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PROFIL

" Untuk Jakarta yang Aman dan Nyaman bagi anak-anak dan
perempuan. "

PENDIDIKAN

• Sarjana Ilmu Politik

UIN Syarif Hidayatullah

KARIR & ORGANISASI

• Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta ( Sekarang )
• Anggota Non Government Organization Ambassador for Peace ( 2014 )
• Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPKPK) Himpunan

Mahasiswa Islam Komisariat FISIP ( 2014 )
• Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah ( 2012 2013 )
• Anggota Divisi Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan
Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah ( 2010 - 2012 )

Melihat perpolitikan di Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu alasan
mengapa dirinya memilih menjadi anggota legislatif semenjak duduk di bangku sekolah. Sebagai seorang
perempuan lulusan Pondok Pesantren, ia tidak merasa canggung untuk aktif dalam kegiatan organisasi
kampus. Bahkan ia pernah menjabat sebagai presiden perempuan pertama di jurusan Ilmu Politik di
Kampusnya. Baginya, tidak ada penghalang bagi seorang perempuan yang mau terjun ke dunia politik yang
masih patriarki, lagipula menurutnya Indonesia menjunjung tinggi persamaan hak.
Baginya menjadi anggota legislatif adalah sebuah pengabdian kepada masyarakat. Mewujudkan
Jakarta sebagai rumah yang nyaman dan aman untuk semua kalangan dan golongan masyarakat. Ibukota
yang kece juga harus dibarengi dengan pembangunan fasilitas yang ramah untuk perempuan dan anak-anak
termasuk penyandang disabilitas dimana saat ini mereka masih tersingkirkan dan terlupakan oleh pemerintah
Menurut perempuan muda ini, saat inilah masa gemilang untuk bergabung bersama Partai Solidaritas
Indonesia sebagai partainya anak muda yang mengangkat tagline anti korupsi. Dengan menaiki PSI sebagai
kendaraan menuju DPRD Provinsi DKI Jakarta, dirinya yakin akan membuat Jakarta menjadi kota yang
diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat.
Elva memohon doa dan restu dari seluruh masyarakat DKI Jakarta untuknya agar bisa terpilih menjadi
anggota legislatif di Daerah Pemilihan 7 sehingga bisa menjadikan semua program-program yang dirinya
canangkan untuk Jakarta Kece.

