
Tentunya kami menerima aspirasi 
dari seluruh elemen masyarakat 
(syarat dan ketentuan berlaku). Ini 
menjadi suatu bukti Hari Aspirasi 

 

Terima Aspirasi THL Penyuluh 
Perkebunan

HARI ASPIRASI
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 Dalam pembicaraan santai itu, 
Habib Salim menyampaikan 
kelebihan yang dimiliki orang 
Madura yang tidak dimiliki lainnya.
 "Orang Madura itu istimewa. 
Mereka pandai sekali mengajak 
orang lain untuk berbahasa Madura," 
ujar Habib Salim yang membuat 
penasaran yang turut hadir.

SAMPANG- Kunjungan Ketua Majelis 
Syuro PKS Dr Habib Salim Segaf Al 
Jufri di Jawa Timur ditutup dengan 
kunjungan ke Pendopo Trunojoyo 
Kabupaten Sampang, Selasa 28 Juni 
2022. 
 Kedatangan rombongan Dr 
Salim di ruangan Bupati Slamet 
Junaidi sontak mewarnai suasana. 
Suara canda dan tawa terdengar 
beberapa kali. 

Kunjungan Dr. Salim ke Pendopo 
Trunojoyo Kabupaten Sampang

DPP PKS
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Sekjen PKS Habib Aboe Bakar 
memberikan motivasi dan 
memonitor proses verifikasi partai 
politik yang melibatkan rekan-rekan 
milenial. Dirinya percaya melibatkan 
generasi baru Indonesia dalam 
seluruh mekanisme politik adalah 

bagian yang tidak terpisahkan agar 
hadir kehidupan politik yang lebih 
baik dan dinamis

Bareng Milenial, 
Sekjen PKS 
Monitor Proses 
Verivikasi 
Parpol

DPP PKS
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polarisasi politik.
 "Kami bersama-sama ingin agar 
keterbelahan bangsa segera 
berakhir, tidak ada lagi polarisasi.  
Kedua, kebuntuan politik juga harus 
dicairkan. Bahaya kalau membeku. 
Kehidupan politik bangsa ini harus 
hangat sehingga kita bersama dapat 
mengatasi permasalahan bangsa 
ini", ujarnya lagi.
 Ia pun mengingatkan bahwa 
kondisi bangsa saat ini tidak sedang 
dalam keadaan yang baik-baik saja. 
Oleh karenanya, dibutuhkan 
kolaborasi dan kerja sama dari 
segenap elemen bangsa, dan Partai 
Nasdem dinilai Aboe memiliki 
komitmen serupa.

Jakarta (22/06) --- Sekretaris Jenderal 
PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, 
menyatakan bahwa PKS sedang 
berupaya melakukan komunikasi 
intensif dalam rangka membangun 
koalisi menyongsong Pemilu 2024. 
Hal itu disampaikannya saat 
mendatangi kantor DPP Partai 
Nasdem di Jakarta, Rabu (22/06).
 "Kami sedang melakukan 
penjajagan dengan partai-partai 
pasca Rapimnas kemarin. Hari ini 
dengan Nasdem, dan kami punya 
kesamaan suhu dan keinginan 
dalam hal ini, yaitu ingin mencairkan 
kebuntuan sosial dan politik", 
ungkap Aboe Bakar.
 Menurutnya, komunikasi 
dengan beragam elemen politik 
patut dilakukan guna mengakhiri 

PKS Berkunjung ke DPP Nasdem

DPP PKS
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dihibur sajian lagu dan budaya dari 
Manda Music Entertainment, Ludruk, 
Reog Ponorogo. 
 Turut hadir tamu kehormatan 
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil 
Dardak dan Walikota Surabaya Eri 
Cahyadi yang memberikan 
sambutan. 
 Sementara itu, turut 
mendampingi Dr. Salim, Ketua Fraksi 
PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua BPW 
Jatijaya yang juga Wakil Ketua 
Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih, 
Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP 
PKS Riyono, Ketua DPW PKS Jatim 
Irwan Setiawan serta Anggota DPR 
Sigit Sosiantomo, Anggota DPRD 
Provinsi dan Kabupaten Kota se-
Jawa Timur. Hadir juga ribuan kader 
dan simpatisan PKS Jawa Timur 
menyemarakkan acara di pinggir 
pantai tersebut.

Surabaya (26/06) --- Ketua Majelis 
Syura PKS Habib Dr. Salim Segaf 
Aljufri meresmikan Festival Laut 
Nusantara yang digelar sebagai 
bagian dari Program 'Dr. Salim 
Menyapa Indonesia' di Provinsi Jawa 
Timur.
  Acara yang diikuti ribuan 
nelayan dan masyarakat pesisir Jawa 
Timur ini diselenggarakan di Pantai 
Ria Kenjeran Surabaya, Minggu, 
(26/06/2022). 
 Acara yang dihelat secara apik 
ini menampilkan berbagai kegiatan : 
panggung hiburan rakyat, senam 
masal, aneka lomba bertema bahari, 
festival kuliner pesisir, festival 
perahu hias, masak 1000 ikan bakar, 
bazar UMKM nelayan, bersih-bersih 
pantai, penyerahan paket bantuan 
untuk nelayan, dan ditutup dengan 
acara rembuk nelayan. Peserta 

Dr. Salim Resmikan 
Festival Laut Nusantara

DPP PKS
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Pengurus Muhammadiyah, dan 
Pesantren tentang pentingnya 
membangun kebersamaan dalam 
membangun bangsa. 
 Setelahnya, Dr. Salim dan 
rombongan PKS Jateng 
bersilaturahim ke Pondok Pesantren 
Al Anwar 2 Sarang, Rembang. Dan 
bertemu dengan Wakil Gubernur 
Jateng Gus Yasin Maimoen Zubair, 
Gus Ubab Maimoen Zubair, Gus Idrar 
Maimoen Zubair, dan Gus Rojih 
Ubab Maimoen.
 Menurut Habib Salim 
kedatangannya bersilaturahim 
dengan para kiai dan habaib di Jawa 
Tengah dalam rangka mengokohkan 
semangat ukhuwah islamiyah dan 
ikhtiar merekat persatuan diantara 
elemen bangsa.

Semarang (24/06) --- Ketua Majelis 
Syura PKS Habib Dr. Salim Segaf 
Aljufri melanjutkan Program 'Dr. 
Salim Menyapa Indonesia' di Jawa 
Tengah 22-24 Juni 2022. 
 Turut membersamai Ketua 
Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua 
BPW Jatijaya Abdul Fikri Faqih, Ketua 
DPW PKS Jateng Muhammad Haris, 
serta seluruh jajaran PKS Jateng. 
 Dalam kunjungannya kali ini 
Habib Dr. Salim Segaf Aljufri 
bersilaturahim ke kediaman Habib 
Anis Sholeh Ba'asyin Pati dan 
keluarga besar Almaghfurlah Kiai 
Maimoen Zubair atau Mbah Moen di 
Rembang, Jum'at (24/6/2022).
 Di kediaman Habib Anis Pati, 
Habib Salim berdialog dengan Ketua 
PC NU Pati Kiai Ahmad Khoiron, 

  "Kami datang untuk menjalin 
silaturahim dan mengokohkan 
persatuan bangsa. Bagi PKS ada 
yang lebih besar dari kepentingan 
politik yaitu persatuan dan kesatuan 
bangsa," ungkapnya.
 Menteri Sosial RI 2009-2014 ini 
mengatakan Indonesia punya semua 
potensi menjadi negara besar. 
Indonesia punya sumber daya 
manusia dan sumber daya alam 
yang melimpah. 
 Kita adalah negara demokrasi 
muslim terbesar dan menjadi 
referensi dunia. Negara dengan 
keragaman suku, budaya, dan 
agama yang luar biasa. Negara yang 
diharapkan mampu berkiprah di 
pentas internasional sebagaimana 
amanat UUD 1945.

DPP PKS

Dr. Salim Silaturahim 
ke Habib Anis Pati
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dalamnya. Dia merujuk pada 
pendapat cendekiawan muslim 
Sayyid Quttub yang menafsirkan 
Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang 
menyingggung isu kepemimpinan 
bagi orang-orang bertakwa.
 “Dalam tafsirnya, dia menga-
takan bahwa untuk mewujudkan 
pemimpin bagi kaum muslim, maka 
cara untuk memperolehnya adalah 
dengan memperjuangkannya. 
Bukan sekadar dinantikan. Hal ini 
yang melandasi PKS sebagai partai 
dakwah untuk memanfaatkan politik 
sebagai alat untuk merealisasikan 
ayat tersebut. Dan bagi PKS, politik 
adalah medium untuk berjihad” jelas 
Bukhori.
 Ketua DPP PKS ini 
menekankan, bahwa PKS 

Semarang (27/06) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS Dapil Jateng 1 
Bukhori Yusuf mendampingi Ketua 
Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf Al-
Jufri, bersilaturahim dengan 
Rabithah Alawiyah Semarang. 
Pertemuan itu diselenggarakan di 
GH Corner Banyumanik, Kota 
Semarang, Kamis (23/6/2022).
 Agenda silaturahim tersebut 
diawali dengan pemaparan terkait 
perkembangan isu terkini di 
parlemen oleh Bukhori selaku wakil 
rakyat dari Dapil Jateng 1 sekaligus 
laporan pertanggungjawaban atas 
kinerjanya selama giat di parlemen.
 Di hadapan para habib yang 
hadir, anggota Komisi VIII DPR ini 
mengatakan, umat Islam perlu 
melek politik dan terlibat aktif di 

memandang politik bukan sebagai 
tujuan, tetapi sebagai alat untuk 
memasukan nilai-nilai Islam ke 
dalam sistem ketatanegaraan yang 
mengatur penyelenggaran 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

KH. Buchori, Lc., M.A

Mendampingi Dr. Salim bersilaturahim 
dengan Rabithah Alawiyah Semarang
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krupuk pun sangat beraneka ragam. 
 Dengan peluang usaha krupuk 
yang masih sangat terbuka lebar, 
Rofik bekerjasama dengan pengurus 
BPJE DPD PKS Kebumen menginisi-
asi untuk mencetuskan program 
usaha produktif berdasarkan potensi 
yang ada di Kebumen yaitu UMKM 
Krupuk.
 "Kami berharap dengan adanya 
bantuan ini, para penerima bantuan 
menjadi semakin termotivasi dan 
semangat dalam memulai usaha, Se-
moga nantinya usaha ini terus ber-
kembang dan mampu meningkat-
kan kesejahteraan," kata Anggota 
Komisi 7 DPR RI Dapil Jateng VII itu.
 Sekretaris MPD PKS Kebumen 
Akbar Yuliastomo menyampaikan 
terima kasih kepada Rofik Hananto 

Kebumen (20/06) --- Anggota DPR RI 
Fraksi PKS Rofik Hananto 
memberikan bantuan peralatan 
produksi untuk 10 pelaku UMKM 
krupuk di Kebumen. Bantuan ini 
diharapkan dapat mencetak 
wirausaha baru produktif.
 "Sebagai bagian dari upaya 
melahirkan usaha baru produktif, 
kami diwakili oleh tim menyerahkan 
bantuan peralatan produksi untuk 
10 UMKM Krupuk di Kabupaten 
Kebumen di aula DPD PKS Kebumen, 
Sabtu (18/06)," kata Rofik Hananto.
 Krupuk, lanjut Rofik, merupa-
kan salah satu makanan yang men-
jadi favorite bagi masyarakat Indo-
nesia di hampir semua kalangan, 
tidak terkecuali masyarakat di 
Kabupaten Kebumen, saat ini jenis 

atas bantuan aspirasi tersebut. 
 “Sudah banyak aspirasi Bapak 
Rofik untuk Kebumen. Ini seiring 
dengan program beliau untuk 
mencetak 888 Wirausaha baru 
produktif," katanya.
 Akbar berharap, aspirasi Rofik 
Hananto bisa dimaksimalkan kema-
nfaatannya. Bantuan juga diharap-
kan bisa langgeng. Tidak cuma 
dikasih bantuan lalu selesai. Namun 
dipakai produksi, usaha kemudian 
berkembang dan melebar.
 "Untuk itu kami minta 
penerima bantuan agar serius dalam 
memanfaatkan bantuan ini. Kami 
berharap, bantuan ini bisa menjadi 
usaha produktkf, bisa menambah 
tenaga kerja dan meningkatkan 
omset usaha," kata Akbar.

Bantu Peralatan Produksi 
Pelaku UMKM Kerupuk di Dapil

H. Rofik Hananto, S.E
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Syariat Islam dari sisi ilmiah, yang 
dikutip melalui sebuah penelitian 
ilmiah yang dilakukan oleh dua staf 
ahli peternakan di Hannover 
University, Jerman.
 Penelitian tersebut dilakukan 
untuk menjawab pertanyaan: 
manakah yang lebih baik dan paling 
tidak sakit, penyembelihan secara 
Syariat Islam yang murni (tanpa 
proses pemingsanan) ataukah 
penyembelihan dengan cara Barat 
(dengan pemingsanan)?
 Dalam Syariat Islam, 
penyembelihan dilakukan dengan 
menggunakan pisau yang tajam, 
dengan memotong tiga saluran 
pada leher bagian depan, yakni: 
saluran makanan, saluran nafas serta 
dua saluran pembuluh darah, yaitu: 

Jakarta (21/06) --- Menjelang 
persiapan Idul Adha 1443H, Anggota 
DPR RI Fraksi PKS dari Daerah 
Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur, Anis 
Byarwati menghadiri acara Edukasi 
dan Pelatihan Sembelih Halal yang 
diselenggarakan oleh Dewan 
Kemakmuran Masjid (DKM Mahatma 
bekerjasama dengan Dewan Pengu-
rus Daerah (DPD)  Juru Sembeli Halal 
(JULEHA) Jakarta Timur, di Pondok 
Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur 
(19/06/2022).
 Dalam sambutannya, di 
hadapan 100 peserta dan panitia 
yang merupakan para pengurus 
masjid dan mushola se kecamatan 
Pondok Ranggon, Anis menjelaskan  
pentingnya para JULEHA memahami 
alasan menyembelih hewan secara 

arteri karotis dan vena jugularis. 
Sedangkan pada Metode Barat 
mengajarkan atau bahkan 
mengharuskan agar ternak 
dipingsankan terlebih dahulu 
sebelum disembelih. 

Sambutan Pelatihan Penyembelihan 
Kurban sesuai Syariat

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.  
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harus menjaga dan merawatnya 
agar anugerah tersebut berdampak 
positif bagi bangsa dan negara," ujar 
Syaikhu.
 Syaikhu menambahkan, 
keragaman ini menjadi modal besar 
dalam membangun Indonesia. 
 "Negeri ini terlalu besar jika 
dikelola hanya oleh satu atau dua 
kelompok. Karena itu, kemajemukan 
yang ada menjadi modal berharga 
untuk mengurus bangsa dan negara 
ini secara bersama-sama atau 
berkolaborasi," papar Syaikhu.
 Selain Syaikhu, Wakil Ketua 
MPR RI Hidayat Nur Wahid juga 
menjadi pembicara dan hadir secara 
virtual. Menurutnya, 4 Pilar MPR RI 
harus dipahami dan diamalkan 
secara konsisten.

Tarakan (28/06) --- Anggota DPR 
sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS 
Ahmad Syaikhu menegaskan 
pentingnya merawat kemajemukan 
yang ada di Indonesia. 
 Hal itu disampaikan Syaikhu 
dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI 
di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, 
Jum'at (24/06/2022).
 Kemajemukan atau 
kebhinekaan, lanjut Syaikhu, 
merupakan anugerah yang 
diberikan kepada bangsa Indonesia. 
Dan Kalimantan Utara (Kaltara) 
termasuk provinsi yang menjadi 
miniatur Indonesia, karena ada 
beragam agama, suku, adat-istiadat 
kelompok dan golongan. 
 "Kebhinnekaan yang kita miliki 
adalah anugerah. Karena itu, kita 

 "Pahami dan amalkan 4 Pilar 
MPR RI secara konsisten agar negeri 
kita maju sesuai cita-cita Pendiri 
Bangsa," kata Hidayat Nur Wahid.
 Hadir dalam acara ini Walikota 
Tarakan dr. Khaerul, Wakil Walikota 
Tarakan Effendi Djuprianto, Kabinda 
Kalimantan Utara Andi Sulaiman, 
dan tokoh masyarakat lainnya.

Sosialisasi 4 Pilar di Tarakan

H. Ahmad Syaikhu
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terkoneksi teramat sangat cepat satu 
sama lain. Tak peduli waktu dan 
lokasinya. 
 “Cukup pegang gadget, lalu 
buka aplikasinya. Lantas kita pun 
bisa terhubung dengan siapa saja 
dan dari mana saja. Begitulah Era 
Digital. Melahirkan kemudahan dan 
kecepatan dalam berkomunikasi,” 
ucap Syaikhu di hadapan 300 
peserta yang hadir secara virtual. 
 Perubahan ini menyentuh 
semua aspek kehidupan. Termasuk 
dalam dunia dakwah. Hari ini, sangat 
mudah  menemukan konten-konten 
dakwah yang dipublikasikan di me-
dia sosial. Baik di Facebook, Instag-
ram, Twitter, YouTube dan Tiktok. 
Dari Da’i terkenal hingga yang baru 
muncul. Semua berlomba-lomba 

Jakarta (29/06) --- Anggota Komisi I 
DPR RI Ahmad Syaikhu mengajak 
pengurus dan remaja masjid untuk 
berdakwah secara online. Hal ini 
sangat dibutuhkan di Era Digital 
yang sedang berlangsung.
 “Saatnya kita berdakwah 
online. Sebab Era Digital 
membutuhkan pendekatan yang 
berbeda dari masa sebelumnya,” ujar 
Syaikhu dalam Webinar Literasi 
Digital yang bertema Membangun 
Budaya Dakwah Online bagi 
Pengurus dan Remaja Masjid di Era 
Digital,   kerjasama Komisi I DPR RI 
dengan Kemenkominfo, Ahad 
(26/06/2022). 
 Menurut Syaikhu, dunia 
mengalami perubahan dahsyat sejak 
hadirnya internet. Manusia 

membanjiri media sosial.
 “Fenomena ini sangat 
menggembirakan dan patut diikuti 
oleh Pengurus dan Remaja Masjid di 
manapun. Mengapa? Karena 
berdakwah secara online dan 
memanfaatkan media sosial sudah 
tidak dapat dihindari. Ini telah 
menjadi kebutuhan,” papar Syaikhu.
 Syaikhu menambahkan, jumlah 
orang yang yang menggunakan 
handphone dan internet terus 
meningkat setiap tahunnya. Mereka 
ini adalah obyek dakwah yang harus 
disentuh dengan konten-konten 
kebaikan yang sarat dengan nilai-
nilai agama. Jika tidak, maka mereka 
justru akan terpengaruh dengan 
konten yang negatif dan merusak 
moral.

Narasumber dalam Webinar Literasi Digital 
bersama Remaja Masjid

H. Ahmad Syaikhu
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terbantu melalui program beasiswa 
ini," ucap Bukhori. 
 BAZNAS melalui program 
Beasiswa  Cendekia sebelumnya 
telah menjalin kemitraan dengan 
empat kampus di Kota Semarang 
diantaranya Universitas Diponegoro, 
Universitas Negeri Semarang, 
Universitas Wahid Hasyim, dan UIN 
Walisongo,
 Nota kesepahaman (MoU) 
kerjasama BAZNAS dengan Unissula 
ditandatangani langsung oleh Ketua 
BAZNAS Prof. Dr. Noor Ahmad, M.A. 
dan Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan Unissula, 
Muhammad Qomarrudin, Ph.D., 
Jumat (24/6/2022) di Gedung 
Rektorat Unissula.

Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 dari 
Fraksi PKS Bukhori Yusuf berhasil 
melakukan advokasi. Universitas 
Islam Sultan Agung (Unissula) 
Semarang dipilih sebagai kampus 
mitra baru BAZNAS untuk kerjasama 
di bidang pendidikan berupa 
program beasiswa bagi mahasiswa. 
 "Semarang adalah Kota 
Pendidikan dengan total kampus 
sebanyak 65 perguruan tinggi. 
Meskipun BAZNAS sebelumnya telah 
membuka kemitraan dengan empat 
kampus di Kota Semarang, 
Alhamdulillah kami berhasil 
merealisasikan penambahan 
kampus mitra baru di kota ini 
dengan harapan akan lebih banyak 
mahasiswa di Jawa Tengah, 
khususnya di dapil kami, yang bisa 

Bukhori Berhasil Dorong BAZNAS Perluas Program 
Beasiswa untuk Mahasiswa di Jawa Tengah

KH. Buchori, Lc., M.A
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orasinya.
 Suasana semakin haru dan 
khidmat ketika di tengah orasinya, 
Dr. Salim mengajak belasan ribu 
anggota PKS yang hadir memadati 
auditorium untuk melantunkan 
selawat kepada Nabi Muhammad. 
Selawat dipandu oleh Bukhori Yusuf 
selaku wakil rakyat dari Dapil Jateng 
1 dalam suasana auditorium yang 
hanya dihiasi oleh cahaya ponsel 
dari ribuan peserta hadir sehingga 
membentuk barisan cahaya kunang-
kunang.

Sekitar 15.000 anggota PKS 
menyesaki auditorium UTC 
Convention Hotel, Kota Semarang, 
dalam kegiatan Apel Pemenangan 
bersama Ketua Majelis Syuro PKS Dr. 
Salim Segaf Al-Jufrie, Kamis 
(23/6/2022). 
 Anggota PKS yang berasal dari 
berbagai kabupaten/kota di Jawa 
Tengah ini berkumpul untuk 
mendengarkan arahan langsung 
dari Dr. Salim dalam rangka 
persiapan memenangkan PKS pada 
pemilu 2024 mendatang.
  “Jawa Tengah harus membuat 
gelombang kemenangan yang besar 
dalam pentas politik, karena suara di 
Jawa Tengah sedikit banyak 
berpengaruh terhadap hasil di 
nasional,” demikian Dr. Salim dalam 

Bukhori Pimpin Ribuan Anggota PKS Berselawat 
dalam Apel Pemenangan 2024 Bersama Dr. Salim

KH. Buchori, Lc., M.A
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Aus Hidayat Nur sejak menjadi 
Anggota DPR RI. Meskipun karena 
luasnya wilayah Kalimantan Timur, 
Aus Hidayat Nur harus mempergilir-
kan kunjungannya dari satu desa ke 
desa lainnya secara bergantian. 
 Kundapil kali ini ditemani oleh 
Bapak Amit selaku sesepuh Tokoh 
Sunda di Loa Janan dan Ibu 
Mardiayana selaku Ketua RT 06. Aus 
Hidayat Nur menyampikan bahwa 
Kundapil merupakan kegiatan 
Anggota DPR RI untuk mengetahui 
"Misalnya, terkait kondisi ekonomi, 
apakah ada kenaikan harga-harga 
atau tidak? Juga kondisi-kondisi 
sosial lainnya," jelasnya. 
 Kyai Aus, begitu sapaan akrab-
nya, juga menjelaskan visi partainya. 
 "PKS sebagai partai Islam 

Kabupaten Kutai Kertanegara 
(21/06) --- Anggota DPR RI dari Fraksi 
PKS Aus Hidayat Nur kembali ke 
daerah pemilihan untuk 
bersilaturrahim dengan 
konstituennya, Sabtu, (11/06/2022).
 Kali ini yang dituju adalah Desa 
Purwajaya, kecamatan Loa Janan, 
kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur. Di kediaman Ibu 
Rohmat, rombongan Anggota Fraksi 
PKS DPR RI tersebut diterima.
 Untuk mencapai Loa Janan di 
Kutai Kartanegara, Aus Hidayat Nur 
harus menempuh perjalanan lebih 
dari 1 jam dari kota Samarinda. De-
ngan kondisi jalan yang kurang ba-
gus, sehingga kendaraan tidak bisa 
terus melaju. Mengunjungi desa-
desa seperti ini menjadi komitmen 

memiliki visi menjadi rahmatan lil 
alamin, jadi kita di PKS harus bisa 
menjadi rahmat bagi sekitarnya, baik 
dengan melayani lingkungannya 
maupun menjadi solusi bagi 
sekitarnya," ungkapnya.
 Aus Hidayat Nur juga 
menjelaskan tentang sosok Habib 
Dr. Salim Segaf Al Jufri yang saat ini 
menjadi Ketua Majelis Syuro PKS.
  "Beliau termasuk keturunan 
Rasulullah. Pernah menjadi Menteri 
Sosial yang gemar ke pelosok daerah 
Indonesia, juga pernah menjadi 
Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab 
Saudi dan Kesultanan Oman. Beliau 
juga merupakan cucu tokoh pejuang 
nasional Sis Al Jufri atau Guru Tua di 
Sulawesi Tengah," paparnya.kondisi 
daerah pemilihannya. 

Bantu Peralatan Produksi 
Pelaku UMKM Kerupuk di Dapil

KH. Aus Hidayat Nur 
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(23/6/2022).
 Alifudin pun juga 
menambahkan, bahwa secara 
formal, nanti akan dikaji di komisi XI, 
pada intinya, sebagai perwakilan 
DPR RI Fraksi PKS, yang tinggal di 
Kalimantan, serta aspirasinya juga 
dari pulau Kalimantan khususnya 
DPRD Kabupaten Tabalong, dan 
nanti akan disampaikan kepada 
kolega anggota DPR RI Komisi XI 
Fraksi PKS.
 “Namun juga, kami harapkan 
adanya keadilan untuk daerah dalam 
rangka membangun daerah, 
sehingga tidak ada kesenjangan, jadi 
Undang-undang no 1 tahun 2022 
harus kita kaji bersama dan mungkin 
yang lebih fasih adalah teman-

Jakarta (23/06) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS, Alifudin, menerima 
kembali aspirasi DPRD Kabupaten 
Tabalong terkait permasalahan yang 
dihadapi daerah atas Undang-
undang no 1 tahun 2022 tentang 
hubungan antara keuangan 
pemerintah pusat dan daerah.
 "Saya juga pernah merasakan 
bagaimana menjadi wakil rakyat di 
daerah, karena saya pernah menjadi 
anggota DPRD Kota Pontianak, 
maupun DPRD Provinsi Kalimantan 
Barat, jadi apa yang bapak ibu 
rasakan juga pernah saya rasakan, 
setiap audiensi terkadang juga 
belum mendapatkan jawaban dari 
pihak yang kita audiensikan” Ucap 
Alifudin, Ruang Fraksi PKS, Kamis 

teman di komisi XI, walaupun saya 
dulu sebelum menjadi Politisi, 
berprofesi sebagai BPKP yang juga 
alumni STAN Jakarta” Kata Alifudin.

Terima Aspirasi DPRD 
Kabupaten Tabalong,

Hari Aspirasi
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memudahkan kegiatan syiar 
keagamaan di desa Kadipaten. 
Semoga dapat dimanfaatkan 
dengan optimal untuk pelayanan 
ponpes maupun pelayanan kepada 
santri dan tenaga pendidik sehingga 
seluruh operasional pondok dapat 
berjalan dengan lancar,” pungkas 
Toriq. 
 Tokoh ulama yang tinggal di 
Ciawi ini juga berharap bagi 
lembaga-lembaga pendidikan yang 
mendapat bantuan mobil 
operasional bisa meningkatkan 
sarana-prasarananya dan kualitas 
pendidikannya. Sehingga 
pemahaman dan pola pikir umat 
semakin lurus dan tercerahkan. 
 “Semoga upaya ini bisa 

Tasikmalaya (24/06) --- Anggota DPR 
RI Fraksi PKS, Toriq Hidayat, 
menyerahkan bantuan berupa 1 unit 
mobil operasional jenis Suzuki APV 
kepada sebuah pondok pesantren 
(ponpes) yang berlokasi di desa 
Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya 
pada hari Kamis (23/06/2022).
 Aleg pusat asal dapil Jabar XI 
ini menyebutkan kalau bantuan 
yang diserahkan secara langsung 
tersebut sebagai bentuk perhatian 
dan sokongan syiar keagamaan 
sekaligus kelancaran operasional 
pesantren. Dan kali ini diberikan 
kepada Pondok Pesantren Al-Ikhlas.  
 “Bantuan kendaraan 
operasional kepada lembaga 
pendidikan islam bertujuan untuk 

menjawab terkait firman Alloh SWT. 
Yakni ‘yarfaillahulladziina aamanu 
minkum walladziina uutul ‘ilma 
darojaat’. Bahwa   Allah SWT akan 
mengangkat derajat orang-orang 
yang beriman dan berilmu beberapa 
derajat.” Ujar Toriq.
 Pengurus Ponpes Al Ikhlas 
memberikan apresiasi yang tinggi 
atas perhatian yang diberikan 
kepada mereka.  
 “Terima kasih yang tak 
terhingga kepada Ustadz Toriq 
Hidayat dan seluruh kader PKS. 
Mudah-mudahan mobil operasional 
yang kami terima, dapat semakin 
memperlancar kegiatan pendidikan 
di wilayah kami,” tuturnya. 

Serahkan Bantuan Mobil Operasional 
Pondok Pesantren di Dapil 

KH Toriq Hidayat, Lc
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Tim Kesehatan Ketua Fraksi PKS DPR 
RI Jazuli Juwaini melakukan kegiatan 
layanan fogging gratis di dapil.  
layanan ini diberikan bagi warga  di 
Komplek P&K (Pemda) Cinanggung, 
belakang stadion Maulana Yusuf 
Ciceri Kota Serang.  pada Ahad 26 
Juni 2022

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Layanan Fogging 
Gratis di Komp.
Cinanggung 
Serang 



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

R - RP ID

BERITA FOTO

Tim Kesehatan Ketua Fraksi PKS DPR 
RI Jazuli Juwaini melakukan kegiatan 
layanan fogging gratis di dapil.  
layanan ini diberikan bagi warga Kp. 
Cibelut Rw 02 Desa Pegadingan dan 
Kp. Masigit Baru RT 06 Desa Lebak 
Wana Kec. Kramat Watu Kab Serang.  
Sabtu, 25 Juni 2022

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Layanan Fogging 
Gratis di 
Kp. Cibelut Kec. 
Kramat, Serang
Banten
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Sumbawa (2/7)  – Johan Rosihan,  
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB, 
melepas sekitar 800-an Trabaser 
yang mengikuti Event Explore Pantai 
Raja Kepe, Desa Lamenta, Kecamat-
an  Empang Kabupaten Sumbawa. 
Sabtu pagi 2 Juli 2022.

H. Johan Rosihan, S.T. 

Melepas 800-an
Trabaser dalam 
Event Explore
Pantai Raja Kepe
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Provinsi Jawa Tengah Sumarno.
 Dalam sambutannya Sekda 
Provinsi Jateng, Sumarno, mengu-
capkan terima kasih kepada PKS 
yang peduli terhadap peternak Jawa 
Tengah termasuk dalam memberi-
kan penyuluhan atas penyakit mulut 
dan kuku (PMK) yang saat ini me-
rebak. Sumarno juga menjelaskan 
besarnya potensi ternak dan 
tanaman pangan di Jawa Tengah 
yang masih bisa dioptimalkan.  
 Ketua Majelis Syura PKS Dr. 
Salim dan jajaran PKS dalam 
kesempatan tersebut lebih banyak 
mendengar aspirasi dan keluh kesah 
para peternak terutama kondisi 
ekonomi dan peternakan mereka 
yang terdampak PMK. 

Semarang (24/06) --- Ketua Majelis 
Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri 
menyapa masyarakat Jawa Tengah 
dalam rangkaian 'Program Dr. Salim 
Menyapa Indonesia'. Salah satu 
agenda 'Rembuk Peternak Bersama 
Dr. Salim', Kamis (23/6/2022). 
 Hadir dalam acara ini Ketua 
Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua 
BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, 
Anggota DPR RI Jawa Tengah 
Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, 
Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/ 
Kota, Ketua DPW PKS Jateng 
Muhammad Haris serta jajaran 
DPTW membersamai Kelompok 
Peternak Jawa Tengah. Turut hadir 
memberikan sambutan atas nama 
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda 

 Mereka umumnya 
mengeluhkan menurunnya produksi 
yang berimbas pada turunnya 
penghasilan (income) secara drastis. 
Sementara obat-obatan dan 
penanganan kesehatan hewan 
masih sangat terbatas.
 Merespon hal tersebut, Dr. 
Salim mengatakan bahwa 
kehadirannya adalah bentuk 
kecintaan dan dukungan penuh 
kepada para peternak di Jawa 
Tengah. 
 "Juga bentuk kepedulian dan 
simpati atas musibah yang dihadapi 
peternak dengan adanya wabah 
PMK yang membawa dampak luas 
dan serius," pungkasnya.

Agenda Rembuk Peternak 
Bersama Dr. Salim

Dr. Salim
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agar para jamaah memanfaatkan 
waktu ibadah haji untuk 
meningkatkan perbuatan baik. 
Sebab semua amalan kebaikan pasti 
akan Allah balas.
 ”Semoga bapak ibu diberikan 
kemudahan untuk berbuat 
baik,”katanya.
 Selain itu ia juga berpesan agar 
ketika hendak mengambil air zam-
zam kemudian ada orang yang 
minta sebaiknya langsung diberikan.
 “Itu kesempatan kita 
bersedekah berbuat kebaikan dan 
itu jarang orang mendapatkan, 
”Ungkapnya.
 Ia juga meminta kepada para 
jamaah yang shalat subuh di Masjidil 
Haram dan Masjid Nabawi agar 

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI 
dari Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah 
Tamhid, B.A., M.A menyampaikan 
pesan serta pengalaman haji di 
hadapan para jamaah saat acara 
bimbingan manasik haji tingkat Kota 
Depok di Masjid Agung Balai Kota.
 Dalam kesempatan tersebut, Hj 
Nur Azizah Tamhid mendoakan 
keselamatan dan kelancaran kepada 
para jamaah selama menjalankan 
ibadah haji.
 ”Semoga bapak ibu semuanya 
diberikan kelancaran dan 
keselamatan mulai dari 
keberangkatan hingga menjalankan 
ibadah haji sampai pulang ke 
Indonesia,”ujarnya. Sabtu (4/6).
 Nur Azizah juga mengingatkan 

memahami tata cara shalat. Sebab di 
Masjid tersebut imam biasanya 
membaca ayat sajadah.

Beberkan Pengalaman dan Pesan 
ke Calon Jamaah Haji Kota Depok

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A
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menyediakan banyak layanan dokter 
spesialis dengan tempat tidur, kita 
ucapkan terima kasih kita sangat 
apresiasi disini kepada para dokter-
dokter medis yang sudah sabar 
merawat jamaah haji kita”, ujar Iskan.
 Anggota Legislative asal 
Sibuhuan ini juga menambahkan 
bahwa sangat mendorong 
Pemerintah Indonesia untuk 
membangun fasilitas rumah sakit 
sendiri.
 “Kita ingin ke depan supaya 
kita boleh membuka rumah sakit, ini 
adalah cita-cita kita. Itu kan 
diseluruh dunia boleh saja karena 
obat standar Arab Saudi itukan 
berbeda dengan obat standar 
Indonesia, di Saudi tablet obatnya 

Jakarta (27/06) --- Anggota Komisi 
VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan 
Qolba Lubis dalam Pengawasan 
Ibadah Haji 1443 Hijriah meminta 
kepada Pemerintah Indonesia untuk 
bisa membangun Rumah Sakit di 
Arab Saudi demi memfasilitasi 
kesehatan jamaah haji lebih baik 
lagi.
 “Saya perwakilan dari Komisi 
VIII DPR RI melakukan kunjungan 
kerja pengawasan Ibadah Haji 1443 
Hijriah. Yang pertama disini 
melakukan pengecekan di Madinah 
yang mana kita ingin melihat 
kesesuaian antara anggaran yang 
dikeluarkan dan kondisi di lapangan 
langsung. Untuk layanan KKHI sudah 
setingkat rumah sakit tipe C yang 

besar-besar sedangkan di kita itu 
kan kecil-kecil. Dosisnya pun 
berbeda, menu makanan juga 
berbeda dirumah sakit Saudi dengan 
kita. Jadi kita upayakan nanti punya 
rumah sakit sendiri supaya jemaah 
bisa tertangani secara lebih optimal”, 
tegas Iskan. 

Mengawasi pelaksananan 
Ibadah Haji 2022

H. Iskan Qolba Lubis, M.A
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2009-2014. 
 Keduanya berinteraksi erat dan 
bekerjasama untuk membangun 
kesejahteraan rakyat melalui sinergi 
program pusat dan daerah. Bahkan 
dalam kenangannya Bibit Waluyo 
bercerita mendampingi Dr. Salim 
blusukan ke kampung-kampung di 
Jawa Tengah. Bibit Waluyo juga ber-
cerita sepak terjang dan komitmen-
nya yang tegak lurus menjaga NKRI.
 Bagi Dr. Salim kedatangannya 
mengunjungi Bibit Waluyo selain 
untuk bersilaturahmi dan reuni 
mengenang masa-masa blusukan 
mengunjungi masyarakat dan 
kelompok marginal di Jawa Tengah, 
juga dalam rangka bertukar pikiran 
untuk kemajuan bangsa dan negara

Yogyakarta (30/06) --- Ketua Majelis 
Syura PKS Habib Dr. Salim Segaf 
Aljufri terus bergerak menyapa para 
tokoh dan masyarakat dalam 
Program Dr. Salim Menyapa 
Indonesia. Dalam lawatannya ke 
Magelang Jawa Tengah, Dr. Salim 
menyampatkan diri mengunjungi 
sahabat lamanya Letnan Jenderal 
Purnawirawan Bibit Waluyo (Kamis, 
30/6/2022).
 Bibit Waluyo adalah mitra kerja 
Dr. Salim dalam membangun 
kesejahteraan sosial masyarakat 
khususnya di Provinsi Jawa Tengah 
pada masanya. Bibit Waluyo 
menjabat Gubernur Jawa Tengah 
periode 2008-2013. Sementara Dr. 
Salim menjabat Menteri Sosial RI 

Dr. Salim Mengunjungi 
Jenderal Bibit Waluyo

DPP PKS



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

R - RP ID

BERITA FOTO

sangat baik dalam mempersiapkan 
turnamen futsal di pasaman ini. 
Mulai dari persiapan, pelaksanaan 
hingga seremoni penutupan semua 
dapat berjalan lancar. Yang paling 
penting, kegiatan ini mampu 
menampung aspirasi anak muda 
dalam menyalurkan bakat dan 
aktivitasnya," tutur Nevi.
 Legislator asal Sumatera Barat II 
ini menambahkan, Panitia Dalam 
Turnamen ini, telah menyiapkan 
Hadiah berupa tropi dan uang tunai 
untuk para juara 1 sampai juara 3. 
 "Dan peserta nya juga 
berdatangan dari klub futsal luar 
daerah Pasaman, dan turnamen ini 
juga sangat disambut baik oleh 
warga bonjol pada umumnya, 

Pasaman (02/07) --- Ajang 
pertandingan sepakbola tentunya 
sangat berpengaruh positif untuk 
menunjang kaula muda untuk 
bersinergi dan menjauhkan pemuda 
dari aktivitas negatif. 
 Untuk mewujudkan pencapai-
an tersebut, Nevi Zuairina Anggota 
DPR-RI Fraksi PKS Dapil Sumbar II 
mengadakan turnamen futsal yang 
berlokasi di Jorong Musus Nagari 
Ganggo Ilia Kecamatan Bonjol 
Kabupaten Pasaman. 
 Turnamen futsal ini, kata Nevi, 
sudah diadakan dua kali dengan dan 
ini adalah turnamen yang kedua 
kalinya.
 “Alhamdulillah panitia 
turnamen sangat serius dan bekerja 

karena nanti nya juga bisa 
menciptakan atlet futsal untuk laga 
ajang kabupaten dan provinsi," 
ungkapnya.
 Nevi mengharapkan, dimasa 
yang akan datang, turnamen-
turnamen seperti ini dapat 
berkembang dan marak di seluruh 
kabupaten kota seluruh Sumatera 
Barat. Kompetisi dalam bentuk 
olahraga seperti ini selain dapat 
memberikan penyaluran fisik yang 
memicu peningkatan kesehatan 
tubuh, juga akan membuka peluang 
menemukan bakat terpendam yang 
masih tersembunyi di antara warga 
Sumbar. 

Adakan Turnamen Futsal di Pasaman

Hj. Nevi Zuairina
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