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Dengan ini kami kirimkan rilis terkait kegiatan FORKAPPSI di Jakarta
JAKARTA - Ketua Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Seluruh Indonesia
(FORKAPPSI), Ikawati Zakharani menyampaikan akan membuat program satu tahun
ke depan guna memanfaatkan fungsi FORKAPPSI di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Ikawati dalam kegiatan arisan rutin Dharma Wanita
FORKAPPSI yang diwakili oleh Ketua Dharma Wanita (DW) Badan Penguhubung
Jambi, Bu Leniawati, Selasa 9 April 2019.
Bertempat di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jl. RP.
Soeroso, Cikini, Menteng, Daerah Khusus Ibukota, kegiatan tersebut dihadiri oleh
berbagai ibu-ibu DW FORKAPPSI. "Untuk mendukung hal tersebut maka pertamatama yang perlu dilakukan adalah mengukuhkan pengurus agar program-progam
tersebut terlaksana," kata dia di hadapan puluhan undangan.
Selanjutnya, kata dia, program-program yang telah disusun tersebut akan segera
dilaksanakan semestinya. Agar FORKAPPSI menjadi salah satu DW yang
memberikan manfaat bagi siapapun.
Sementara itu, Ketua DW Badan Penghubung Aceh, Hendriani mengatakan
pentingnya peran FORKAPPSI dalam mengembangkan potensi daerah masingmasing.
Kegiatan arisan rutin dharma wanita FORKAPPSI putaran ke-3 tahun 2019 tersebut
menunjuk Dharma Wanita Persatuan BPPA sebagai tuan rumah yang diisi oleh beauty
class dari Meidah Cosmetoceutical. "Harapan kami dengan adanya beauty class ini
bisa menambah pengetahuan para anggota DWP FORKAPPSI dan DWP BPPA
tentang tatarias wajah dan bagaimana menggunakan produk kosmetik secara benar
dan tepat, sehingga dapat menambah kepercayaan diri," ujar Hendriani.
Di samping beauty class, pada arisan tersebut juga disajikan menu makanan khas
Aceh dan bazar produk DWP BPPA sebagai salah satu upaya memperkenalkan Aceh
kepada para anggota DWP FORKAPPSI yang berasal dari berbagai provinsi seIndonesia.
"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara badan
penghubung seluruh Indonesia guna memperlancar berbagai program kedepannya,"
kata Hendriani.
Hendriani melanjutkan, sebagai Ketua DW Badan Penghubung Aceh dirinya siap
mendukung fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta untuk
bersinergi dalam melakukan berbagai keperluan masyarakat Aceh di Jakarta.

