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plementasinya dirasa belum sesuai.
 “UU KSN selalu menjadi perha-
tian kami, sampai saat ini yang dia-
kui sebagai KSN hanya dua yakni 
apabila ia PNS dan PPPK. Sehingga, 
yang kami pertanyakan adalah kami 
sebagai non-PNS ini dikemanakan 
sebenarnya?.” pungkas afandi.
 “Kami diangkat oleh pemerin-
tah tapi dengan adanya Undang-
Undang tersebut kami juga seakan 
dicampakkan.” tambahnya.
 Perwakilan lain juga menam-
bahkan bahwa pada realitasnya 
kontribusi dari para dosen non-PNS 
juga memang tidak bisa diabaikan. 
Dosen non-PNS banyak diberdaya-
kan terutama dalam mengangkat 
kualitas kampus khususnya ketika 
proses penilaian akreditas kampus.   

Jakarta (23/08) --- Anggota Komisi X 
DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi 
Alaydroes, menerima aspirasi dari 
Ikatan Dosen PTN Non-PNS seluruh 
Indonesia terkait dengan tuntutan 
mereka terhadap peningkatan 
kesejahteraan dosen. 
 Hal ini disampaikan pada 
program Hari Aspirasi Rakyat FPKS 
DPR RI, pada Selasa (23/08).
 Pada kesempatannya, Ketua 
Ikatan Dosen PTN Non-PNS, 
Muhammad Nur Afandi, 
menyampaikan beberapa keluhan 
yang sampai saat ini masih dirasakan 
oleh para dosen non-PNS. 
 Terutama terkait tuntutan per-
mohonan pengangkatan menjadi 
PPPK dan keberadaan Undang-Un-
dang KSN yang sampai saat ini im-

Terima Aspirasi 
Ikatan Dosen PTN Non-PNS

Hari Aspirasi
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tersebut.
 Menurut Ledia, kehadiran HMPI 
menjadi secercah harapan guna 
menjadi wadah bagi generasi muda 
mahasiswa pariwisata di Indonesia.
 "Hadirnya organisasi ini sangat 
baik karena bertujuan sebagai 
komunikasi untuk mengembangkan 
kepariwisataan Indonesia yang 
berkelanjutan", pungkasnya.

Jakarta (23/08) --- Anggota Komisi X 
DPR RI dari fraksi PKS Ledia Hanifa, 
menerima aspirasi dari HMPI 
(Himpunan Mahasiswa Pariwisata 
Indonesia) dalam program Hari 
Aspirasi Rakyat di Ruang Meeting 
FPKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa 
(23/08).
 Dalam kesempatan itu, Ledia 
memberikan semangat kepada 
generasi muda untuk giat belajar 
guna mendukung pengembangan 
pariwisata di Indonesia.
 “Kita perlu menyeimbangkan 
pariwisata dalam konteks wisata 
alam, belanja,  olahraga, kuliner, dan 
ekonomi kreatif. Generasi muda 
tentu menjadi bagian penting yang 
tak terpisahkan dari proses ini”, 
ungkap Sekertaris Fraksi PKS DPR RI 

Menerima Aspirasi dari HMPI (Himpunan 
Mahasiswa Pariwisata Indonesia) 

Hari Aspirasi
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mendaftar beasiswa, maka jelaskan 
penyebabnya secara rasional dan 
transparan," lanjutnya.
 Yogie Prawira, salah satu 
perwakilan delegasi dari Universitas 
Padjajaran, menuturkan bahwa 
terdapat diskriminasi dari adanya 
aturan on-going dari 
Kemdikbudristek.
 "Peraturan on-going hanya 
memperbolehkan peserta pendaftar 
dari mahasiswa semester 1 atau 
yang menuju semester 2, sedangkan 
dosen-dosen sudah masuk semester 
3. Kenapa tiba-tiba berubah dan 
tidak ada sosialisasi?" tegas Yogie.
 

Jakarta (30/08) --- Anggota Komisi X 
DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri 
Faqih menerima aspirasi dari 
Perkumpulan Dosen Pendaftar 
Beasiswa Dalam Negeri On-going di 
Ruang Meeting Fraksi PKS, Senayan, 
Jakarta, pada Selasa pagi (30/08). 
 Aspirasi berupa permohonan 
dukungan kelulusan beasiswa 
pendidikan S3 on-going bagi dosen.
 "Saya melihat ada 22 poin 
aspirasi. Diharapkan (aspirasi) ini 
bisa mendukung dosen agar bisa 
diikutsertakan sebagai penerima 
beasiswa," terang Abdul Fikri sebagai 
pembuka.
 "Sumbatan-sumbatan ini harus 
dibuka. Jika (dosen) tidak bisa 

Aspirasi Perkumpulan Dosen Pendaftar 
Beasiswa dalam Negeri On-going

Hari Aspirasi
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mudah mudahan silaturahim ini 
memperpanjang umur menambah 
keberkahan usia, dulu sebelum ke 
Sudan saya berkunjung ke beliau 
untuk memohon doa,” tutur UAS.
 Selain itu UAS juga menyebut, 
peran kakek dari Dr. Salim yakni 
Sayyid Idrus Al Jufri dalam 
kemerdekaan Republik Indonesia, 
dalam peringatan HUT RI, UAS 
menyebut sebagai memontum 
untuk mengenang jasa para 
pahlawan diantaranya Sayyid Idrus 
Al Jufri.
 “Setiap bangsa punya simbol 
kemulian dan simbol kemuliaan kita 
adalah merah putih, ucapan itu dari 
Guru Tua yang merupakan kakek 
dari Habib Salim, meneriakkan takbir 
mengajarkan kita bahwa merdeka 

atau mati, momentum 17 agustus 
menyegarkan kembali ingatan kita, 
saya tidak ketemu dengan Guru Tua 
tapi saya bertemu Habib Salim untuk 
mengikatkan hati, dalam satu 
hembusan nafas anak bangsa ini 
mencintai bangsa dan agamanya,” 
kata UAS.
 Menerima kunjungan dari UAS, 
Dr. Salim menyebut Ustaz Abdul 
Somad mendapat tempat yang 
spesial di hati umat, Dr. Salim 
menyebut masyarakat menantikan 
dakwah dari UAS yang penuh 
keikhlasan dan perjuangan.
 

Jakarta (19/08) --- Dai kondang 
Ustadz Abdul Somad berkunjung ke 
kediaman Ketua Majelis Syura PKS, 
Dr. Salim Segaf Al Jufri, di bilangan 
Pejaten, Jakarta Selatan, pada Jumat 
(19/8/2022). 
 Sosok yang akrab disapa UAS 
itu mengaku kunjungannya ke 
kediaman Dr. Salim dalam rangka 
silaturahim.
 “Diwaktu luang saya datang 
berkunjung ke beliau, saya tidak 
ingin mengganggu waktu beliau jadi 
ketika beliau ada waktu luang saya 
berkunjung,” ucap UAS.
 “Saya mencintai para habaib 
termasuk guru saya Sayyidi al Habib 
Salim Segaf Al Jufri, di dunia kami 
bertemu semoga di akhirat bertemu 
dengan datuk beliau Rasulullah SAW, 

Menyambut Silaturahim UAS

DPP PKS
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Jakarta (25/08) --- Hidayat Nurwahid, 
Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II 
menyerahkan bantuan sembako dan 
uang tunai bagi korban kebakaran 
Simprug, Jakarta Selatan (25/8).

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

Serahkan 
Bantuan Korban
Kebakaran 
Simprung
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Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA 
Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 
memberikan pembekalan Sejarah 
Pancasila dalam Diklat Kaderisasi 
Tingkat Madya. MPC Pemuda 
Pancasila Kota Jakarta Selatan pada 
Minggu, 21 Agustus 2022.

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

Berikan
Pembekalan 
Sejarah pada 
Diklat Kaderisasi 
Pemuda 
Pancasila
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Jakarta (25/8) —  Sukamta, PhD, 
Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta 
yang juga Ketua DPP PKS Badan 
Pembinaan dan Pengembangan 
Luar Negeri,   diundang diskusi di 
Kedutaan Singapura di Jakarta 
dengan tema tentang Islam 
moderat, bersama panelis Pak Prof. 

Abdul Mukti Sekum Muhammadiyah 
dan Pak Edi Suparno Sekum PAN 
dihadiri 40 an orang eselon 1 
Pemerintah Singapura.

H. Sukamta, Ph.D

Diskusi tentang
Islam Moderat
di Kedutaan
Singapura
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Jakarta (18/8) — Johan Rosihan, 
Anggota Fraksi PKS DPR RI 
menerima dan mendengar langsung 
aspirasi teman-teman  pramuka 
yang hari ini datang bersilaturrahmi 
ke Fraksi PKS DPR RI dari kampung 
halaman di tengah2 kesibukannya 
mengikuti kegiatan Jambore 

Nasional di Cibubur. 
 Terimakasih atas 
kepercayaannya. Insya Allah 
@fraksipksdprri berkomitmen untuk 
terus melayani, mendengar, serta 
menerima semua aspirasi dari 
seluruh elemen masyarakat kita.

H. Johan Rosihan, S.T.

Menerima 
Peserta Jambore
Nasional dari
Sumbawa
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masyarakat Padang merasa turut 
bertanggung jawab menjaga 
kebersihan pantai. 
 "Sebagai wujud tanggung 
jawab tersebut sekaligus 
memperingati HUT RI ke-77, 
pengurus PKS Sumatera Barat dan 
Padang serta masyarakat 
mengadakan aksi bersih-bersih 
pantai dengan cara memungut 
sampai di pinggir pantai," tutur 
legislator dari FPKS DPR RI ini.
 "Kami berharap semangat PKS 
menjaga kebersihan ini diikuti oleh 
kalangan masyarakat lainnya," 
tambah Hermanto.
 Kegiatan bersih-bersih pantai 
ini, katanya, diawali dengan kegiatan 
senam massal. 
 "Jadi sebelum membersihkan 

pantai, para peserta kegiatan 
dikondisikan agar terbiasa 
berolahraga untuk kesehatan dan 
kebugaran masingmasing," jelas 
Hermanto.
 Hadir dalam kegiatan tersebut 
istri Gubernur Sumatera Barat 
Harneli Bahar, Wakil Ketua DPW PKS 
Sumatera Barat Ulyadi, Sekretaris 
umum DPW PKS Sumatera Barat 
Rahmat Saleh dan Ketua DPD PKS 
Kota Padang Muharlion.

Padang (29/08) --- Anggota DPR dari 
Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto 
dalam kunjungan kerjanya di daerah 
pemilihan menyempatkan ikut 
dalam kegiatan bersih-bersih pantai 
yang diadakan DPD Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Padang. 
Kegiatan dilakukan Pantai Purus, 
Ahad (28/08/2022).
 "Padang dikaruniai pantai yang 
indah. Pantai Padang sudah menjadi 
ruang terbuka publik yang bisa 
dinikmati oleh semua lapisan 
masyarakat. Agar pantai tetap indah 
dan enak dipandang mata maka 
harus dijaga kebersihannya," ujar 
Hermanto dalam keterangan 
tertulisnya kepada wartawan.
 Menurut Hermanto, PKS 
sebagai bagian dari komunitas 

Hermanto Ikuti Aksi Bersih 
Pantai Padang

Dr. Hermanto, S.E., M.M. 
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penerapan aturan yang terkait 
dengan desa,” ujar Politisi PKS asal 
Tasikmalaya.
 Toriq menyebutkan, sesuai 
tupoksinya Ia bertanggungjawab 
atas pengawasan implementasi 
kebijakan dilapangan. Adakalanya 
kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian dan Lembaga (K/L) 
terkait tidak tersosialisikan dengan 
baik kepada Aparat Desa. Akibatnya 
kebijakan tersebut lambat 
diimplementasikan.
 “Contoh, pengurus Apdesi 
meminta agar dana bencana bisa 
dari dana desa. Padahal tahun lalu, 
pada tanggal 24 Agustus 2021 
Kemendes PDTT telah 
mengeluarkan peraturan No. 7 
tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 
bahwa dana desa boleh digunakan 
untuk penanganan bencana alam 
dan nonalam sesuai kewenangan 
desa,” jelasnya.
 Pengurus Apdesi juga 
menyampaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh 
kepala desa. Antara lain, sebut Toriq, 
pertama aturan operasional desa 
yang belum disahkan. Hal ini 
sebagai upaya perlindungan hukum 
atas penggunaan dana desa atas 
kebutuhan mendesak desa, seperti 
kebutuhan kendaraan desa, 
pembangunan dan perbaikan 
gedung desa dan lainnya.

Tasikmalaya (19/08) --- Jelang akhir 
reses Masa Sidang V Tahun 2021-
2022, Toriq Hidayat menerima 
pengurus Apdesi (Asosiasi 
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) 
di kediamannya. 
 Pertemuan bertujuan sebagai 
ajang silaturahmi sekaligus 
penyampaian aspirasi kepada 
Anggota Komisi V DPR RI sebagai 
rekan kerja Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
 “Silaturahmi dengan para 
Kepala Desa (Kades) rutin dilakukan 
di masa reses. Umumnya momen ini 
digunakan untuk menyerap aspirasi 
mereka. Baik berupa pengajuan 
program infrastruktur maupun 
penyampaian kendala-kendala 

Menerima pengurus Apdesi (Asosiasi 
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) 

KH Toriq Hidayat, Lc
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terhadap perekonomian masyarakat, 
maka dari itu dirinya berkunjung ke 
berbagai wilayah, selain untuk 
silaturahmi pada masyarakat dirinya 
juga turut membantu pada 
masyarakat berupa paket sembako.
 "Kami hadir ke sini ingin 
bersilaturahim kepada masyarakat 
sekaligus memberikan sedikit 
bantuan berupa sembako bagi 
warga yang masih terdampak akibat 
pandemi Covid-19, mudah-
mudahan dengan bantuan ini bisa 
sedikit membantu masyarakat yang 
ada disini", kata Junaidi.
 Lebih lanjut Junaidi 

mengatakan, agar masyarakat tidak 
takut terhadap gejolak 
perekonomian yang sedang terjadi, 
inilah saatnya kita bangkit untuk 
lebih kuat, saling bahu membahu 
untuk lebih maju.
 "Penting bagi kita menciptakan 
ide-ide kreatif dalam 
mengumpulkan pundi-pundi rupiah 
untuk kembali meningkatkan taraf 
perekonomian kita. Banyak cara dan 
bisa kita diskusikan bersama", tutup 
putra daerah lampung ini.

Lampung (21/08) --‐ Bentuk rasa 
peduli serta sosial untuk membantu 
meringankan beban masyarakat 
akibat imbas dari pandemi Covid-19, 
khususnya pada warga Desa Rukti 
Harjo dan Desa Gunung Batin 
kabupaten Lampung Tengah, 
Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi 
Auly membagikan 200 paket 
sembako untuk masyarakat, Ahad 
(21/08).
 Junaidi Auly, menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa 
meskioun kini pandemi Covid-19 
sudah tidak separah dua tahun yang 
lalu,  namun masih terasa imbasnya 

Salurkan Sembako untuk 
Masyarakat Lampung Tengah

Dr. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M
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untuk semua perusahaan yang 
memanfaatkan teknologi finansial 
(fintech) seperti GoPay, OVO, DANA, 
LinkAja, dan lainnya. Sehingga 
proses transaksi menjadi lebih cepat, 
aman, dan tentunya mudah", kata 
Junaidi.
 Aleg Fraksi PKS ini 
menyampaikan bahwa pengguna 
QRIS di Lampung meningkat hingga 
215 Ribu pedangang di akhir tahun 
2021. Bersama dengan perwakilan 
Bank Indonesia Lampung.
 Junaidi memberi contoh secara 
langsung penggunaan QRIS dalam 
transaksi digital dan mengajak 
masyarakat yang hadir untuk turut 

mempraktekannya, baik dalam 
aktivitas ekonomi maupun dalam 
transaksi pembayaran produk 
UMKM.
 “Jika masyarakat memiliki 
kemandirian dalam ekonomi, tentu 
akan membantu kondisi 
perekonomian keluarganya. 
Stabilitas ekonomi keluarga dan 
meningkatnya daya beli, tentu akan 
berpengaruh kepada perekonomian 
nasional,” tutupnya.

Lampung (31/08) --- QRIS 
merupakan salah satu standarisasi 
pembayaran menggunakan metode 
QR Code dari Bank Indonesia agar 
proses transaksi dengan QR Code 
menjadi lebih mudah, cepat, dan 
terjaga keamanannya.
 Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi 
PKS dari Fraksi PKS Junaidi Auly 
menghadiri acara sosialisasi 
kebijakan Bank Indonesia dengan 
tema 'Tidak Usah Repot-repot, Ayo 
Bayar Belanja Pakai QRIS' di 
Kecamatan Abung Semuli, Lampung 
Utara, (23/08/2022).
 "QRIS merupakan upaya 
standardisasi oleh Bank Indonesia 

Sosialisasikan QRIS di Dapil

Dr.Ir.H.A. Junaidi Auly, M.M
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pemerintah tingkat 
kecamatan.22/08/2022.
 Junaidi menambahkan, QRIS 
dikembangkan oleh industri sistem 
pembayaran bersama dengan Bank 
Indonesia, agar proses transaksi 
dengan QR Code dapat lebih 
mudah, cepat, dan terjag a 
keamanannya.
 "Dengan QRIS, seluruh aplikasi 
pembayaran dari Penyelenggara 
manapun yang digunakan 
masyarakat, dapat digunakan di 
seluruh toko, pedagang, warung, 
parkir, tiket wisata, donasi 

(merchant) yang berlogo QRIS", kata 
Junaidi.
 Putra daerah Lampung ini 
mengajak seluruh lapisan 
masyarakat untuk hijrah ke metode 
pembayaran Digital karena mudah, 
cepat, dan aman. Selain itu, Junaidi 
mengajak masyarakat untuk CBPR 
(Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah), 
slogan CBPR ini baik ditanamkan 
kepada masyarakat agar mengenali, 
merawat, menjaga, dan 
memggunakan Rupiah sebagai satu-
satunya alat pembayaran yang sah di 
wilayah NKRI.

Lampung Utara (23/08) --- Anggota 
DPR RI Fraksi PKS, A. Junaidi Auly 
menyampaikan dalam acara 
sosialisai penggunaan QRIS bersama 
Bank Indonesia Perwakilan Provinsi 
Lampung bahwa, Quick Response 
Code Indonesian Standard (QRIS) 
adalah penyatuan berbagai macam 
QR dari berbagai Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran (PJSP) 
menggunakan QR Code. 
 Acara berlangsung di Gedung 
Kopri, Kecamatan Kotabumi 
Lampung Utara yang di hadiri oleh 
masyarakat dan juga aparatur 

Sosialisai penggunaan QRIS bersama 
BI di Lampung Utara

Dr. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M
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 Junaidi berharap, semoga 
bantuan Alsintan dan mesin Laundry 
yang disalurkan ini bermanfaat. 
Mampu mendapatkan hasil yang 
melimpah dan produktif bagi  
petani, serta usaha laundry semakin 
berkembang dan manfaatnya makin 
dirasakan oleh anggota kelompok.
 "Provinsi Lampung merupakan 
salah satu penyumbang padi 
dengan kualitas hasil panen yang 
bagus. Sehingga, dengan bantuan 
traktor roda 4 dan Combine 
Harvester ini diharapkan dapat 
menunjang para petani untuk 
mencapai hasil panen yang optimal. 

Begitu juga bagi kelompok usaha 
wanita mandiri dengan mesin 
laundry baru ini diharapkan bisa 
menjadi contoh dan berkembang 
lebih baik lagi", kata Junaidi.
 Aleg PKS ini menambahkan, 
dengan adanya dukungan Alsintan 
dan mesin laundry ini juga 
diharapkan bisa menambah 
pemahaman baru dan mendalam  
bagi petani dan kelompok usaha 
untuk bagaimana mengelola alat 
tersebut dengan baik dan benar 
sebagai alat bantu usaha dan 
pertanian.

Lampung (01/09) --- Anggota DPR RI 
komisi XI Fraksi PKS, Junaidi Auly 
menyalurkan bantuan Alat Mesin 
Pertanian (Alsintan) berupa 1 Unit 
Mesin Traktor Roda 4 type 55 hp 
kepada Poktan Lestari Jaya V, 1 Unit 
Combine Harvester kepada 
kelompok tani Maju Jaya, serta unit 
mesin Laundry Karpet dan pakaian 
kepada Kelompok Wanita Mandiri.
 Bantuan tersebut langsung 
disalurkan Junaidi Auly kepada 
kelompok tani  dan kelompok 
wanita mandiri bertempat di Desa 
Sri Pendowo  Kecamatan 
Sribhawono, Lampung Timur. Selasa, 
(30/08/2022).

Salurkan Bantuan PSBI pada Tiga 
Kelompok UMKM di Provinsi Lampung

Dr. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M
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Cepat Bangkit Lebih Kuat”.
 “Semoga kita semua senantiasa 
sehat lahiriah dan batiniah. Saya 
senang di hari kemerdekaan tahun 
ini, slogannya pulih lebih cepat, 
bangkit lebih kuat. Bagus kata-
katanya. Jadi setelah pandemi ini, 
semua segera pulih. Ekonomi yang 
kemarin-kemarin berkurang, juga 
cepat pulih Kembali. Yang oleh 
karena itu Indonesia dapat juga 
bangkit menjadi negeri yang lebih 
kuat”, jelas Nur Azizah. 
 a turut bersyukur, 
Alhamdulillah atas izin Allah ia bisa 
berkunjung ke RW 9 Kelurahan tugu 
ini. “Dari sekian banyak RW di depok, 
ada 1.200 RW, Allah izinkan kita 
bertemu di sini. Ini adalah skenario 
Allah. Yang perlu diingat, bumi yang 

kita pijak jadi saksi nanti”, imbuhnya. 
 Ia juga turut menyampaikan 
harapannya untuk Anak-anak yang 
sudah ikut lomba dan menang. 
Sebagai orangtua harus ada 
kepekaan dalam melihat potensi 
anak-anak sehingga dapat 
mengarahkannya dengan baik. 
 “Harus juga ditanamkan dalam 
benak anak-anak kita, semangat 
untuk terus berjuang menggapai 
cita-citanya. Belajar dengan rajin. 
Namun, disamping terus belajar dan 
mengembangkan bakat masing-
masing, saya berpesan agar Al-
Qur’an jangan ditinggalkan”, papar 
Nur Azizah.

Depok – Anggota DPR RI Fraksi PKS, 
Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A 
sambut hari Kemerdekaan RI dengan 
sapa warga di dapil. Nur Azizah hadir 
di tengah perhelatan perlombaan 
warga di RT 04, RW 09, Kelurahan 
Tugu, Cimanggi-Kota Depok. 
 Pada kesempatan ini, Nur 
Azizah bertemu warga dan anak-
anak yang sedang berlomba 17-
agustusan. Di sela kegiatan, Nur 
Azizah menyapa dan menyampaikan 
pesan-pesan kebaikan untuk warga 
dan anak-anak di lingkungan RT 04. 
 Nur Azizah berpesan agar 
semua warga dapat senantiasa 
menjaga semangat kemerdekaan 
indonessia. Sebagaimana semangat 
yang di usung dalam perhelatan ke 
77 Kemerdekaan ini “Pulih Lebih 

Memeriahkan hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia yang ke 77

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.
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Cepat Bangkit Lebih Kuat”.
 “Semoga kita semua senantiasa 
sehat lahiriah dan batiniah. Saya 
senang di hari kemerdekaan tahun 
ini, slogannya pulih lebih cepat, 
bangkit lebih kuat. Bagus kata-
katanya. Jadi setelah pandemi ini, 
semua segera pulih. Ekonomi yang 
kemarin-kemarin berkurang, juga 
cepat pulih Kembali. Yang oleh 
karena itu Indonesia dapat juga 
bangkit menjadi negeri yang lebih 
kuat”, jelas Nur Azizah. 
 Ia turut bersyukur, Alhamdulil-
lah atas izin Allah ia bisa berkunjung 
ke RW 9 Kelurahan tugu ini. “Dari 
sekian banyak RW di depok, ada 
1.200 RW, Allah izinkan kita bertemu 
di sini. 

Depok – Anggota DPR RI Fraksi PKS, 
Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A 
sambut hari Kemerdekaan RI dengan 
sapa warga di dapil. Nur Azizah hadir 
di tengah perhelatan perlombaan 
warga di RT 04, RW 09, Kelurahan 
Tugu, Cimanggi-Kota Depok. 
 Pada kesempatan ini, Nur 
Azizah bertemu warga dan anak-
anak yang sedang berlomba 17-
agustusan. Di sela kegiatan, Nur 
Azizah menyapa dan menyampaikan 
pesan-pesan kebaikan untuk warga 
dan anak-anak di lingkungan RT 04. 
 Nur Azizah berpesan agar 
semua warga dapat senantiasa 
menjaga semangat kemerdekaan 
indonessia. Sebagaimana semangat 
yang di usung dalam perhelatan ke 
77 Kemerdekaan ini “Pulih Lebih 

Menyapa dan Beri Motivasi Warga 
di Dapil dalam Kegiatan HUT RI 

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.
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dilakukan di seluruh Indonesia. 
Tujuannya iyalah mengenalan logo 
baru PKS kepada masyarakat 
Indonesia terutama di Kota Depok.
 " Kita ingin mengenakan logo 
baru PKS kepada masyarakat Kota 
Depok. Dengan hal ini PKS bukan 
partai tertutup tapi merangkum 
seluruh elemen anak bangsa," 
ujarnya. Sabtu (20/8/2022).
 Menurutnya sesuai dengan 
RPJMN bahwa PKS memiliki visi yang 
sama yaitu membantu masyarakat 
tanpa mengenal perbedaan. Untuk 
itu dengan adanya logo baru ini dan 
HUT kemerdekaan RI PKS ingin 
terbuka bagi siapapun.
 " Kami akan melayani semua 
masyarakat Indonesia tanpa 
mengenal ras, suku, dan agama. PKS 

adalah partai yang sudah terbukti 
menjadi partai yang selalu bersama 
rakyat,"katanya.
 Sementara itu juru bicara Ibu 
Nur Azizah Tamhid, Ahmad 
memaparkan logo baru ini sebagai 
tanda bahwa PKS ingin tampil lebih 
terbuka bagi semua kalangan.
 " Kami ingin menampilkan 
wajah baru PKS. Makanya kegiatan 
hari ini yaitu mengenalkan logo bagi 
PKS masyarakat,"katanya.
 Selain itu PKS juga akan men-
dorong lahirnya pahlawan - pahla-
wan baru di berbagai bidang baik itu 
ekonomi, pendidikan, tehnik, dan 
lainnya. "Kebetulan karen ini masih 
momen Hut PKS berharap nanti lahir 
pahlawan baru yang ahli diberbagai 
bidang,"bebernya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS 
mengikuti kegiatan Flash Mob yaitu 
pengenalan logo baru PKS. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan di Jalan Raya 
Bogor tepatnya di sekitaran pasar Pal 
Tugu, Cimanggis, Depok.
 Pantau di lapangan para kader 
PKS tanpak berdiri memanjang 
disebelah kiri dan kanan jalan baik 
dari arah Jakarta dan Bogor. Pada 
momen tersebut para kader ada 
yang membawa banner dan 
beberapa spanduk yang 
mengenalkan logo baru PKS. Tak 
hanya itu para kader juga 
membagikan bendera merah putih 
kecil kepada para pengendara.
 Nur Azizah Tamhid selaku 
Anggota DPR RI dapil Depok- Bekasi 
menuturkan kegiatan ini serentak 

Ikuti kegiatan Flash Mob 
pengenalan logo baru PKS

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.
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sangat meriah dan melibatkan 
banyak pihak”, tutur Nevi.
 Legislator asal Sumatera Barat II 
ini mengatakan, dengan antusiasme 
warga dalam perayaan kemerdekaan 
yang kreatif dan sportif, termasuk 
turnamen voli ini, akan semakin 
mempererat tali persaudaraan 
karena banyak kenalan baru, 
keakraban baru dan relasi baru 
meskipun ketika di lapangan adalah 
pertandingan.
 Politisi PKS ini mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya 
panitia maupun seluruh stakeholder 
yang terlibat atas kesuksesan 
perayaan kemerdekaan lintas 
kabupaten kota ini semoga 
pengorbanan waktu dan tenaga 
menjadi pahala yang tidak terkira. 

Kabupaten Agam (29/08) ---  
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi 
Zuairina menghadiri dan sekaligus 
menyaksikan Final Turnamen Bola 
Voli yang diikuti empat Kabupaten 
dan 1 Kota di Provinsi Sumbar.
  Kegiatan ini digelar oleh 
Karang Taruna Nagari Bawan dan 
Mahasiswa KKN Unand Padang di 
lapangan Lubuk Ambalau Nagari 
Bawan Kecamatan Ampek Nagari, 
Kabupaten Agam, pekan lalu.
 “Saya sangat bangga dengan 
warga Sumatera Barat yang sangat 
antusias merayakan kemerdekaan RI 
ke 77. Bukan saja warga yang meng-
ikuti, tapi juga kalangan masyarakat 
yang berkontribusi dalam donasi 
baik hadiah maupun acara sehingga 
kegiatan perayaan kemerdekaan 

Hadir dalam Turnamen Bola Voli 
Empat Kabupaten di Sumbar

Hj. Nevi Zuairina
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Namun demikian, memang sudah 
kewajiban Anggota DPR untuk selalu 
mendampingi daerah pemilihannya 
dengan terjun ke masyarakat agar 
selalu mendapatkan info terbaru 
kejadian dan kebutuhan masyarakat 
yang diwakili sehingga menjadi 
jembatan komunikasi dengan 
pemerintah selaku eksekutif,” kata 
Nevi usai berdialog dengan tokoh 
masyarakat.
 Anggota DPR RI yang kini 
duduk di Komisi VI ini menerangkan, 
kunjungan dua titik irigasi ini Lokasi 
pertama yakni kawasan wisata agro 
bisnis ‘Ngalau Tabuak’ yang terletak 
di Nagari Sitanang. 
 Disana, Nevi disambut oleh tiga 
wali nagari, yakni Wali Nagari 
Sitanang, Hardison Dt Tulahir, Wali 

Nagari Batu Payuang, Al Aswandi 
serta Wali Nagari Ampalu, Asrizal 
hingga puluhan masyarakat.
  Pada kunjungan ini, legislator 
perempuan dari PKS ini tampak 
didampingi oleh anggota DPRD 
Limapuluh Kota fraksi PKS, Zukron.
 Adapun lokasi kedua yang 
dikunjungi Nevi Zuairina, yakni 
saluran irigasi pertanian di salah satu 
jorong Nagari Batu Payuang. Disana, 
Al Aswandi menyebut, saluran irigasi 
sepanjang hampir ratusan meter 
mengering, akibat bagian sisi-sisinya 
mengalami banyak kebocoran.

Kabupaten Limapuluh Kota (20/08) -
-- Anggota DPR RI dapil Sumatera 
Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, 
di Kabupaten 50 Kota akan 
mengadvokasi pembangunan Irigasi 
tersier yang salah satunya 
diperuntukkan aktivitas pertanian. 
Dalam waktu dekat ini, ada dua titik 
irigasi di dua nagari.
 Nevi melakukan lawatan ke dua 
nagari di Kecamatan Lareh Sago 
Halaban guna menjangkau serta 
menyerap aspirasi masyarakat 
terkait kebutuhan pembangunan di 
wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.
 “Kunjungan saya kali ini 
sengaja dilaksanakan di luar 
kunjungan kerja resmi anggota DPR 
RI, dimaksudkan agar dapat lebih 
membaur dengan masyarakat. 

Proyeksikan Bantuan Irigasi Pertanian 
di Dua Nagari

Hj. Nevi Zuairina
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 “ALPPIND ini sudah wadah bagi 
tokoh aktivis perempuan untuk 
berkolaborasi dan bersinergi. Bukan 
sekedar sesama anggota, namun ke 
berbagai lembaga termasuk 
pemerintah dengan tujuan 
membangun bangsa. Berawal sejak 
tahun 2017 hingga 2018 dimana 
tokoh perempuan dan aktivis 
berkumpul, menjadikan organisasi 
ini terbentuk dengan  latar belakang 
lintas profesi”, tutur Nevi Flashback 
sejarah terbentuknya ALPPIND.
 Legislator asal Sumatera Barat II 
ini mengutarakan, bahwa diskusi-
diskusi di wadah kaum perempuan 
ini untuk membangun proyek 
kebaikan demi ummat, bangsa dan 
negara. Khusus pada rakernas yang 
di adakan di Jakarta, fokus ALPPIND 

akan  berkolaborasi dan bersinergi 
dengan pemerintah untuk menekan 
tindakan kekerasan yang terjadi 
kepada perempuan dan anak. Salah 
satu yang sudah dilakukan adalah, 
organisasi ini telah  membuat 
Rumah Cinta Alppind. Ini sebagai 
pusat konsultasi, baik dari aspek 
hukum, agama, psikologi dan 
kesehatan. 
 “Alhamdulillah, kaum perem-
puan memiliki satu lagi wadah yang 
sangat efektif untuk membangun 
visi misi perjuangan. Ini adalah 
pertemuan besar pertama sejak 
empat tahun terakhir secara tatap 
muka yang dihadiri perwakilan 23 
Provinsi, semoga menjadi peningkat 
kesolidan dan wahana silaturahim 
yang sangat efektif”, ungkap Nevi.

Jakarta (15/08) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, 
Nevi Zuairina  yang juga ketua 
ALPPIND (Aliansi Perempuan Peduli 
Indonesia) Wilayah Sumatera Barat 
pada rakernas yang di selenggara-
kan di Jakarta, menyampaikan, 
kehadiran organisasi ini sesuai 
dengan visinya yakni sebagai 
perekat persaudaraan dan 
berkontribusi dalam  membangun 
indonesia yang bermartabat 
berbasis  nilai agama dan budaya.
 Nevi mengatakan, salah satu 
upaya perjuangan ALPPIND yang 
menjadi komitmen untuk di realisasi 
di setiap wilayah di Indonesia adalah 
melawan tindakan kekerasan yang 
terjadi kepada perempuan dan anak 
Indonesia.

Hadir Rakernas ALPPIND (Aliansi 
Perempuan Peduli Indonesia) 

Hj. Nevi Zuairina
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akses terhadap layanan rujukan, se-
perti, saat perubahan dari kepeserta-
an mandiri ke PBI dan masih ba-
nyaknya jenis biaya kesehatan yang 
belum dicover oleh layanan rujukan.
 "Masih banyak ditemukan 
kendala penggunaan BPJS yang  
menyulitkan mayarakat seperti 
rumitnya admimisyrasi birokrais 
layanan. Selain itu, banyak juga 
keluhan RS yang klaim pembiayaan 
kesehatannya  belum dibayarkan 
oleh pihak BPJS," kata Netty.
 Oleh karena itu, Netty meminta 
masyarakat agar membantu 
pemerintah dengan tindakan  
preventif dan menjaga kesehatan.
 "Layanan kesehatan  memang 
tanggung jawab pemerintah. 
Dengan jumlah penduduk yang 

besar, biaya kesehatan pun sangat 
tinggi. Bantu pemerintah dengan 
menjaga kesehatan agar terhindar 
dari penyakit. Ini merupakan tugas 
pokok dari setiap individu," ujarnya.
 "Penyakit itu timbul akibat 
keacuhan dan ketidakpedulian. 
Meskipun pelayanan kesehatan baik, 
jika upaya pencegahan mandiri 
kurang, maka kondisi kesehatan 
masyarakat  tidak akan berubah," 
tambah Netty.
 Menurut Netty, masih banyak  
masalah kesehatan yang menjadi PR 
hari ini.
  "Seperti, stunting, yang bukan 
hanya soal gagal tumbuh dan 
kurang gizi saja, namun juga  
memiliki dampak besar pada taraf 
intelektual dan daya berpikir anak." 

Cirebon (22/08) --- Anggota DPR RI 
Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty 
Prasetiyani menjelaskan bahwa 
pandemi belum berakhir, sehingga 
pemerintah dan masyarakat harus 
bekerja sama dalam memerangi 
segala macam penyakit.
 "Butuh aksi nyata bahwa 
pemerintah  berupaya 
merealisasikan layanan kesehatan 
yang transformatif. Kondisi layanan 
kesehatan primer maupun layanan 
rujukan  saat ini masih belum 
optimal dalam melayani 
masyarakat," ujar Netty dalam acara 
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat 
pada Sabtu (20/08/2022) di Aula 
SMAN 7, Kota Cirebon.
 Netty juga meneruskan  
keluhan masyarakat akan sulitnya 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat 
di Aula SMAN 7 Kota Cirebon

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si 
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yang dihadiri oleh berbagai 
kelompok senam dan komunitas 
kesehatan Cirebon lainnya.
 Selain senam nusantara, gebyar 
kemerdekaan kali ini akan 
diramaikan dengan sejumlah acara 
lain. Salah satunya adalah 
penampilan special dari penyanyi  
Dian Anic, the special one of Pantura.
 Makna kemerdekaan, menurut 
Netty, tercermin dari semangat dan 
antusias para peserta yang hadir 
setelah dua tahun sebelumnya 
merayakan kemerdekaan dari rumah 
karena Pandemi Covid-19.
 “Perayaan kemerdekaan yang 
identik dengan kebersamaan sem-
pat tergeser karena pandemi yang 
mengharuskan warga berkegiatan 
secara daring dari rumah. Maka dari 

itu tidak heran bila warga bergem-
bira dan antusias  menghadiri  kegi-
atan hiburan  seperti ini" terangnya.
 Gebyar  77 tahun kemerdekaan 
ini juga menyediakan pos layanan 
kesehatan, seperti layanan 
pemeriksaan kadar gula darah, asam 
urat dan kolesterol gratis, serta 
layanan donor darah bagi peserta 
yang berminat.
 “Tema gebyar kemerdekaan 
kali ini adalah kesehatan dan 
olahraga. Kita berharap ini menjadi 
momentum untuk mengedukasi 
masyarakat agar semakin sadar dan  
peduli dengan kesehatan dan 
kebugaran  diri. Pada akhirnya akan 
terbangun kewaspadaan dalam 
mencegah timbulnya penyakit," 
katanya.

Cirebon (28/08) --- Anggota Komisi 
IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty 
Prasetiyani bersama Gema Keadilan 
Kabupaten Cirebon akan menggelar 
senam nusantara dalam rangka 77 
tahun Indonesia merdeka. 
 Acara Gebyar 77 tahun kemer-
dekaan ini diselenggarakan di Stadi-
on Ranggajati, Sumber, Kabupaten 
Cirebon pada Minggu (28/08/2022).
 “Acara ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan semangat persauda-
raan yang erat antar masyarakat. Se-
bagaimana momentum kemerdeka-
an yang menjadi simbol solidaritas 
para pejuang bangsa” kata Netty.
 Dengan tetap mematuhi 
prokes yang berlaku, gebyar 
Kemerdekaan kali ini 
menyelenggarakan kegiatan senam 

Gelar Gebyar Senam Nusantara

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si 
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Relawan Baraya Diah sebelumnya. 
 "Hari ini saya didampingi Kang 
Gugum anggota DPRD KBB Fraksi 
PKS menghaturkan ikut berduka atas 
musibah ini, dan menyalurkan 
sedikit bantuan tambahan untuk 
warga yang belum menerima 
bantuan pekan lalu. Insya Allah kami 
akan berkolaborasi dengan Pemkab 
agar segera ada penanganan yang 
lebih baik" Ucap Diah menyapa 
warga yang sedang berkumpul. 
 Adapun Gumilar, anggota 
DPRD KBB Fraksi PKS yang 
mendampingi Diah pada 
kesempatan itu langsung melakukan 
video call dengan dinas terkait agar 
segera menurunkan bantuan kepada 
warga yang terdampak puting 

beliung. 
 "Ternyata kejadian puting 
beliung ini sebelumnya pernah 
terjadi di wilayah ini, semoga warga 
diberikan kesabaran dan tidak ada 
korban jiwa. Semoga pemerintah 
setempat beserta warga selalu 
mampu bergotong royong 
mengatasi berbagai permasalahan 
yang terjadi di masyarakat." Diah 
menyampaikan harapannya.

Pada tanggal 14 Agustus 2022 lalu 
delapan RW di Desa Giri Asih 
Kecamatan Batujajar Kabupaten 
Bandung Barat, mendapat laporan 
tersebut tim relawan PKS setempat 
segera melakukan pendataan dan 
tindakan. 
 Dari 38 rumah warga yang 
terdampak musibah puting beliung 
yang tersebar di 8 RW tersebut, ada 
2 rumah yang segera ditangani 
relawan Baraya Diah karena seluruh 
bagian atap rumah mereka hilang 
diterpa angin puting beliung ini. 
 Pekan berikutnya pada tanggal 
20 Agustus 2022 Diah Nurwitasari 
bersama tim berkesempatan 
menyapa warga yang rumahnya 
sudah dibantu direnovasi oleh 

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

Serahkan bantuan warga terdampak 
Angin Puting Beliung
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lanjut Diah, ternyata masih banyak 
anak-anak bangsa yang masih 
mencintai dan menjunjung tinggi 
budaya lokal seperti pencak silat ini. 
Hal seperti ini harus kita apresiasi.
 "Kehadiran saya disini, yang 
pertama adalah menghaturkan 
silaturahim saya sebagai wakil 
rakyat, wakil Bapak Ibu dan Akang 

Teteh semuanya di DPR-RI," ujar 
Diah.
 Dan yang kedua, imbuhnya, 
adalah sebagai bentuk kecintaan 
dan apresiasi terhadap budaya 
bangsa salah satunya pencak silat 
ini.   Sebuah budaya lokal yang 
telah diakui dunia.

Kabupaten Bandung Barat (29/08) --- 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Diah 
Nurwitasari mengunjungi komunitas 
Paguron Pencak Silat di RW 15 Desa 
Margajaya Kecamatan Ngamprah 
Kabupaten Bandung Barat.
 Kunjungan Diah kali ini 
didampingi oleh Nur Djulaeha, 
Anggota DPRD Kabupaten Bandung 
Barat dari Fraksi PKS yang disambut 
oleh para atlet remaja dan anak-anak 
Paguron Pencak Silat (PPS) tersebut. 
 "Saya sangat senang pagi ini 
bisa bertemu dan disambut anak-
anak dan remaja anggota Paguron 
Pencak Silat di Desa Margajaya 
Kecamatan Ngamprah ini," ungkap 
Diah saat membuka sambutannya.
 Di tengah gempuran budaya 
luar yang luar biasa lewat medsos, 

Hadiri Undangan Komunitas 
Paguron Pencak Silat 

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL.
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dalam berprestasi. Bangkit lebih 
kuat, bersama Jabar Juara, insya 
Allah Indonesia Juara."
 Selain Diah, tampak hadir juga 
beberapa anggota DPR RI dari Fraksi 
PKS seperti Ledia Hanifa Amalia dan 
Nur Hasan Zaidi yang duduk 
bersama anggota DPR RI fraksi 
lainnya di sebelah kanan podium 
pimpinan rapat paripurna. 
 Ridwan Kamil sebagai 
Gubernur Jawa Barat menyapa para 
anggota DPR RI dengan sebuah 
pantun yang disambut tepuk tangan 
meriah dari para hadirin. "Ke 
pematang membawa ember, 
membawa ketupat untuk sarapan 
pagi. Selamat datang para anggota 
DPR, semoga 2024 terpilih lagi."

Bandung (19/08) Diah Nurwitasari 
sebagai Anggota DPR RI dari Daerah 
Pemilihan Jawa Barat memenuhi 
undangan untuk menghadiri Sidang 
Paripurna di DPRD Provinsi Jawa 
Barat. 
 Diah Nurwitasari juga hadir 
mendampingi Abdul Hadi Wijaya, 
suaminya sebagai anggota DPRD 
Provinsi Jawa Barat dari Dapil. 
Karawang Purwakarta. 
 Dalam kesempatan wawancara  
Diah mengucapkan selamat Ulang 
Tahun yang ke-77 kepada Provinsi 
Jawa Barat yang selalu menjadi 
provinsi terdepan dalam raihan 
prestasi dalam segala hal. 
 "Selamat Ulang Tahun ke-77 
kepada Provinsi Jawa Barat, semoga 
selalu menjadi provinsi terdepan 

Menghadiri Sidang Paripurna di 
DPRD Provinsi Jawa Barat

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL
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 Adapun Diah yang didaulat 
untuk meresmikan jambatan 
tersebut menyampaikan 
harapannya, "Semoga jembatan ini 
membawa manfaat yang besar bagi 
masyarakat, dan dapat membantu 
memudahkan aktivitas warga sehari-
hari, juga dapat terpelihara dengan 
baik oleh kita semua agar umur 
pakainya bisa bertahan lama. 
Aamiin."
 Jembatan ini adalah bentuk 
CSR dari PT. PLN yang merupakan 
mitra kerja dari komisi VII DPR-RI. 
Selain jembatan ini Diah Nurwitasari 
pun berhasil mengadvokasi 
pembangunan 8 tiang PJU Tenaga 
Surya di Desa Tanjungwangi ini.

Cihampelas (20/08) Diah Nurwitasari 
meresmikan jembatan di Kampung 
Cibinong Desa Tanjungwangi, 
Kecamatan Cihampelas Kab. 
Bandung Barat. 
 Warga setempat merasa sangat 
gembira dengan hadirnya jembatan 
ini yang dibangun untuk 
menghubungkan pemukiman warga 
Cibinong dengan area pemakaman 
yang berada di tengah pesawahan. 
 "Sejak tahun 2015 kami sudah 
mengajukan pembangunan 
jembatan ini, alhamdulillah berkat 
adanya advokasi Bu Diah Nurwitasari 
hari ini keinginan kami tersebut bisa 
terwujud." ujar Salimudin, kepala 
Desa Tanjungwangi yang hadir 
dalam peresmian jembatan tersebut. 

Resmikan jembatan di Kampung 
Cibinong Desa Tanjungwangi

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL.
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penduduk desa ini. Di sela-sela 
kunjungannya sejumlah warga dan 
juga kepala desa menghaturkan 
terimakasih. "Terima kasih kepada 
Bu Diah yang sudah membantu 
mencarikan solusi permasalahan 
tanah longsor yang ada di 
lingkungan kami." Ucap seorang 
warga kepada Diah.
 "Alhamdulillah di desa ini telah 
dibangun TPT atas kerjasama 
anggota Komisi VII DPR-RI dan mitra 
komisi yaitu Pertamina. Semoga 
bermanfaat besar bagi masyarakat, 
juga Pak Kades bersama warga bisa 
menjaga dan memeliharanya agar 
kebermanfaatannya bisa 
berlangsung lama." ujar Diah 
menyampaikan harapannya. 

Adapun proses pembangunan TPT 
ini dikerjakan oleh Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) 
Sabeungkeutan yang didanai dari 
CSR PT. Pertamina.

Pasirjambu (14/8) Diah Nurwitasari 
meninjau pembangunan Tembok 
Penahan Tebing (TPT) di Desa 
Mekarsari Kecamatan Pasirjambu 
Kabupaten Bandung. 
 Pembangunan TPT ini adalah 
tindak lanjut dari aspirasi yang 
diterima Diah Nurwitasari dari 
sejumlah tokoh masyarakat pada 
reses bulan Maret lalu yang 
memohon bantuan bagi lingkungan 
warga yang terancam longsor bila 
musim hujan tiba. 
 Dalam kunjungannya ini Diah 
didampingi oleh Kepala Desa 
Mekarsari dan beberapa aparat desa 
lainnya untuk meninjau hasil 
pembangunan TPT di enam titik 
yang dianggap rawan terjadinya 
musibah longsor di kawasan 

Meninjau pembangunan Tembok 
Penahan Tebing (TPT) di Desa Mekarsari 

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL
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 "Saat ini PKS di DPR-RI sedang 
berusaha mencegah Pemerintah 
untuk mengurangi atau mencabut 
subsidi untuk rakyat terutama 
subsidi untuk BBM dan Gas Melon 
(gas 3 kg, red.) karena kalau subsidi 
BBM dicabut atau dikurangi maka 
harga pertalite dan solar yang 
banyak dipakai masyarakat umum 
akan naik harganya." ungkap Aleg 
perempuan dari Dapil Jabar II ini. 
 Kalau harga pertalite dan solar 
naik, kata Diah, maka efek selanjut-
nya harga-harga bahan pokok pasti 
ikut naik, biaya transportasi umum 
pasti naik juga, yang akhirnya akan 
menambah derita masyarakat. 
 "Dari pada mencabut subsidi 
BBM lebih baik pemerintah 
menghentikan proyek-proyek tidak 

jelas seperti pembangunan IKN dan 
Kereta Cepat Jakarta Bandung yang 
sangat membebani APBN," Diah 
melanjutkan penjelasannya. 
 "Mari dukung terus PKS agar 
makin kuat, agar bisa menjadi 
pemenang di Pemilu 2024, biar PKS 
bisa berkhidmat lebih besar lagi 
untuk kebahagiaan dan kesejahte-
raan masyarakat." Diah menutup ora-
sinya dengan harapan dan ajakan. 
 Senada dengan Diah 
Nurwitasari, Kang Haru sebagai 
Ketua DPW PKS Jawa Barat yang 
hadir memberikan orasi kebangsaan 
menyerukan semua kader dan 
pengurus PKS untuk selalu 
berkontribusi dan berkolaborasi 
dengan masyarakat.

Bandung (21/08) --- Anggota DPR RI 
dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari 
menghadiri Family Fun Walk yang 
digelar oleh DPW PKS Jawa Barat di 
Lapangan Tegallega Kota Bandung, 
Ahad, (21/08/2022).
 Acara yang diikuti sekitar 
10.000 kader dan simpatisan PKS 
dari berbagai daerah di Jawa Barat 
ini dimulai pukul 6 pagi dengan 
senam bersama dan dilanjutkan 
jalan santai menyusuri jalan 
Mohammmad Toha - Pungkur - 
Otista dan berakhir kembali di 
Lapangan Tegallega. 
 Pada kesempatan itu Diah 
sebagai anggota DPR-RI diberikan 
kesempatan untuk menyapa warga 
yang hadir dan  menyampaikan 
kinerja PKS di Parlemen. 

Hadiri Family Fun Walk di Bandung

Dipl.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL. 
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kepada para kader. "Siap!" jawab 
mereka dengan suara lebih lantang.
 Rofik Hananto meminta kepada 
kader untuk menjadikan momentum 
hari itu sebagai starting poin untuk 
kemenangan PKS di 2024. Menjadi-
kan titik mula untuk meyakinkan 
masyarakat Banjarnegara bahwa PKS 
hadir bersama rakyat.
 "Di tengah semangat HUT Ke 
77 Kemerdekaan RI, kita jadikan hari 
ini sebagai starting poin, sebagai 
titik mula meyakinkan masyarakat 
bahwa PKS hadir untuk mensejahte-
rakan rakyat, membantu rakyat Ban-
jarnegara agar lebih maju, makmur 
dan lebih sejahtera," ujar Rofik.
 Legislator asal Dapil Jawa 
Tengah 7 itu menambahkan, PKS 
hadir bukan untuk tujuan yang lain. 

Tetapi PKS hadir dengan niat yang 
tulus ikhlas, dan niat untuk mengga-
pai rahmat, barokah dan maghfiroh 
dari Allah. Karena itu PKS berjuang 
keras bagaimana agar amanat ini 
bisa memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi rakyat.
 "Jika niat sudah dicanangkan, 
sekarang saatnya kita menggapai-
nya dengan upaya maksimal agar 
pertolongan Allah hadir. Seperti Siti 
Maryam saat lapar berikhtiar meng-
goyangkan pohon kurma agar buah-
nya jatuh bisa dimakan," ujarnya.
 Menurut Rofik, bisa jadi impian 
kita tidak berbanding lurus dengan 
hasil. Tetapi melakukan ikhtiar 
adalah kewajiban dan menjadi hak 
Allah untuk memberikan 
kemenangan bagi kita.

Banjarnegara (31/08) --- Anggota 
DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto 
memberikan semangat para kader 
dan simpatisan PKS di Banjarnegara 
untuk kemenangan PKS dalam 
pemilu 2024, di Alun-alun 
Banjarnegara, Minggu (28/08/2022).
 "Mari kita songsong tahun 2024 
sebagai tahun kemenangan PKS di 
Banjarnegara. Siap memenangkan 
PKS di Banjarnegara tahun 2024?" 
tanya Rofik dengan suara lantang 
kepada para kader yang sedang 
mengikuti Semarak Kemerdekaan 
Republik Indonesia Ke 77.
 "Siap!" jawab kader serempak 
sambil mengepalkan tangan ke atas.
 Untuk lebih menambah 
semangat lagi, Rofik kembali 
melontarkan pertanyaan yang sama 

Hadiri Peringatan HUT RI di Dapil

H. Rofik Hananto, S.E
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demografi. Karena Indonesia 
memiliki surplus demografi yang 
luar biasa.
 Rofik menambahkan, surplus 
demografi menjadi berkah, bukan 
musibah. Karena negara yang punya 
bonus ini kalau tidak dikelola 
dengan baik akan menimbulkan 
masalah. Anak muda itu powerfull, 
high energy achiever.
 "Makanya harus diarahkan 
energinya agar menjadi anak muda 
yang penuh karya, bukan anak 
muda yang berbahaya. Karena itu 
perlu skill yang membuat berkarya 
dan produktif. Pelatihan RH Digital 
Marketing Bootcamp ini melatih 
anak muda menjadi anak muda yang 
penuh karya, penuh prestasi. 
Sehingga energi mereka tersalurkan 

untuk hal-hal yang positif," katanya.
 Rofik menuturkan, usia milenial 
adalah usia yang produktif. Mereka 
menjadi bagian tonggak penyangga 
bangsa. Satu dasawarsa ke depan 
negara ini akan diwariskan kepada 
mereka.

Purbalingga (29/08) --- Anggota DPR 
RI Fraksi PKS Rofik Hananto meng-
gembleng generasi milenial di Dapil. 
 Sebanyak 60 anak muda 
mengikuti RH Digital Marketing Boot 
Camp Batch 1 di Aula Halalmart 
Purbalingga yang digelar selama 2 
hari tanggal (27-28/08/2022).
 "Bahagia sekali mendampingi 
anak-anak muda hari ini. Anak muda 
itu punya energi yang kuat. Kegiatan 
ini untuk mengakomodir energi 
yang tak terbatas itu," katanya saat 
membuka kegiatan kerjasama Fraksi 
PKS DPR RI dan PT Erdigma 
Indonesia
 Legislator asal Dapil Jawa 
Tengah 7 mengatakan, Indonesia 
dikenal sebagai negara penuh 
berkah. Salah satunya adalah berkah 

RH Digital Marketing 
Boot Camp Batch 1

H. Rofik Hananto, S.E.  
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Tangsel (01/09) — Tim Lapangan 
Aggota Fraksi PKS DPR RI dari dapil 
Banten Mulyanto menyelenggara-
kan baksos pada Kamis 1 September 
2022.  pada kesempatan tersebut, 
diserahkan KTA ke 5000 sesuai 
penugasan. 

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Penyerahan 
KTA ke-5000
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Serpong Utara (17/8) --- Dalam 
rangka menyambut kemerdekaan RI 
yang ke-77,  Pak Mul (Sapaan akrab 
Dr. Mulyanto) menyelenggarakan
bakti sosial (Baksos) kacamata gratis 
di Kecamatan Serpong Utara, 
Tangsel. Rabu 17 Agustus 2022
 Hadir tokoh masyarakat dan 

pengurus PKS Kecamatan Serpong 
Utara, Tangsel.  Warga Serpong Utara 
sebanyak lebih dari 100 orang hadir 
antusias dalam acara ini.
 Ini sedikit pelayanan dari kami.  
Semoga bermanfaat dan membawa 
keberkahan bagi kita semua.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Baksos 
Merah Putih 
Di Serpong 
Utara
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