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Medan, 6/9 (LintasMedan) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara (Sumut), Jenny Riany Luci Berutu bertekad untuk terus
berkontribusi memperjuangkan percepatan pembangunan Kabupaten
Pakpak Bharat dan wilayah di sekitarnya agar setara dengan
daerah lain.
“Kita akan terus berjuang melalui jalur legislatif untuk
memajukan pembangunan di Pakpak Bharat dan beberapa kabupaten
di sekitarnya,” katanya di Medan, Kamis.
Menurut politisi yang dia, masih banyak permasalahan yang
disampaikan oleh warga di daerah pemilihannya yang meliputi
Pakpak Bharat, Dairi dan Karo ketika dirinya menampung
aspirasi mereka.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, lanjutnya, mutlak
dibutuhkan optimalisasi pembangunan di sejumlah sektor, antara
lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan
sektor-sektor yang diyakini potensial mendorong laju

pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Jenny Berutu mengatakan, dirinya sejak terpilih menjadi
anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 terus berupaya
memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendorong Pemerintah
Provinsi Sumut agar meningkatkan alokasi anggaran pembangunan
kepada tiga kabupaten tersebut.
Namun, diakuinya, tekad dan kerja kerasnya untuk mendorong
percepatan pembangunan di wilayah itu masih belum maksimal.
Karenanya, dia berkeinginan untuk terus memperjuangkan
aspirasi dan harapan masyarakat setempat melalui jalur lembaga
legislatif.
Dalam upaya mewujudkan keinginan itu, Jenny memutuskan untuk
maju dalam bursa bakal calon anggota DPR RI pada pemilihan
umum (Pemilu) legislatif tahun 2019.
Bakal calon anggota DPR RI dari Partai NasDem ini akan
mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sumut 3 yang meliputi
Kabupaten Langkat, Batu Bara, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat,
Karo, Simalunugn, Kota Binjai, Tanjung Balai dan Pematang
Siantar.
Ia berharap keputusannya untuk memperjuangkan percepatan
pembangunan di dapilnya tersebut dapat diterima dan didukung
oleh semua kalangan.
“Sudah bulat hati saya untuk jadi anggota DPR RI apabila
dipilih rakyat,” ucap politisi yang juga dikenal aktif sebagai
pengurus di beberapa organisasi tersebut.
Jenny menambahkan, kaum perempuan harus mampu bangkit dan
memperjuangkan haknya dalam kursi legislatif sebesar 30
persen.
“Sebenarnya kaum perempuan dalam politik memiliki peranan
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah
peluang tersebut harus mampu diisi dan dimanfaatkan untuk

kepentingan bersama,” tuturnya. (LMC-02)

