Yudi Alfian : Menampung Aspirasi Masyarakat Sesuai Tugas dan
Wewenang
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PASAMAN --- Baru sepuluh hari dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman periode 2014-2019,
Yudi Alfian langsung terjun ketengah masyarakat. Kegitan ini selain mendengarkan sejumlah permasalahan
di daerah tersebut juga kesempatan bagi Yudi Alfian untuk bersilahturrahim bersama kontituennya ditengah
keseibukannya sebagai anggota DPRD di daerah itu.
Kegiatan itu dikemas dalam reses anggota DPRD Pasaman di Dapil dua tepatnya di Kampung Padang Sarai
Nagari Persiapan Air Manggis Barat Kecamatan Lubuksimaping pada, Senin (4/12) malam kemarin.
Pada kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Dapil II Yudi Alfian di Padang Sarai Nagari
Persiapan Air Manggis Barat itu, ia juga didampingi oleh beberapa orang pendamping dari Sekretariat
DPRD Pasaman seperti, Maswan Efendi dan Asril, serta pembawa acara (protokoler) Gina Fitria.
Dalam kegiatan reses tersebut, Yudi Alfian beserta rombongan disambut baik oleh puluhan warga, mulai
dari kalangan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, serta para pemuda di daerah itu.
Masa reses yang berlangsung di rumah warga di Padang Sarai itu disambut masyarakat sebagai ajang
menyalurkan aspirasi yang beragam. "Banyak usulan warga Padang Sarai ini kepada kami sebagai wakil

rakyat di dapil kita ini. Kami telah mencatat baik yang bersifat aspirasi dan dalam bentuk peningkatan
infrastruktur, permasalahan pupuk, air bersih, dan kegiatan lainnya,'' kata Yudi Alfian, kepada usai acara
pada, Senin malam.
Katanya, dalam reses kai ini, seluruh aspirasi dari warga ini akan kami bawa dan perjuangkan di DPRD
sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, sehingga apa yg diharapkan masyarakat selama ini dapat
terjawab.
Dijelaskannya, secara umum aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses kami ini yakni terkait
masalah infrastruktur, bidang pertanian dan perkebunan, masalah air bersih, serta program kesejahteraan
masyarakat lainnya.
"Semua masukan atau usulan masyarakat dapat diterima dengan baik karena memang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Salah seorang tokoh masyarakat Padang Sarai Mardeswir (48) mengapresiasi kegiatan reses dan silaturahmi
yang dilakukan Yudi Alfian beserta rombongan di Padang Sarai ini.
"Selama ini, banyak anggota dewan yang sudah turun kelapangan namun, baru kali ini kami bisa langsung
tatap muka, serta dapat dengan langsung menyampaikan aspirasi dari puluhan warga. Meskipun ia baru
sepuluh hari duduk di gedung DPRD, tetapi ia sudah menemui konstituennya di sini," terangnya.
Kata Mardeswir, beberapa aspirasi warga yang kami sampaikan dalam reses diantaranya, masalah perbaikan
saluran irigasi bandar proyek Lubuak Rasam dan pupuk bersubsidi yang kurang dinikmati warga yang
terdaftar dalam RDKK, permasalahan air bersih di Kampung Darek yang belum pernah tersentuh.
Kemudian, permintaan tani akan bantuan bibit pertanian seperti mangis, karet, pala, kulit manis bagi
kelompok tani. Serta, harapan warga untuk penambahan kuota Program Keluarga Harapan, dan penambahan
kuota beras sejahtera (Rastra).
"Kita juga mengharapkan kepada bapak Yudi Alfian kedepan agar dapat memperjuangkan aspirasi ini
kepada pemerintah daerah setempat, sehingga program yang berpihak kepada masyarakat miskin seperti
penambahan kuota Rastra dan bantuan bedah rumah dapat juga digulirkan dikampung ini," pintanya. (Anto)

Sumber:
http://www.wartamalut.co.id/news/detail/
yudi_alfian__3a_menampung_aspirasi_masyarakat_sesuai_tugas_dan_wewenang_
PT. Jurnalis Indonesia Satu - Copyright©2019

