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sejak tahun 2020, sehingga 
memunculkan peraturan daerah 
No.5 tahun 2021 dan No. 15 tahun 
2021 oleh Bupati Pulau Morotai, 
yang berdampak pada alokasi 
anggaran DPRD. Sebab aturan di 
nilai merugikan sepihak, khususnya 
hilangnya beberapa tunjangan bagi 
Anggota DPRD kab. Morotai.
 "Kronologis konflik ini bermula 
saat  kami menyampaikan surat 
kepada pemda Pulau Morotai atas 
kepatutan dan kedisiplinan 
penyusunan APBD sebagaimana 
aturan perintah dan ketentuan 
perundang-undangan. Namun surat 
ini tidak ditanggapi, justru pemda 
malah bertindak mengatur 
anggaran tanpa melibatkan kami" 
ungkap Rasmin 

Jakarta (29/07) -- Anggota Komisi II 
DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali 
Sera, Menerima aspirasi dari DPRD 
Kab. Morotai terkait izin revisi 
peraturan Bupati Morotai No.5 Tahun 
2021 dan no.15 tahun 2021. Ajuan 
ini disampaikan langsung oleh 
Rasmin selaku anggota legislatif dari 
Kab. Pulau Morotai yang 
menyampaikan harapannya agar 
persoalan ini bisa diadvokasi melalui 
Mardani selaku anggota komisi II 
DPR RI yang bermitra langsung 
dengan Kementerian Dalam Negeri.
 Dalam ungkapannya, Rasmin 
menyampaikan bahwa secara kele-
mbagaan telah terjadi diskomunikasi 
hubungan kemitraan antara peme-
rintah daerah dan DPRD di Kab. Pu-
lau Morotai yang telah berlangsung 

Hari Aspirasi

Terima Aspirasi Dari 
DPRD Kab. Pulau Morotai
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Palu (2/8) --- Sakinah Aljufri, Anggota 
Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan 
Sulawesi Tengah mengisi waktu 
resesnya dengan mengunjungi 
warga di Desa Taniuge Kecamatan 
Parigi Moutong Sulawesi Tengah 
pada hari Selasa 2 Agustus 2022. 

Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag

Reses di Desa
Taniuge Kec. 
Parigi Mauntong
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Palu (2/8) --- Sakinah Aljufri, Anggota 
Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan 
Sulawesi Tengah hadiri pengajian 
Akbar Muharram dan Santunan 
Yatim dalam rangka memperingati 
Tahun baru islam di Lapangan 
Gelora Mitra Kotaraya Kecamatan 
Mepanga, Selasa 2 Agustus 2022

Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag

Hadiri Pengajian
Akbar Muharram
dan Santuan 
Anak Yatim
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 Kegiatan tersebut antara lain: 
menyampaikan arahan dalam  
Bimbingan Teknis Kegiatan Kebun 
Bibit Rakyat (KBR) dan RHL 
Mangrove; menyerahkan bantuan 
KBR; menyaksikan tarian adat 
Mentawai; menanam bibit produktif 
secara simbolis; meninjau percon-
tohan ternak lebah galo-galo; men-
dengar berbagai aspirasi masyara-
kat. Rangkaian kegiatan diakhiri 
dengan menyerahkan bantuan tas 
sekolah secara simbolis kepada 
anak-anak usia sekolah dasar.

Mentawai (28/07) --- Anggota Komisi 
IV DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sum-
bar I, Hermanto dalam kunjungan 
kerja masa reses di Sumatera Barat 
menyempatkan diri menyebrang  
lautan dengan kapal motor (KM) 
Gambolo untuk menjumpai 
masyarakat yang tinggal di Taman 
Nasional Siberut, Kabupaten Kepu-
lauan Mentawai. Dalam kunjungan 
tersebut Hermanto mengadakan 
berbagai kegiatan terkait upaya 
pemberdayaan masyarakat di Desa 
Muara Sikabaluan, Kecamatan 
Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan 
Mentawai.

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

Temui Masyarakat di Taman Nasional 
Siberut Mentawai
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di Indonesia. 
 "Sebagai kader PKS 
sebagaimana dalam Visi, menjadi 
partai Islam yang rahmatan lil 
alamin, kita tidak membedakan 
berdasarkan suku, agama dan ras. 
PKS akan selalu terdepan dalam 
melayani seluruh warga di NKRI", 
jelas Nur Azizah.
 Salah satu bentuk pelayanan 
PKS. Di Depok Nur Azizah tidak 
segan memyampaikan apa yang 
menjadi aspirasi dari umay Kristiani 
Depok.
 "Beberapa waktu lalu, setelah 
raoat dengar pendapat, saya 
bertemu dengan Pak Menteri Agama 
secara langsung. Ada titipan 
proposal dari Gereja ONKP Depok. 

Melalui Pak Menag sudah saya 
serahkan. Alhamdulillah langsung 
ditindak lanjuti oleh Pak Urbanus, 
yang merupakan Sekertaris Dirjen 
Bimas Kristen", ungkap Nur Azizah.

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI 
Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, 
B.A., M.A, bertemu dengan 
Perkumpulan Jemaat Gereja 
Protestan di Indonesia Bagian Barat 
(GPIB) Kota Depok. Pada 
kesempatan ini, Nur Azizah 
meresmikan beberapa jemaat yang 
menjadi Anggota PKS. Berlokasi di, 
Jalan Pramuka Raya No. 49 
Mampang, Kecamatan Pancoran Mas 
Kota Depok.
 Selain itu, ini Nur Azizah turut 
berdialog dengan para tokoh agama 
dari GPIB. Menurutnya hal ini 
penting dilakukan, sebagaimana PKS 
mengemban Visi sebagai Partai 
Islam rahmtan Lil Alamin. Menjadi 
rumah bagi seluruh ummat bergama 

Rekrut Warga Kristiani Depok 
Jadi Anggota PKS

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A
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sama untuk terus bekerja dalam 
memperbaiki dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
kolaborasi berbagai program dari 
tingkat nagari sampai negara”, tutur 
Nevi membuka sambutannya.
 Politisi PKS ini mengajak pada 
seluruh hadirin untuk mewujudkan, 
keadilan dan kesejahteraan dalam 
setiap lapisan masyarakat terutama 
di kabupaten Agam, dimana setiap 
yang hadir merupakan tokoh 
masyarakat yang memiliki akses 
untuk mewujudkannya.  Ia 
menekankan, pelibatan 
pembangunan di desa  baik secara 
langsung maupun tidak langsung, 
akan berkontribusi terhadap 
kemajuan secara nasional. 
 Legislator Sumatera Barat II ini 
menyampaikan, bahwa sampai 

dengan saat ini, sudah banyak 
program pusat yang sudah dibawa 
ke Kabupaten Agam. Namun 
demikian, dengan luasnya daerah 
pemilihan yang meliputi 8 
Kabupaten Kota wilayah dapil II 
Sumbar, belum semua menjangkau 
seluruh daerah termasuk di 
beberapa lokasi di Agam.

Kabupaten Agam (28/07) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil 
Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, 
pada kesempatan kunjungan daerah 
pemilihan melakukan temu tatap 
muka dengan wali nagari di 
Kabupaten Agam.  
 Pertemuan ini dimanfaatkan 
untuk berdialog secara intens 
dengan berbagai tema bebas 
dengan fokus aspirasi untuk 
pembangunan baik fisik maupun 
non fisik di Kabupaten Agam yang 
dapat dikomunikasikan kepada 
pemerintah pusat.
 “Saya mengucapkan terima 
kasih atas kehadiran bapak wali 
nagari semua dalam agenda 
silaturahim ini. Saya sangat apresiasi 
pertemuan ini, sebagai tanda bahwa 
kita semua memiliki semangat yang 

Serap Aspirasi Wali Nagari 
di Kabupaten Agam

Hj. Nevi Zuairina
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 Selain fokus pada kegiatan  
sosialisasi, Rafli juga melakukan 
dialog dengan forum kepala desa 
setempat
 "Setiap titik lokasi panggung, 
pada pagi harinya kita lakukan 
dialog pembangunan ekonomi 
dengan forum kepala desa, 
kemudian pada malam harinya kita 
sosialisasi bahaya narkoba dan 
santuni anak yatim. Khusus 
santunan yatim semua masyarakat 
yang hadir ikut menyumbang secara 
suka rela, kemudian kita  bagikan 
langsung kepada anak yatim di 
lokasi," tutup Rafli.
 Dalam kegiatan tersebut, turut 
hadir bersama legislatif komisi VI 
Rafli, Kepala Kesbangpol Aceh Besar 
Drs. Sofyan, Kasatnarkoba, Polres 

Aceh Besar AKP Ismail, Kapolsek 
Lhoong, Nasril, Danramil Lhoong 
Raflizar, Camat Lhoong, sejumlah 
kepala Desa, imum mukim, tokoh 
masyarakat dan ratusan warga 
memadati lapangan mukim Blang 
Mee yang jadi lokasi tempat 
kegiatan berlangsung jam 20.00-
23.00 wib. 

Banda Aceh (28/07) --- Anggota DPR 
RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli, 
gelar panggung kreatif bertajuk 
syiar syair Rafli Kande, sosialisasi 
bahaya narkoba di Lapangan Blang 
Mee, Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, 
pada Rabu malam (27/07/2022) 
bersama Yayasan Lentera Muda 
Karya (LEMKA). 
 Kegiatan di Lhoong tersebut 
merupakan lokasi ke 6 dari 8 pang-
gung road show yang tengah ber-
langsung selama 22 - 30 Juli 2022.
 "Kegiatan ini dipandang perlu 
sebagai bentuk partisipasi kita 
dalam upaya memberantas 
peredaran narkoba di Aceh. Dengan 
menjumpai langsung masyarakat di 
Aceh, semoga bisa tersentuh. 
Insyaallah," ucap Rafli.

Panggung Kreatif, Sosialisasi Stop 
Narkoba  Hingga Santuni Anak Yatim

Rafli
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di kabupaten paling utara propinsi 
Kalimantan Timur itu. 
 "Semoga pelaksanaan birokrasi 
dan persiapan Pemilu di Berau 
semakin baik," harap Anggota 
Komisi II yang memang ruang 
lingkup tugasnya terkait Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi serta 
Kepemiluan. 
 Aus Hidayat Nur datang 
didampingi istri, serta sejumlah staff 
dari Samarinda dan Jakarta. Turut 
hadir pula Ketua DPD PKS Berau 
Sumadi. Rombongan diterima di 
Rumah Dinas Bupati, Jalan Cendana.
 Meski hanya berlangsung 
singkat, karena padatnya agenda 
Bupati, namun sempat 
membincangkan berbagai 
perkembangan Berau. Kang Aus, 

Tanjung Redeb (01/07) --- Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat 
Nur mengunjungi Bupati Sri 
Juniarsih Mas sebelum memulai 
reses di Berau. 
 Anggota DPR RI Fraksi PKS 
tersebut mengapresiasi Bupati Berau 
yang merupakan Bupati perempuan 
pertama dari PKS. 
 "Alhamdulillah kami bisa 
mengunjungi langsung Ibu Bupati. 
Sebagai Bupati perempuan pertama 
dari PKS, tentu kami mengapresiasi 
atas kesediaan Ibu Bupati untuk 
terus bekerja melayani rakyat," 
ungkapnya membuka pembicaraan.
 Anggota DPR RI Dapil 
Kalimantan Timur tersebut juga 
memastikan tentang pelaksanaan 
birokrasi dan persiapan pemilu 2024 

begitu sapaan akrabnya, 
mendoakan agar Bupati bisa terus 
memimpin. 
 "InsyaAllah kami terus 
mendoakan dan mendukung, agar 
Ibu Bupati bisa terus memimpin 
Bumi Batiwakkal," ucapnya sebelum 
berpamitan.

KH. Aus Hidayat Nur

Mengunjungi Bupati Berau, Sri Juniasih 
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mewakili masyarakat Kalimantan 
Timur di parlemen menegaskan, 
bahwa kehidupan sosial Kalimantan 
Timur sangat berbhineka. Karena 
selain dihuni penduduk asli, juga 
banyak pendatang dari luar Kali-
mantan Timur yang telah puluhan 
tahun bermukim di bumi etam. 
 "Saya sebelum ke sini, tadi 
sempat berjumpa dengan masyara-
kat asal Sulawesi. Apapun latar ke-
sukuannya, kita pererat persaudara-
an. Karena kita sama-sama hidup di 
Kalimantan Timur, maka kita mesti 
saling bergotong royong untuk 
kemajuan daerah yang kita tinggali 
ini," ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.
 Aus Hidayat Nur yang juga 
merupakan Anggota Badan 
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI itu memang 

secara rutin keliling Kalimantan 
Timur untuk menguatkan semangat 
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan 
Bhineka Tunggal Ika.
  "Kita bersyukur dengan adanya 
Paguyuban kedaerahan seperti 
Ikapakarti ini, karena turut 
melestarikan beragam kebudayaan 
yang juga merupakan warna 
Kebhinekaan kita," ungkap politisi 
PKS tersebut.
 Saat berpamitan, Aus Hidayat 
Nur berharap silaturrahim antara 
Ikapakarti dan PKS bisa melahirkan 
program-program kolaborasi.
  "Bersama melayani rakyat itu 
slogan yang menjadi semangat PKS," 
pungkas Kang Aus, sapaan akrabnya.

Jakarta (04/08) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur 
dalam lawatannya ke Berau, bersila-
turrahim ke berbagai komunitas 
kesukuan. 
 Salah satu yang dikunjungi 
adalah Ikatan Paguyuban Keluarga 
Tanah Jawi (Ikapakarti). 
 "Terima kasih atas kunjungan 
Bapak-Bapak PKS dari pusat dan wi-
layah," sambut Aan Wibowo, selaku 
Sekretaris DPD Ikapakarti Berau. 
 Turut dalam rombongan, Ketua 
DPD PKS Berau Sumadi beserta 
sejumlah fungsionaris lainnya. 
Rombongan Anggota DPR RI yang 
berjumlah 9 orang itu diterima di 
kediamannya, Tanjung Redeb 
(27/07/2022).
 Aus Hidayat Nur yang saat ini 

Kunjungi Ikatan Paguyuban Keluarga 
Tanah Jawi (Ikapakarti) di Berau

KH. Aus Hidayat Nur
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rombongan di sekretariat. Turut 
bersama rombongan, Ketua DPD 
PKS Berau Sumadi. 
 "Di Matadors ini, anak-anak 
muda tidak hanya ngumpul-
ngumpul, tapi juga kita sediakan 
program-program positif untuk 
mereka. Termasuk di dalamnya ada 
juga pembekalan agama," ungkap 
Usman selaku Ketua Matadors 
Borneo. 
 Aus Hidayat Nur sangat 
mengapresiasi adanya Matadors, 
yang menjadi wadah positif bagi 
anak-anak muda. 
 "Memang organisasi seperti 
Matadors ini penting, terutama di 
daerah-daerah pesisir NKRI. 
Sehingga semangat kebangsaan kita 
dapat terus terawat. Pastinya, NKRI 

Tanjung Redeb (02/08) --- Anggota 
DPR RI dari Fraksi PKS  Aus Hidayat 
Nur melaksanakan reses hingga 
kabupaten paling utara dari wilayah 
Kalimantan Timur. 
 Beragam kalangan ditemui 
untuk mendengarkan langsung 
aspirasi dari masyarakat. Salah satu 
yang dikunjungi adalah Matadors 
Borneo, organisasi kepemudaan asal 
Sulawesi Selatan.
 "Kunjungan kami dalam rangka 
reses, serap aspirasi. Selain itu, juga 
sebagai wujud silaturrahim untuk 
mengeratkan persaudaraan kita," 
buka Aus Hidayat Nur selaku 
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan 
Timur tersebut.
 Sejumlah pengurus teras 
Matadors Borneo menerima 

ini tak cukup hanya dijaga oleh 
aparat pemerintah, namun juga 
perlu peran ormas-ormas," kata 
Anggota Badan Sosialisasi 4 Pilar 
MPR RI itu. 
 "InsyaAllah silaturrahim kita 
terus berlanjut. Meskipun saya tidak 
ada di Berau, tapi teman-teman 
Matadors bisa terus berkomunikasi 
dengan pengurus PKS Berau," pesan 
politisi PKS yang akrab disapa Kang 
Aus tersebut.

KH. Aus Hidayat Nur

Kunjungi Matadors Borneo
saat Reses ke Berau



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

R - RP ID

BERITA FOTO

bekerjasama dengan pengurus PKS 
setempat, bahkan pengurus dan 
Anggota setempat pun turut 
berbagi perlengkapan sekolah," 
tambahnya.
 Bertempat di Kantor DPD PKS 
Balikpapan, Aus Hidayat Nur 
memulai safarinya untuk program 
ini. Ketua DPD PKS Balikpapan 
Sonhaji menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pelaksanaan 
program ini. 
 "Ini program PKS secara 
nasional, digawangi oleh Bidang 
Kesejahteraan Sosial. Namun dalam 
pelaksanaannya, antar bidang, antar 
anggota, termasuk antar anggota 
legislatif PKS baik kota, propinsi 
maupun pusat saling berkontribusi 

dan berkolaborasi. Untuk itu, kami 
dari pengurus PKS Balikpapan 
mengucapkan terima kasih kepada 
Kyai Aus Hidayat Nur yang telah 
memberikan kontribusinya pada 
program ini," pesannya di hadapan 
puluhan pelajar yang diundang 
untuk menerima langsung dari KH. 
Aus Hidayat Nur. 
 "Semoga berkah dan 
menambah semangat belajar adik-
adik semua ya," pesan Aus Hidayat 
Nur selepas menyerahkan langsung 
kepada setiap pelajar yang hadir. 
 Setelah dari Balikpapan, Aus 
Hidayat Nur akan melanjutkan ke 
Berau, Samarinda dan daerah 
lainnya.

Balikpapan (28/07) --- Menyukseskan 
gerakan Nasional PKS Berbagi 
Perlengkapan Sekolah, Aus Hidayat 
Nur berkeliling Kalimantan Timur 
menjumpai para pelajar yang baru 
memasuki tahun pelajaran baru. 
 "Program ini digulirkan oleh 
DPP PKS dan dijalankan oleh seluruh 
Anggota PKS di manapun, termasuk 
saya yang saat ini diamanahi sebagai 
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan 
Timur," jelas Kyai Aus, sapaan 
akrabnya.
 Aus Hidayat Nur menjumpai 
pelajar untuk berbagi perlengkapan 
sekolah.
  "Karena Dapil saya se-Kaltim, 
maka saya mensupport program ini 
di seluruh Kaltim. Tentu di lapangan 

Bagikan Perlengkapan Sekolah
Saat reses di dapil

KH. Aus Hidayat Nur
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PKS, akan selalu melakukan 
perbaikan terhadap masyarakat. Ini 
niat kita. Sehingga dengan demikian 
Allah akan memperbaiki hidup kita 
juga. Sesuai firman Allah, kalau 
kamu menolong Allah (menolong 
agama Allah), maka Allah menolong 
kamu dan mengokohkan posisi 
kalian. Jadi marilah untuk bisa 
memperbaiki diri sendiri, kita juga 
memperbaiki orang lain. Untuk bisa 
menolong diri kita, kita menolong 
orang lain. Supaya Allah 
memberikan kemudahan dalam 
kehidupannya. Demikian yang 
diajarkan dalam PKS ini," tambahnya. 
 Politisi PKS ini memang senang 
bercengkrama santai dengan 
masyarakat di sela-sela 
kunjungannya ke daerah pemilihan, 

Kalimantan Timur. Baginya obrolan-
obrolan warung kopi itulah yang 
akan menambah informasi baginya 
terkait problematika sosial di 
lapangan, yang berguna sebagai 
bahan untuk merumuskan legislasi 
di ruang sidang DPR RI.
 Sembari menikmati kopi, 
peserta larut dalam obrolan sesama 
mereka. Saling berkenalan dan 
saling berbagi kisah usahanya 
masing-masing. Bahkan ternyata ada 
di antara mereka yang telah saling 
mengenal dan baru berjumpa 
kembali.
  "Alhamdulillah karena ngopi 
sore ini, saya bertemu teman lama. 
Bahkan ternyata rumahnya 
tetanggaan dengan saya," ujar 
seorang ibu berbahagia.

Balikpapan (30/07) --- Puluhan orang 
tampak berkumpul santai di sebuah 
warung kopi bersama Aus Hidayat 
Nur, Senin sore (25/07/2022). 
 Mereka adalah masyarakat 
yang bergabung menjadi Relawan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota 
Balikpapan, yang diketuai oleh Edy 
Pramono.
 "Kita sebagai relawan PKS perlu 
bertransformasi melakukan 
perubahan-perubahan, dan 
berkolaborasi bekerjasama satu 
dengan yang lain, mencari upaya-
upaya perbaikan bagi masyarakat 
kita," ingat Kang Aus, sapaan 
akrabnya, yang didampingi oleh 
Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji.
 "Kita sebagai pendukung, 
sebagai anggota dan simpatisan 

Ngopi Bareng Relawan PKS

KH. Aus Hidayat Nur
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Syaikhu, seoptimal mungkin akan 
diperjuangkan di parlemen.
 "Insya Allah coba saya 
ikhtiarkan apa yang menjadi aspirasi 
masyarakat," kata Syaikhu lagi.
 Banyak pertanyaan dan aspirasi 
yang berkembang dalam acara 
tersebut. Ketua Majelis Taklim 
setempat bertanya tentang 
bagaimana mengubah pola pikir 
ibu-ibu tentang politik. Karena 
kebanyakan tidak peduli dengan 
politik. Ada juga yang meminta 
saran dan dukungan terkait produk 
UMKM. 
 Menjawab pertanyaan 
tersebut, Syaikhu sampaikan bahwa 
politik itu harus jadi perhatian dan 
kepedulian kita semua. 
 "Karena semua bidang 

Kabupaten Bekasi (02/08) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS 
Ahmad Syaikhu mengadakan 
pertemuan dengan Tokoh 
Masyarakat Forum Peduli Bahagia 
Pondok Ungu Permai, Babelan, 
Kabupaten Bekasi. 
 Dalam kesempatan itu, Syaikhu 
mendengarkan aspirasi dari peserta 
yang hadir. Menurut Syaikhu, 
agenda pertemuan ini merupakan 
kegiatan reses sebagai Wakil Rakyat 
yang berlangsung dari 17-24 Juli.
 "Reses adalah kegiatan yang 
saya tunggu-tunggu. Sebab ini 
kesempatan bagi saya sebagai 
Anggota DPR RI untuk menemui 
masyarakat dan menyerap aspirasi 
mereka," ujar Syaikhu.
 Aspirasi tersebut, tambah 

kehidupan diatur dan ditentukan 
oleh politik. Termasuk harga minyak 
goreng, cabai, sembako dan lainnya," 
jelas Syaikhu.
 Untuk itu, tambah Anggota 
Komisi I tersebut, jangan apatis 
apalagi alergi dengan politik. 
Kalaupun ada kekecewaan terhadap 
perilaku politisi, itu jangan membuat 
kita menyamaratakan semua politisi 
buruk. Atau politik itu kotor dan 
jahat. Sebab masih banyak politisi 
yang baik dan berjuang siang malam 
untuk kesejahteraan rakyat.
 Dari pertemuan ini, Syaikhu 
mengambil banyak hikmah. Bahwa 
masyarakat itu sejatinya memiliki 
ekspektasi tinggi kepada partai 
politik. 

H. Ahmad Syaikhu

Serap Aspirasi Tokoh Masyarakat 
Forum Peduli Bahagia Babelan
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rupiah untuk menunjang usaha 
mereka.
 Dalam sambutannya, Anggota 
Komisi XI DPR RI ini menyampaikan 
bahwa advokasi PSBI yang 
dilakukannya, merupakan tindakan 
nyata untuk membantu masyarakat. 
 "Advokasi yang saya lakukan, 
merupakan dukungan nyata dan 
langsung dari saya untuk membantu 
masyarakat yang ingin berusaha, 
memiliki tekad berjuang bersama 
untuk bisa mandiri berpenghasilan. 
Dengan bantuan ini diharapkan 
kondisi ekonomi masyarakat 
semakin meningkat," ujar Anis.
 Dalam kesempatan yang sama, 
Anis yang juga didaulat sebagai 
Bunda UMKM Jakarta Timur, 
mengatakan bahwa setiap tahun 

Jakarta (02/08) --- Anggota DPR RI 
Fraksi PKS dari Dapil Jakarta Timur, 
Anis Byarwati, kembali menyalurkan 
bantuan peralatan usaha melalui 
Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) 
kepada kelompok UMKM yang 
berada di daerah Cipayung dan 
Kramat Jati, Jakarta Timur.
 Kali ini bantuan diberikan 
kepada dua kelompok UMKM. 
Pertama, kelompok Sejahtera 5 
Fashion Cipayung yang bergerak di 
bidang craft dan fashion. 
 Kedua, kelompok Waroeng 
UKM Kramat Jati yang bergerak 
dibidang usaha kuliner. Total 
masing-masing kelompok memiliki 
30 unit usaha yang mendapatkan 
berbagai macam bantuan peralatan 
usaha senilai lebih dari 350 juta 

permintaan masyarakat terus 
meningkat. 
 Hingga pada tahun 2022 ini, 
sebanyak 1050 unit UMKM telah 
dibantu dan sedang dalam proses 
pengajuan bantuan PSBI.
 "Bantuan peralatan ini adalah 
amanah yang harus dijaga dengan 
baik. Dan saya berkomitmen akan 
terus mengadvokasinya  agar bisa 
membantu masyarakat dan 
mendorong para pelaku UMKM agar 
semakin maju dan bermanfaat lebih 
luas. Bahkan saya berharap bisa 
merekrut tenaga kerja menciptakan 
lapangan pekerjaan", ungkapnya. 

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

Salurkan Bantuan untuk UMKM
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dari pemahaman dan komitmen kita 
terhadap 4 pilar, yaitu bentuk negara 
kita yaitu negara Kesatuan, 
Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka 
Tunggal Ika", jelas Alifudin di depan 
peserta sosialisasi 4 Pilar.
 Salah satu pentingnya 
pemahaman dari empat pilar akan 
menambah komitmen dan ketaatan  
kita terhadap konstitusi dalam hal ini 
UUD 1945. Seperti contoh 
periodesasi kepemimpinan di 
negara.
 Alifudin memberikan 
penekanan pada para Anggota 
Sekolah Islam Terpadu yang 
notabenenya adalah seorang guru 
harus selalu patuh dan taat pada 
Konstitusi Negara. 
 "Kalau dikatkan siapa yang 

Pontianak (01/08) --- Anggota DPR RI 
Dapil Kalbar 1, Alifudin menghadiri 
acara Sosialisasi 4 Pilar bersama 
Sekolah Islam Terpadu, di Aula 
BPSDM, Pontianak, pada minggu 
(31/7).
 Dalam kesempatan tersebut, 
Alifudin berharap Anggota  Sekolah 
Islam Terpadu Wilayah Kalimantan 
Barat, memperkuat nilai nilai 
kebangsaan dalam aktivitas 
pendidikan di lingkup jaringannya, 
hal ini disampaikan dalam 
 Dalam Sosialisasi empat pilar 
kali ini, Alifudin kembali mene-
kankan pentingnya pemahaman dan 
komitmen kebangsaan.
 "Keberlangsungan jalannya 
pemerintah dan kehidupan 
berbangsa kita, sangat bergantung 

paling pancasila, harusnya kita 
semua diruagan ini adalah orangnya 
karena para guru menekankan 
prinsip ketuhanan pada anak 
didiknya dan itu adalah pilar yang 
pertama dan menjadi dasar pijakan 
kita dalam beragama dan 
berpendidikan", ujarnya. 

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

Hadiri Sosialisasi 4 Pilar
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kembali naik. 
 "Kita bersyukur antusiasme 
masyarakat di Jakarta Selatan cukup 
tinggi untuk mengikuti vaksinasi 
booster. Kita memang perlu 
mengadakan event yang 
memudahkan masyarakat 
mengakses vaksinasi booster secara 
mudah," sebut Anggota DPR RI Dapil 
Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan 
Luar Negeri ini. 
 Ia mengungkapkan masyarakat 
masih perlu digesa untuk bisa 
mengikuti vaksinasi booster. Sebab, 
per 30 Juli 2022 baru 26,8 persen 
masyarakat yang telah 
melaksanakan vaksinasi booster dari 
target.

Jakarta (31/07) --- Anggota Komisi IX 
DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih 
Mufidayati bekerjasama dengan 
Kementerian Kesehatan RI 
menggelar vaksinasi booster bagi 
warga di tiga titik, Kebayoran Lama 
Selatan, Pondok Pinang dan Grogol 
Utara Jakarta Selatan, Sabtu 
(30/7/2022).
 Antusiasme warga yang 
mengikuti rangkaian vaksinasi 
booster cukup besar. Terbukti dari 
total 886 warga yang mengikuti 
vaksinasi dosis ketiga. 
 Kurniasih melihat antusiasme 
masyarakat dalam mengikuti 
vaksinasi booster sebagai kesadaran 
untuk tindakan pencegahan 
terhadap Covid-19 yang akhir-akhir 
ini kasusnya terutama di Jakarta 

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.  

Gelar Vaksinasi di Jakarta Selatan
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diantisipasi oleh pemerintah dan 
masyarakat Indonesia. Bisa saja akan 
ada dampak yang dirasakan disini”. 
terang ketua Mahkamah 
Kehormatan Dewan tersebut.
 Habib Aboe menyampaikan 
bahwa dampak resesi ini akan 
dirasakan secara langsung oleh para 
pelaku ekspor impor. 
 “Terganggunya proses ekspor 
impor yang menjadi penyebab 
terjadinya resesi saat ini. Oleh 
karenanya, yang banyak terdampak 
atas situasi ini adalah para pelaku 
usaha lintas negara. Mereka yang 
merasakan dampak secara langsung 
dari kondisi ini”, papar Sekjend DPP 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
(02/08) --- Anggota DPR sekaligus 
MPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah 
Pemilihan Kalimantan Selatan 1, 
Habib Aboe Bakar Alhabsy, 
menyampaikan perlunya 
memperkuat kemandirian pangan.
 Hal ini disampaikan, Habib 
Aboe, saat menjawab pertanyaan 
peserta Sosialisasi Empat Pilar di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 
Kalimantan Selatan (01/08/2022).
 “Memang resesi saat ini sudah 
banyak dialami berbagai negara, 
salah satunya Amerika Serikat yang 
saat ini mulai masuk jurang resesi. 
Tentunya hal ini memang perlu 

PKS tersebut.
 Lebih lanjut Habib Aboe 
mengingatkan ada dua potensi 
dampak resesi yang akan dirasakan 
masyarakat. 
 “Pertama, karena adanya 
kekurangan bahan baku bisa jadi 
akan terjadi peningkatan 
pemutuhan hubungan kerja. 
Tentunya berakibat naiknya jumlah 
pengangguran di Indonesia.  Kedua, 
adanya inflasi pada bahan pangan, 
sehingga dimungkinkan harga 
kebutuhan pokok masyarakat juga 
akan naik”, jelasnya lebih lanjut.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Sosialisasi Empat Pilar di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan



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

R - RP ID

BERITA FOTO

persyaratan yang harus diupload di 
Sipol sudah terpenuhi. Mulai dari 
profil, kepengurusan, kantor hingga 
anggota sudah centang ijo semua. 
Selain itu, LO dari PKS sudah 
berkonsultasi ke KPU untuk teknis 
pendaftaran besok”, terang ketua 
MKD DPR RI tersebut.
 PKS, kata Habib Aboe, 
mengaku siap mengikuti semua 
prosedur yang ditetapkan oleh KPU. 
 “Kita akan mengikuti semua 
prosedur dari KPU, hanya dua LO 
dan sepuluh pengurus yang bisa 
masuk. Selain itu KPU mengijinkan 
50 orang bisa masuk ke halaman 
KPU, namun tidak bisa ke dalam 
ruangan. Kita ikuti semua ketentuan 
yang sudah ditetapkan oleh KPU.” 
papar Habib Aboe.

Jakarta (31/07) --- Menjelang 
pendaftaran partai politik di hari 
pertama, PKS dengan serius 
menyiapkan persyaratan verifikasi 
partai politik.  Hal ini diungkapkan 
oleh Sekjen DPP PKS, Habib Aboe 
Bakar Alhabsy.
  “Kita ingin berpartisipasi secara 
aktif dalam Pemilu 2024 ini, 
karenanya kita mencoba daftar di 
hari pertama. Ini bagian dari 
semangat kita untuk mensukseskan 
Pemilu mendatang," terang 
Legislator dari Kalimantan Selatan 
tersebut.
 Semua persyaratan yang 
dibutuhkan untuk pendaftaran, 
imbuh Habib Aboe, sudah dipenuhi 
oleh PKS. 
 “Alhamdulillah semua 

 Secara khusus PKS, lanjutnya, 
menyatakan ingin membawa 
suasananya gembira pada setiap 
tahap Pemilu. 

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Konsolodasi dan Pemantapan 
Jelang pendaftaran Parpol ke KPU
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 Hal tersebut dinyatakan oleh 
Aboe di DPP PKS dalam acara 
Konsolidasi Tim Verpol DPP PKS 
untuk persiapan pendaftaran Pemilu 
2024 yang juga mengundang 
Komisioner KPU Idham Holik yang 
diundang hadir sebagai pembicara 
diskusi mengenai proses 
administrasi pendaftaran Pemilu 

2024 (27/7).
 "PKS sudah siap mengikuti 
proses verifikasi yang akan dilakukan 
oleh KPU dan akan langsung 
mendaftar sebagai peserta Pemilu 
2024 di hari pertama ketika dibuka 
proses pendaftaran", ungkap Habib 
Aboe.

Jakarta (28/07) --- Terkait dengan 
proses pendaftaran peserta Pemilu 
2024 yang akan dibuka mulai 
tanggal 1 Agustus 2022, Sekjen PKS 
Habib Aboe Bakar Alhabsyi 
menyatakan bahwa Partai Keadilan 
Sejahtera akan mendaftarkan diri di 
hari pertama saat pendaftaran 
dibuka oleh KPU.

Hadiri Forum Group Discussion (FGD) 
tentang PKPU No. 4 Tahun 2022

Habib Aboe Bakar Alhabsyi
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Kab. Bandung,  Ahad (31/07/2022). 
 Menurut Netty, transformasi 
layanan primer kesehatan harus 
dimulai dari memperbaiki layanan di 
puskesmas sebagai faskes tingkat 
pertama yang paling dekat dengan 
masyarakat. 
 "Ada sekitar 12 ribuan  
puskesmas yang perlu ditata agar 
tercapai pemerataan layanan 
kesehatan, termasuk kemampuan 
untuk melayani laboratorium dan tes 
kesehatan dasar.  Posyandu juga 
perlu direvitalisasi agar dapat 
melayani semua usia, bukan hanya 
balita" Katanya. 
 Terkait transformasi SDM 
kesehatan, Netty  mengingatkan 
pemerintah  agar menyelesaikan 
persoalan nakes honorer dengan 

Bandung (01/08) --- Anggota Komisi 
IX  DPR RI dari Fraksi PKS, Netty 
Prasetiyani meminta pemerintah 
memastikan enam pilar  
transformasi kesehatan berjalan 
dengan baik. 
 "Enam pilar transformasi 
kesehatan yang meliputi layanan 
primer, layanan rujukan, sistem 
ketahanan kesehatan, sistem 
pembiayaan kesehatan, SDM 
kesehatan dan teknologi kesehatan 
yang telah dicanangkan oleh 
Kementerian Kesehatan harus 
berjalan sesuai dengan tujuan, 
target dan sasarannya," katanya 
dalam paparan materi pada kegiatan 
Sosialisasi Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat dan Gebyar Vaksin di 
Aula Graha Bakti Sadaya, Bale Endah,  

adil dan bijak. 
 "Jangan sampai terjadi PHK 
masal nakes honorer akibat 
peraturan  yang melarang tenaga 
honorer di instansi pemerintah.  
Realitanya keberadaan mereka 
dibutuhkan untuk melayani 
masyarakat," ujarnya.  

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat dan Gebyar Vaksin di Dapil
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Sosialisasi Undang Undang RI 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
(TPKS) di Rumah Berdaya, Blater, 
Sabtu (30/7). Sosialisasi diikuti 
sejumlah majelis taklim Desa 
Toyareka Kecamatan Kemangkon 
Kabupaten Purbalingga.
 "Kemudian membangun ikatan 
emosional antar anggota Keluarga 
menerapkan pengasuhan yang 
aman bagi anak dan keluarga; 
menguatkan peran ayah, ibu, dan 
seluruh anggota Keluarga dalam 
membangun kesetaraan dan literasi 

Purbalingga (01/08) --- Pengasuhan 
dan ketahanan keluarga adalah 
kunci untuk mencegah kekerasan 
seksual. Perlu adanya peran serta 
keluarga dalam pencegahan, 
penanganan, dan pemulihan.
 "Yakni dengan menguatkan 
edukasi dalam keluarga, baik aspek 
moral, etika, agama, serta budaya. 
Membangun budaya komunikasi, 
kerjasama, dan solidaritas yang 
berkualitas di antara anggota 
keluarga," kata Anggota DPR RI 
Fraksi PKS Rofik Hananto.
 Rofik mengatakan hal itu saat 

mengenai Kekerasan Seksual serta 
menerapkan budaya tanpa 
kekerasan," katanya.
 Ada poin-poin penting dalam 
UU TPKS ini. Antara lain penyidik 
Kepolisian tidak boleh menolak 
perkara, tidak boleh diselesaikan 
dengan Restorative Justice, semua 
perilaku pelecehan seksual termasuk 
kekerasan seksual, memberikan 
perlindungan kepada korban. 

H. Rofik Hananto, S.E

Hadiri Agenda Masyarakat di Dapil
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di Dapil," kata Rofik 
 Rofik menambahkan, sebagai 
anggota Komisi 7 DPR RI dirinya 
memang bisa memberikan bantuan 
kepada petani berupa konverter kit. 
Karena itu dia berharap program ini 
dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya.
 "Saya senang sekali program 
itu bisa gayung bersambut dengan 
para penyuluh dan Dinas Pertanian," 
katanya 
 Dia menuturkan, tahun lalu 
Kabupaten Purbalingga mengajukan 
proyek 7 Daerah Irigasi (DI) ke 
pemerintah pusat.
  "Alhamdulillah, dari 7 DI itu 
saya berhasil 5 DI. Saya berusaha 
membantu Pemkab Purbalingga 
karena Purbalingga itu tanah 

kelahiran saya," tuturnya.
 Selain itu, Rofik juga perhatian 
dengan infrastruktur. "Jalur Panican-
Kedungbenda yang dibeton adalah 
aspirasi saya. Demikian pula dengan 
perbaikan Panican-Kemojing dan 
Kutabawa-Goa Lawa juga aspirasi 
saya," katanya.
 Menurut Rofik, salah satu 
sumpah sebagai anggota DPR RI 
adalah memperjuangkan aspirasi 
masyarakat di daerah pemilihan 
(dapil). Karenanya dia terus 
memperjuangkan aspirasi dari Dapil 
7 yang meliputi Purbalingga, 
Banjarnegara dan Kebumen. 

Purbalingga (03/08) --- Anggota DPR 
RI Fraksi PKS Rofik Hananto 
melakukan reses bersama 
Koordinator Penyuluh Pertanian, 
Kepala Balai Penyuluh Pertanian 
(BPP) Kecamatan, Admin Alsintan 
Kecamatan se Kabupaten 
Purbalingga di Rumah Makan Noni 
Purbalingga, Selasa (02/08/2022).
 Dalam pertemuan ini Rofik 
mengatakan dalam 3 tahun ini telah 
membantu mengadvokasi ribuaan 
paket konverter kit untuk para 
petani sasaran di Dapil Jawa Tengah 
VII yang meliputi Kabupaten 
Purbalingga, Banjarnegara dan 
Kebumen.
 "Total ada 2.240 paket 
konverter kit yang sudah saya bantu 
advokasi untuk para petani sasaran 

Reses bersama Koordinator 
Penyuluh Pertanian 

H. Rofik Hananto, S.E.  



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

R - RP ID

BERITA FOTO

 Aleg DPR RI Komisi VII tersebut 
membagikan tips dan trik 
mengenaik kesuksesnnya tidak 
terlepas dari pengalaman aktif di 
organisasi. 
 “Saya bisa katakan bahwa saya 
hari ini adalah hasil dari pengalaman 
saya dulu di organisasi saat masa 
sekolah.”, ujar Diah
 Diah juga menekankan, bahwa 
prinsipnya tidak boleh ada yg 
menjadi korban antara  Organisasi 
dan prestasi. 
 "Saya mengakui pada saat 
sekolah termasuk biasa-biasa dalam 
prestasi belajar tapi tidak pernah 

Kabupaten Bandung Barat (01/08) --- 
Hadir dalam Meet & Great pengurus 
OSIS se kabupaten Bandung Barat 
yang tergabung dalam Forum Osis 
Bandung Barat bertempat di SMA 
Cisarua (30/07),  Diah Nurwitasari, 
Anggota DPR RI dari Dapil Kab 
Bandung dan KBB dengan semangat 
memotivasi peserta untuk mencapai 
sukses belajar untuk sukses hidup di 
masa depan. 
 Diah dalam kesempatan 
tersebut menceritakan 
pengalamannya selama sekolah 
hingga bisa mendapatkan beasiswa 
kuliah ke Jerman.  

lebih dari ranking 10," ungkapnya.
 Aleg DPR RI lulusan Jerman 
tersebut memotivasi siswa untuk 
memaksimalkan waktu selama 
sekolah untuk juga belajar 
berorganisasi. 
 "Saya berpesan kepada peserta 
Meet & Great untuk terus berkiprah 
dalam berorganisasi dengan pandai 
mengatur waktu sehingga tetap 
berprestasi," ujar Diah mengakhiri.

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL.

Hadiri Pertemuan Forum OSIS di Dapil
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bukti adanya kepedulian dan 
perhatian bagi anak-anak yang 
memerlukan bantuan perlengkapan 
sekolah, khususnya anak-anak yatim 
yang kehilangan tulang punggung 
keluarga mereka" ujar Diah yang 
juga merupakan Wakil Ketua BPKK 
DPP PKS 
 Cara unik berbagi peralatan 
sekolah digelar oleh Diah 
Nurwitasari di sebuah pasar 
swalayan di Cileunyi Kabupaten 
Bandung. Sejumlah anak yatim dan 
anak-anak pengurus DPD Kabupaten 
Bandung diundang hadir bersama 
orangtuanya. Anak-anak dibekali 

Kabupaten Bandung (02/08) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil 
Jawa Barat II, Diah Nurwitasari 
berbagi kebahagiaan dengan 
membersamai Anak-anak yatim 
belanja kebutuhan sekolah di dapil.
 Jelang masuk sekolah, 
kebutuhan siswa akan peralatan 
sekolah pasti tak terelakan. Bagi 
sebagian masyarakat ini merupakan 
beban tersendiri. Menyadari hal itu 
Diah Nurwitasari Anggota DPR RI 
dari Dapil Kabupaten Bandung dan 
KBB tergerak untuk membantu. 
 "Bantuan dari saya mungkin tak 
seberapa, tapi setidaknya menjadi 

uang saku dan dibiarkan memilih 
sendiri perlengkapan sekolah yang 
diperlukan. Dengan cara ini, bantuan 
menjadi tepat sasaran dan sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing 
anak. 
 "Selain bisa memilih sendiri 
barang yang dibutuhkan, anak-anak 
itu akan belajar berhitung. Mereka 
harus menyesuaikan barang yang 
dibeli dengan uang yang 
dibekalkan," Sambil tersenyum, 
Legislator Lulusan Jerman tersebut 
menjelaskan maksud kegiatan ini. 

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL.

Ajak Anak Yatim 
Belanja Kebutuhan Sekolah
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DPR RI Komisi VII dari Dapil Kabu-
paten Bandung dan Bandung Barat. 
 Pada kesempatan tersebut, 
Diah membagikan sejumlah meja 
tenis kepada perwakilan komunitas 
pemuda di Kabupaten Bandung, 
salah satunya adalah komunitas di 
bawah binaan Yayasan Kemurnian 
Hati Indonesia. 
 Tampak hadir pula perwakilan-
perwakilan dari kecamatan lain. 
 ara pemuda tampak antusias 
menerima bantuan berupa meja 
tenis tersebut. 
 Dalam sambutannya, Anggota 
legislatif yang selalu terlihat energik 
tersebut memaparkan bahwa 
tantangan bagi para pemuda di 
masa depan tidak mudah. 
 "Pemuda harus siap 

menghadapi tantangan dari dalam 
maupun luar dirinya.  Pemuda juga 
harus memiliki fisik, pemikiran dan 
rohani yang sehat," ungkap Diah.
 Diantara tantangan tersebut, 
kata Diah, adalah peredaran 
narkoba, seks bebas dan LGBT.
Fenomena kemunculan pemuda-
pemuda berpakaian dan berperilaku 
bak perempuan  di Citayam Fashion 
Week yang saat ini viral adalah gam-
baran pemuda yang kurang diperha-
tikan dan terfasilitasi dengan benar. 
 "Kreativitasnya tidak salah, 
namun seharusnya tetap dalam 
koridor yang baik dan benar, tidak 
lantas terjerumus pada karakter 
yang menyerempet  perilaku LGBT 
dan lainnya," terang Diah.

Kabupaten Bandung (03/08) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil 
Jabar II, Diah Nurwitasari 
membagikan sejumlah fasilitas 
perlatan meja tenis kepada 
perwakilan komunitas pemuda  di 
depan Kantor Yayasan Kemurnian 
Hati Indonesia, Selasa (19/07/2022).
 Saat bermain tenis meja 
bersama pemuda Karang Taruna RW 
020 Desa Lagadar Kecamatan 
Margaasih Kabupaten Bandung, teh 
Diah nampak piawai dalam 
memainkan bat dalam pertandingan 
uji coba tenis meja tersebut. 
 Teh Diah sengaja 
menyambangi kantor Yayasan 
Kemurnian Hati Indonesia dalam 
rangka kunjungan kerjanya di 
daerah pemilihan sebagai Anggota 

Membagikan Perlatan Meja Tenis Kepada 
Perwakilan Komunitas Pemuda  

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL
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Anggota DPR RI Dapil Jabar II, 
memotivasi para pemuda untuk 
senantiasa menjaga jiwa dan akal 
mereka. 
 "Penting bagi kalian untuk 
memperhatikan makanan bagi jiwa 
dan akal. Makanan tubuh tentu saja 
nutrisi sehat tanpa narkoba, dan jiwa 
pun harus selalu dijsi dengan 
ibadah, keimanan dan hal hal positif 
lainnya", ujar Diah. 
 Semua peserta yang hadir 

secara seksama mengikuti kegiatan 
dengan penuh semangat dari awal 
hingga akhir acara. 
 Kegiatan yang dilaksanakan di 
Aula Balai Pertemuan Desa 
Karyawangi, Parompong tersebut 
juga dihadiri oleh BNN, Anggota 
DPRD dan Pemerintah Setempat. 
Tidak lupa juga ungkapan terima 
kasih oleh Panitia kepada PLN, atas 
dukungan yang telah diberikan.

Kabupaten Bandung Barat (28/07) --- 
Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Fraksi 
PKS, Diah Nurwitasari, bersama 
Yayasan Nur Madani melakukan 
penguatan pada para pemuda di 
Dapil dalam pencegahan dan 
perlawan terhadap narkoba. 
 Kegiatan tersebut dihadiri oleh 
100 peserta yang berasal dari Karang 
Taruna dan organisasi kepemudaan 
setempat. 
 Diah yang juga merupakan 

Kegiatan pencegahan dan perlawan 
terhadap narkoba di Dapil

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL
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 "Di satu sisi masyarakat tidak 
boleh menggunakan telfon 
genggam d pom bensin, namun di 
sisi yang lain harus memakai aplikasi 
menggunakan hp," ungkapnya.
 Diah juga menyayangkan 
masih tingginya impor BBM dan gas 
yang dilakukan, padahal Indonesia 
memiliki sumber daya alam yg 
melimpah. Sehingga masyarakat 
belum bisa menikmati sumber daya 
alam Indonesia secara optimal. 
 “Padahal dahulu di banyak 
lokasi kita sudah terbiasa 
menggunakan gas dengan jargas 

Kabupaten Bandung (29/07) --- 
Hadir pada Acara sinergitas DPR RI 
dan BPH Migas, Diah Nurwitasari 
menyampaikan Aspirasi masyarakat 
Dapil di hadapan pejabat BPH Migas 
bersama masyarakat yang hadir di 
Hotel Sunshine Soreang 
(29/07/2022). 
 Dalam kesempatan tersebut, 
Anggota DPR RI Komisi VII tersebut 
menyampaikan curahan hati 
masyarakat terkait dengan 
diwajibkannya pemakaian Aplikasi 
My Pertamina yang dianggap tidak 
efisien. 

(jaringan gas) hasil olahan sendiri. 
Tetapi saat ini kita tidak berdaya  
mengolah sendiri karena alasan 
kemampuan teknologi.”, pungkas 
Diah, Anggota DPR RI Komisi VII 
 BPH Migas merupakan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
yang dibentuk untuk melakukan 
pengaturan pengawasan terhadap 
penyediaan dan pendistribusian 
BBM dan Gas Bumi serta 
pengangkutan Gas Bumi melalui 
pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL

Hadir pada Acara sinergitas 
DPR RI dan BPH Migas
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Jakarta (31/7) --- Adang Daradjatun, 
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan 
DKI Jakarta I melakukan kegiatan 
Reses dan melayani warga di dapil 
melakukan pendaftaran keanggo-
taan PKS. pada Ahad 31 Juli 2022.

Drs. H. Adang Daradjatun 

Kegiatan reses
dan membuka
Pendaftaran 
Anggota PKS
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tahun memberikan dampak pada 
semua sektor kehidupan. Tak 
terkecuali dunia pendidikan. Dari 
proses pembelajaran daring hingga 
banyak siswa yang kesulitan 
membayar biaya sekolah, karena 
orangtuanya tak lagi bekerja terkena 
imbas pandemi. Selain itu, untuk 
mendapatkan perlengkapan sekolah 
yang layak pun menjadi kendala. 
 "Apakah Pandemi Covid-19 
membuat bapak ibu kesulitan 
membeli perlengkapan sekolah 
untuk anak-anak?", tanya Syaikhu 
kepada orang tua yang hadir.
 "Kesulitan Pak," jawab mereka.
 Fenomena ini menurut Syaikhu  
tidak bisa dibiarkan. Sebab 
berpotensi semakin menurunkan 
kualitas pendidikan kita dan 

Kabupaten Bekasi (02/08) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, 
Ahmad Syaikhu meluncurkan 
Gerakan PKS Berbagi 1.000 Paket 
Perlengkapan Sekolah di Kabupaten 
Bekasi. Kegiatan ini menjadi salah 
satu agenda reses Syaikhu dari 
tanggal 17-24 Juli.
 Menurut Syaikhu,  kegiatan 
yang diadakan Bidang Kesejahteraan 
Sosial DPD PKS Kabupaten Bekasi ini 
sangat layak diapresiasi apresiasi 
dan dukung seoptimal mungkin. 
 "Ini patut kita apresiasi dan ber-
ikan dukungan. Saya mengucapkan 
terimakasih kepada DPD PKS Kabu-
paten Bekasi yang telah menginisiasi 
kegiatan ini," kata Syaikhu.
 Syaikhu menjelaskan, Pandemi 
Covid-19 yang berlangsung selama 2 

ujungnya adalah kian muramnya 
kualitas SDM kita. Di tengah dunia 
yang terus bergerak sangat dinamis 
di Era Digital, tantangan dan persai-
ngan kehidupan semakin tinggi. 
 "Hadirnya kualitas SDM yang 
tangguh dan mumpuni jadi sebuah 
kebutuhan dan keniscayaan," tegas 
Syaikhu.
 Anggota Komisi I DPR RI itu 
melanjutkan, Acara semacam ini bisa 
menjadi salah satu ikhtiar solusi 
mengatasi persoalan di atas. 
 "Semangat berbagi sendiri 
merupakan ruh dari PKS. Atau 
semacam DNA-nya kita. Keberadaan 
PKS tak hanya sebagai partai politik 
yang memperebutkan kekuasaan, 
tapi juga melayani dan berbagi," 
ujarnya.  

H. Ahmad Syaikhu  

Luncurkan Gerakan PKS Berbagi 
1.000 Paket Perlengkapan Sekolah
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dan Penyampaian Dokumen Pendaftaran 
Partai Keadilan Sejahtera pada hari Senin, 1 
Agustus 2022.
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FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



KANAL RESMI 
FRAKSI PKS DPR RI

Kunjungi

Ketahui segala informasi 
terkini ikhtiar politik 
PKS di Parlemen 
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fraksipksdprri

Facebook

FPKS DPR RI

Twitter

@FPKSDPRRI
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Youtube

PKSTV DPR RI
Spotify

Fraksi PKS DPR RI
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