SHORT BIO – SILFI KURNIAWATI
Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Kecamatan Makasar, Ciracas, Cipayung , Pasar Rebo

Lahir dari kota Solo 5 mei 1974. Ayah saya bernama H.Thawab Sanusi adalah pensiunan pegawai
negeri sipil.Dan ibu saya bernama Siti Mardhiyah seorang ibu rumah tangga. Saya setelah lulus D3 di
Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1995 ,bekerja di sebuah Bank swasta di
Surakarta. Terakhir di Bank Mandiri area Lampung (dari th 2004 sampai 2011) .Pada tahun 2002
menikah dengan seorang perwira Polri. Kemudian berhenti kerja pada tahun 2011 dikarenakan
harus mengikuti kegiatan suami yang pindah tugas.
Bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia karena partai ini sebagai partai baru yang bersih ,
tidak terkontaminasi parpol gaya lama,dan punya harapan besar membawa perubahan .
Ketertarikan saya pada politik dikarenakan minat sebagai ibu yang ingin menjalankan peran politik
untuk tidak berdiam diri terhadap ketidakadilan penguasa. Sebagai ibu saya berfikir bahwa
pemimpin yang baik seharusnya bukan lah sebagai penguasa untuk tujuan akhirnya namun
pemimpin harus mewujudkan untuk kepentingan kemaslahatan umat .

PRIBADI :
Saya suka bekerja & semangat untuk memgembangkan diri. Kejujuran, kesabaran, ketekunan, kerja
keras & doa sebagai kunci kesuksesan menghadapi berbagai tantangan tentunya atas ridho Allah
SWT.
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PENDIDIKAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN SURAKARTA dari tahun 1992 sampai 1995

PENGALAMAN BEKERJA
•
•
•
•
•
•

Karyawati Bank Buana Surakarta tahun 1995 selama 3 bulan
Karyawati Bank BNI 46 Surakarta selama 2 bulan
Karyawati Bank Jateng Cabang Sukoharjo tahun 1995 sampai tahun 1998
Karyawati Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading tahun 2000 sampai 2004
Karyawati Bank Mandiri Bandar Lampung tahun 2004 sampai 2011
Berhenti kerja karena ikut suami pindah tugas
Bacaleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Indonesia

MINAT
Membaca ,ketertarikan dalam politik untuk ikut serta mendukung pemerintahan yang baik .
Ingin bekerja untuk manfaat orang banyak. Ingin mengembangkan diri dengan terlibat dengan
partai yang baik untuk tujuan yang baik demi terciptanya kemaslahatan umat.

