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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sekali lagi, Saudara Ramadhan Pohan telah berhasil melakukan gebrakan.
Setelah beberapa waktu yang lalu berhasil me-launching situs terbarunya
www.ramadhanpohan.com, beberapa bulan kemudian website ini mendapatkan
penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) sebagai “website anggota
Parlemen pertama yang berisikan aktifitas keparlemenan secara harian”. Kali ini,
gebrakan baru Ramadhan Pohan adalah menerbitkan buku berjudul “Menuju
Rumah Rakyat” yang memberikan gambaran perjuangannya selama masa
kampanye menemui konstituennya di lebih dari tigaratus (300) titik daerah di lima
(5) kabupaten di Jawa Timur; Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Trenggalek.
Gebrakan ini merupakan kebanggaan tersendiri.
Ramadhan Pohan adalah seorang jurnalis profesional yang terjun ke dunia
politik praktis. Selama ini, banyak sekali tulisan-tulisannya yang menggelitik dan
menarik untuk dianalisa, dan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang
cerdas dalam membangun bangsa dan negara. Dalam mewakili daerah
pemilihannya pun, sebagai anggota dewan, ia selalu serius dalam melakukan
tugas dan kewajibannya. Selain berhasil menunjukkan dirinya sebagai sosok yang
visioner dan berwawasan luas, melalui buku ini Anggota DPR dari Fraksi Partai
Demokrat Ramadhan Pohan juga mampu menunjukkan kelasnya sebagai politisi
yang cerdas, komunikatif, dan merakyat. Buku ini memberikan inspirasi kepada
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kita semua, bahwa perjuangan politik membutuhkan suatu disiplin tersendiri,
termasuk di dalam berkomunikasi secara efektif dengan konstituen.
Apa yang dilakukan Ramadhan Pohan ini patut diberikan apresiasi, dan saya
berharap, ia menjadi tauladan bagi teman-teman lainnya di DPR-RI. Karena, hal ini
sejalan dengan cita-cita Dewan untuk membawa lembaga ini ke arah pencitraan
yang lebih baik. Yakni lembaga yang aspiratif, responsif, amanah, sesuai dengan
harapan masyarakat.
Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada buku “Menuju
Rumah Rakyat”. Mudah-mudahan isi buku ini memberikan manfaat bagi
kemajuan Parlemen Indonesia ke depan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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