Kodim 0427 Way kanan gelar Doa
Bersama, Dalam Rangka Peringati Hari
Juang TNI AD
TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Dalam rangka menyambut Hari Juang TNI AD
tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2019 mendatang Pihak Kodim
0427 / Way kanan menggelar doa bersama masyarakat Way kanan.
Doa bersama tersebut dirangkai menjadi satu dalam pelaksanaan sholat jumat
yang berlangsung di Masjid Ashabul Yamin KM 2 Blambangan Umpu, Jumat
(06/12/2019).
Kegiatan tersebut di pimpin oleh Ustad M Tohir dari Kantor Kemenag Way Kanan
yang juga dihadiri oleh hadir Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, Wakil
Bupati H. Edward Antony, Dandim 0427 Letkol Czi. Komara, Ketua NU Way kanan
Ustad Nurhuda beserta ratusan jamaah.
Dalam penyampaian Doanya Ustad Tohir memohon untuk diberikan kesehatan kepada
seluruh TNI khususnya yang bertugas di Kodim 0427 Way Kanan serta diberi
perlindungan dalam menjalankan tugas, khususnya saat menjalankan tugas untuk
kepentingan bangsa dan negara.
Doa bersama itu di katakan Ustad Tohir untuk keselamatan bangsa dan negara,
dengan memohon kepada Tuhan agar mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk
kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Dandim 0427 Way kanan Letkol Czi Komara mengatan, dengan doa
bersama ini, juga akan menumbuhkan kesadaran rasa kebersamaan antar TNI
khususnya prajurit AD dengan PNS di lingkungan militer.
Doa juga dipanjatkan bagi pendahulu TNI, yang menurut Komara, peran mereka
sangat mempengaruhi keberhasilan dan prestasi yang dicapai TNI AD.
“Kerja keras para pendahulu dengan mengabdikan jiwa dan raganya, berdedikasi
serta berjuang dengan segala pengorbanan harus terus kita kenang untuk
kemajuan TNI AD,” kata Dandim.
Dandim 0427 Way Kanan juga berpesan kepada seluruh anggotanya agar terus
melangkah menuju kemanunggalan.” TNI bersama rakyat, TNI AD yang maju, modern
serta berkualitas, berbuat terbaik, berani, tulus dan ihklas,” pesannya.
(rls/mg).

Jalankan Program Kerja, PDPM Way Kanan
Menggelar Khitan Jumat Rutin Bagi
Warga Kurang Mampu
TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
(PDPM) Kabupaten Way Kanan melounching program kerja mereka dengan
melaksanakan Khitan Jumat Rutin untuk kalangan masyarakat kurang mampu dan
anak yatim piatu.
Kegiatan tersebut berlangsung hari ini Jumat (6/12/2019) dengan menghitankan
salah satu anak yang kurang mampu di Klinik Ramik Ragom kampung Bumi Baru
kecamatan Blambangan Umpu Way Kanan.
Kegiatan tersebut akan menjadi agenda rutin PDPM Way Kanan disetiap hari
jumat.
Bumi Putra warga Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu yang
menerima program tersebut menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada PDPM Way
Kanan dan Klinik Ramik Ragom atas bantuan Khitan/Sunat gratis yang diberikan
kepada anaknya yang bernama Jefri(13).
“Saya sebagai orang tua Jefri mengucapkan terimakasih kepada Pemuda
Muhammadiyah Way Kanan yang sudah memberikan bantuan sunat gratis pada anak
saya. Ini sangat berarti dan sangat membantu bagi keluarga kami,” ucap Bumi.
Sementara itu, Ketua PDPM Way Kanan Dedi Iskandar SH dan sekretaris Sigit Dwi
Suwardi., S.Pd bersama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Way Kanan
lain Aji Setiyono., Amd. Kep. Lukman Latif, dan Anggi Subagio., S.Pd
menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja pemuda Muhammadiyah

Way Kanan khusus di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini digelar tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu dan
anak yatim yang siap dikhitan namun kesulitan dalam pembiayaan. Kegiatan ini
akan berlangsung rutin setiap hari jumat, bagi masyarakat way kanan yang
beminat dapat menghubungi 082373726468,” kata Dedi Iskandar.
Masih kata Dedi, kegiatan Khitan Jumat Rutin ini di Prakarsai oleh Pimpinan
Daerah Pemuda Muhammadiyah Way Kanan dan Klinik Ramik Ragom Kampung Bumi
Baru, serta Lazizmu PDM Way Kanan.
“Kegiatan ini Gratis, terselenggara atas kerja sama PDPM Way Kanan, Klinik
Ramik Ragom, dan Lazizmu PDPM Way Kanan” pungkas Dedi. (rls/mg).

Pembukaan Pelatihan Guru Menulis,
Edward Antony: Guru Harus Memiliki
Kompetensi Pedagogi Dalam Mendidik
TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Wakil Bupati Way Kanan DR. Drs. H. Edward
Antony, M.M,. Menghadiri dan membuka secara langsung kegiatan pelatihan guru
menulis yang di selenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Cabang Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui dan Rebang Tangkas.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun
2019 dan HUT PGRI ke 74 serta diikuti sebanyak 250 guru yang berlangsung di
SD N 01 Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu, Jum’at (06/12/2019).
Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony dalam sambutannya mengucapkan
terimakasih kepada PGRI Cabang Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui dan Rebang
Tangkas, yang telah menyelanggarakan Pelatihan Guru Menulis pada hari ini.
“Mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi guru-guru
dalam melaksanakan pengabdian dan karirnya dibidang pendidikan di Kabupaten
Way Kanan,” ucapnya.
Lanjutnya, Sebagai tenaga pendidik yang profesional, selain memiliki
kepribadian yang baik dan jiwa sosial, guru juga harus memiliki kompetensi
pedagogi dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik. Dengan kualifikasi tersebut tentu akan
berdampak terhadap kualitas pembelajaran.
“Namun masih banyak juga guru yang belum mampu meningkatkan kualitas
pembelajarannya dengan kecenderungan penggunaan metode mengajar yang monoton,
juga hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) 2017 yang masih rendah dari target yang ditetapkan,”
ujarnya.
Selain itu, menurutnya kemampuan guru menulis karya ilmiah juga masih rendah
sehingga guru sulit untuk memenuhi kenaikan pangkat tepat waktu yang
terkendala karena tidak terpenuhinya nilai dari unsur publikasi ilmiah dan
karya inovasi (PIKI).
“Fenomena ini semestinya menjadi kajian guru selaku pendidik profesional
dengan menghimpunnya dalam karya tulis ilmiah yang terpublikasi. Di samping
itu, publikasi ilmiah merupakan salah satu wadah untuk mengkomunikasikan
karyanya dan kemampuan mendidik kepada khalayak umum dan khususnya komunitas
guru,” ungkapnya.
Dengan demikian, semestinya seorang guru tidak hanya sebatas memiliki
kemampuan berkomunikasi saja, karena kemampuan berkomunikasi, membaca dan
menulis tidak dapat dipisahkan, menulis merupakan suatu ciri dari orang
terpelajar dan memiliki kemampuan yang baik.
“Oleh karena itulah Pelatihan Guru Menulis pada hari ini mudah-mudahan dapat
memberikan penjelasan mengenai karya tulis ilmiah yang dapat menambah
pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah/publikasi
ilmiah,” pungkasnya. (rls/mg).

Raih Medali Emas, Atlet Karate Way
Kanan I Gusti Arya Dapat Bonus
Beasiswa di SMA Kebangsaan Dari Bupati
TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Karena meraih Medali Emas pada Kelas
Kumite perorangan +50 Kg Putra di jejuaraan Open Karate Senkaido Championship
Menpora Cup Series 2019″ di GOR Yayasan PKP, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat
(25/10/2019) lalu, atlet Karate asal kabuoaten Way Kanan I Gusti Arya Wira
Pratama, mendapat apresiasi penuh dari Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya
dengan memberikan bonus beasiswa, apabila Arya nanti melanjutkan sekolah ke
SMA Kebangsaan. Pemberian bonus tersebut disampaikan Bupati diruang kerjanya
saat menerima Audensi pengurus FORKI Way Kanan, Disdik dan Dispora Way
Kanan, Kamis (5/12/2019).

Dalam kesempatan itu Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyampaikan ucapan
terimakasih dan bangga terhadap prestasi yang telah di capai Arya, yang
telah membawa harum nama kabupaten Way Kanan.

“Sebagai Bupati, sudah sepantasnya kami memberikan perhatian yang lebih
kepada setiap warga Way Kanan yang memiliki prestasi seperti ananda Arya ini.
Pesan saya kepada ananda Arya, agar jangan lupa diri, tetap rendah diri dan
yang jauh lebih penting ialah, dibalik kesuksesan yang kita hasilkan ada
peran serta orang tua kita dan orang-orang di sekeliling kita”, pesan Bupati.
Lebih jauh Bupati Adipati mengharapkan, agar Arya terus berlatih hingga lebih
dapat meningkatkan prestasi, baik dikancah nasional maupun internasional.
“Semoga prestasi ini dapat menginspirasi pemuda-pemuda lain, khususnya para
pemuda di Kabupaten Way Kanan ini. Sehingga kedepan kabuoaten ini banyak
melahirkan kaum muda yang berprestasi, baik dibidang olahraga maupun dibidang
bidang lainnya”, harapnya.
I Gusti Arya Wira Pratama yang masih duduk dibangku kelas 9 di SMPN 5
Blambangan Umpu, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, Aipda I
Gusti Ngurah Surya Negara dan Yuli Wulan Dari, warga KM 10 Kampung Negeri
Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. (Yudi)

Kawasan Pulung Kencana Perlukan Rambu
Lalin, Ini Tanggapan Dishub dan Polres
TRANSLAMPUNG.COM, TUBABA – Adanya pembangunan jalan dua jalur dan ramainya
masyarakat Tiyuh (Desa) Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT)
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, maka sangat diperlukan rambu
dan lampu lalu lintas di kawasan tersebut.
Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tubaba Marwan, saat dikonfirmasi
translampung.com pada kamis (5/12/2019) pukul 12.59 Wib. Bahwa memang kawasan
tersebut cukup ramai dan akan kita coba usulkan untuk pemasangan rambu.
“Anggaran untuk pemasangan rambu di jalan jalur dua itu belum ada, tapi akan
kita usulkan di tahun 2020, sekaligus untuk pemberian nama jalannya, karena
nama jalan itu harus Perbup atau Perda,” kata Marwan.
Sementara itu, disampaikan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dishub Jan Pither,
untuk perempatan jalan pasar pulung akan diusulkan pemasangan lampu lalu
lintas pula.
“Akan kita usulkan, namun untuk usulan sementara mungkin memakai lampu
warning, jika dilihat ramai dan padat, baru kita usulkan memakai lampu
merah,” tuturnya.
Terpisah, dikatakan Kapolres Tubaba Akbp Hadi Saeful Rahman. Bahwa pihak
kepolisian akan membantu, dengan menambahkan personil di Pos Polisi di
kawasan Pulung Kencana.
“Kita akan tambah personil di Pos Polisi Pulung tersebut jika diperlukan, hal

itu untuk mengatur lalu lintas yang ramai, terutama di pagi dan sore hari,
karena banyak anak-anak sekolah. Selain itu juga untuk meningkatkan keamanan
dan ketertiban di tengah masyarakat,” terangnya.
Disampaikan salah satu masyarakat Edi, bahwa keberadaan rambu lalu lintas dan
petugas kepolisian memang diperlukan.
“Mungkin untuk sementara pemasangan Lampu Warning boleh dicoba, sembari
melihat keadaan apakah nantinya harus dipasang lampu merah atau tidak. Dan
keberadaan kepolisian juga dibutuhkan untuk menertibkan para pengendara,”
imbuhnya. (dir/rian)

2020 Pemkab Bangun Rumah Produksi KWT
Lambar
TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG BARAT – Upaya menyokong usaha Kelompok Wanita
Trampil (KWT) Tahun 2020 Pemkab Lampung Barat melalui Dinas Tanaman Pangan
dan Holtikultura wacanakan bangun rumah produksi di Kecamatan Sekincau dan
Kecamatan Sukau.
Rumah produksi (pembangunan gedung) yang diwacanakan adalah usaha untuk

membangun kreativitas wanita tani dengan tujuan dapat sedikit membantu
ekonimi keluarga.
Selain itu belajar dari beberapa bulan yang lalu, harga tanaman palawija di
Lampung Barat cukup memperihatinkam seperti harga tomat sempat hanya Rp. 300
rupiah sehingga banyak petani harus gulung tikar.
Dijelaskan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Yedi Ruhyadi, tahun
mendatang pihaknya berupaya akan membangun rumah produksi sebagai sarana
pendukung KWT untuk mengoptimalakan usaha seperti di kecamatan Sekincau yakni
dodol tomat, dodol labu dan dodol kopi lalu di kecamatan sukau dodol tomat
rasa kurma (Torakur).
Dengan adanya rumah produksi nantinya akan lebih terfokus sehingga hasil
produksi dodol tersebut dapat meningkat cukup signifikan juga akan diikuti
dengan peran pemerintah dalam pemasaran,” Pemkab akan mengajukan diri bekerja
sama dengan pihak swalayan yakni indomaret yang ada di Bumi Skala Berak Sai
Betik untuk pemasarannya,” terang dia saat diwawancarai diruang kerjanya.
Selain itu pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat untuk dapat membantu dalam pendistribusian hasil olahan
Wanita Terampil tersebut nantinya.
Saat ini wacana rumah produksi yang akan dibangun oleh Pemerintah di dua
kecamatan tersebut diantaranya Lima KWT berada di Kecamatan Sekincau dan Satu
di Kecamatan Sukau, “Pemerintah hanya memberikan tempat dan KWT memberikan
secara hibah lokasi pembangunan (Tanah) jika itu nantinya dapat
direalisasikan tampa kendala,” terang dia. (Safri)

KPUD Tubaba Siap Bersinergi Bersama
PWI. Sekretaris: Ini Salinan SK
Pengurus.
TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)–komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Tulangbawang Barat (Tubaba) komitmen, siap menjalin kemitraan terhadap
Lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi Profesi
Wartawan tertua di Indonesia juga sebagai satu di antara pusat informasi
publik dunia dibawah naungan Dewan Pers.
Itu disampaikan Ketua KPUD Tubaba Ramdhani beserta rombongan, saat melakukan
kunjungan di Sekretariat PWI Tubaba di kelurahan Panaragan Jaya Tulangbawang
Tengah Kabupaten setempat pada (5/12/2019) sekitar pukul 10.00 Wib.
“Kami dari pihak KPU menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Pengurus PWI
Tubaba yang telah menerima kunjungan ini, kami juga menyampaikan permohonan
maaf atas ketidakhadiran KPU dalam kegiatan Konferkab IV PWI Tubaba beberapa
waktu lalu, oleh karena itu pada periode KPU yang baru ini, kami berharap PWI
dan KPU dapat membangun sinergisitas yang lebih baik lagi.” Ungkap Ramdhani,
dikutip translampung com.

Menanggapi itu. Mewakili Ketua PWI Edi Zulkarnain, kedatangan rombongan Ketua
dan Anggota KPU Tubaba disambut oleh Sekretaris, Dedi Priyono.SH, Bendahara
Dedi Saputra dan sejumlah jajaran pengurus PWI lainnya. Pihaknya
mengapresiasi Kunjungan KPU tersebut yang sebelumnya telah menyampaikan surat
pemberitahuan dan permohonan Audiensi di kantor PWI setempat.
“Terimakasih KPU Tubaba telah berkunjung di Kantor PWI. Bagi kami ini adalah
langkah tepat bagi para Komisioner KPU yang baru untuk beraudiensi dengan
wartawan PWI, sebab sekecil apapun program yang digagas, akan terasa sangat
besar jika menjalin komunikasi yang baik, begitu juga sebesar apapun program
yang digagas, jika mengesampingkan sinergitas, semua terasa kurang sempurna.”
Imbuhnya.
Berdasar pantun translampung.com, pertemuan tersebut diakhiri dengan
penyampaian salinan Surat Keputusan Kepengurusan PWI Kabupaten Tubaba masa
bakti 2019-2022 oleh Sekretaris PWI kepada Ketua KPU, sebagai informasi
tentang wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI setempat.(D/R).

Satlantas Polres Way Kanan Survey
Jalan Rusak di Jalinsum Way Kanan
TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Satlantas Polres Way Kanan melakukan
pengecekan kondisi jalan yang rusak dan rambu lalu lintas di titik black spot
(Rawan Laka Lantas) di jalan lintas sumatera (jalinsum) Kabupaten Way Kanan.
Kamis (5/12/2019).
Selain itu, kegiatan pengecekan kondisi jalan dari perbatasan Bukit Kemuning
sampai Martapura ini didampingi oleh Tim Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
Kasi Audit dan Inspeksi Kompol Hapran. R bersama anggota, Jasa Raharja dan
Dinas Perhubungan propinsi Lampung.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatlantas AKP Jafril
menuturkan survei jalan ini dalam rangka melihat rekayasa lalu lintas sebagai
solusi yang bertujuaan untuk menekan angka kecelakaaan lalu lintas.
Jika kondisi jalan rusak dan tidak ada rambu lalu lintas tidak segera
ditangani maka akan menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas, ditambah
tingginya volume kendaraan yang melintas di Jalinsum Way Kanan.
Berdasarkan
lalu lintas
1. Jalinsum
2. Jembatan
3. Jembatan
195-196.
4. Jalinsum
5. Jembatan
211-212,
6. Jembatan
Umpu KM 223
7. Jalinsum

hasil survey jalan rusak rawan laka lantas dan kurang rambu-rambu
di Jalinsum ada tujuh titik yang terpantau saat ini.
Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu KM 169-170
Way Besai Kampung Banjar Masin Baradatu KM 170,
Way Umpu Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu KM
Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu KM 197
Way Tahmi Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu KM
Rantau Jangkung Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan
Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Km 229.

Melalui survei ini , pihaknya akan segera melakukan koordinasi instansi
terkait. Oleh karena itu, dihimbau pengguna jalan dapat mematuhi rambu-rambu
lalulintas dan lebih berhati-hati, demi terciptanya Kamseltibcarlantas di
jalan raya.(rls/yudi)

Rapat Perdana PWI Siap Mendukung
Berbagai Program Pemkab Tubaba.
TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)–Masa bakti periode 2019-2022, Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berkomitmen membesarkan
Organisasi, menjaga marwah PWI, juga mendukung berbagai program Pemkab Tubaba
setelah, sebelum terealisasi.
Hal itu disepakati oleh sejumlah 36 dari 44 anggota PWI yang hadir dalam
rapat perdana, di sekretariat PWI setempat kelurahan Panaragan Jaya,
Tulangbawang Tengah Tubaba, pada (4/12/2019) sekitar pukul 10.30 hingga 15.00
Wib.
“Upaya mewujudkan komitmen tersebut, jajaran pengurus PWI Tubaba menyusun
sejumlah rencana program prioritas yang diharapkan dapat berjalan dengan baik
pada setiap tahunnya, diantaranya Program Peningkatan Kapasitas bagi anggota
PWI, Program Pendidikan dan Wawasan Tentang Jurnalistik bagi masyarakat dan
seluruh Stakeholder Tubaba, Program Kegiatan Keagamaan dan Bakti Sosial yang
melibatkan anggota PWI bersama masyarakat, serta program-program lainnya.”
Ungkap Edi Zulkarnain, dikutip translampung.com.
Sementara itu, Bidang seksi Organisasi PWI Yusuf, AS.SPd yang juga CEO Radar
Lampung Group berharap, seluruh Pengurus PWI Tubaba dapat memahami Tugas
Pokok dan Fungsi setiap seksi organisasi, sehingga visi misi PWI Tubaba dapat
tercapai dengan baik.
“Saya mengajak seluruh Pengurus PWI Tubaba mengedepankan Transparansi,
Profesionalisme dalam semua hal yang berkaitan dengan organisasi PWI Tubaba.

Saya juga menumbuhkan harapan di periode ini, dapat menjalankan organisasi
dengan tegas dan berintegritas, sehingga mampu menciptakan wartawan PWI yang
Profesional, Bermartabat dan Berdaya Saing.” Terangnya.
Hal senada diungkapkan sekretaris PWI Tubaba Dedi Priyono.SH, dia meminta
seluruh anggota selalu menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menjalankan
roda organisasi, dengan terus menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh
stakeholder dan elemen masyarakat sejatinya.(D/R).

Rapat Perdana PWI Siap Mendukung
Berbagai Program Pemkab Tubaba.
TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Masa
bakti periode 2019-2022, Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten
Tulangbawang Barat (Tubaba)
berkomitmen membesarkan Organisasi,
menjaga marwah PWI, juga mendukung

berbagai program Pemkab Tubaba
setelah, sebelum terealisasi. Hal itu
disepakati oleh sejumlah 36 dari 44
anggota PWI yang hadir dalam rapat
perdana, di sekretariat PWI setempat
kelurahan Panaragan Jaya, Tulangbawang
Tengah Tubaba, pada (4/12/2019)
sekitar pukul 10.30 hingga 15.00 Wib.
“Upaya mewujudkan komitmen tersebut,
jajaran pengurus PWI Tubaba menyusun
sejumlah rencana program prioritas
yang diharapkan dapat berjalan dengan
baik pada setiap tahunnya, diantaranya
Program Peningkatan Kapasitas bagi
anggota PWI, Program Pendidikan dan
Wawasan Tentang Jurnalistik bagi
masyarakat dan seluruh Stakeholder
Tubaba, Program Kegiatan Keagamaan dan
Bakti Sosial yang melibatkan anggota
PWI bersama masyarakat, serta programprogram lainnya.” Ungkap Edi
Zulkarnain, dikutip translampung.com.
Sementara itu, Bidang seksi Organisasi
PWI Yusuf, AS.SPd yang juga CEO Radar

Lampung Group berharap, seluruh
Pengurus PWI Tubaba dapat memahami
Tugas Pokok dan Fungsi setiap seksi
organisasi, sehingga visi misi PWI
Tubaba dapat tercapai dengan baik.
“Saya mengajak seluruh Pengurus PWI
Tubaba mengedepankan Transparansi,
Profesionalisme dalam semua hal yang
berkaitan dengan organisasi PWI
Tubaba. Saya juga menumbuhkan harapan
di periode ini, dapat menjalankan
organisasi dengan tegas dan
berintegritas, sehingga mampu
menciptakan wartawan PWI yang
Profesional, Bermartabat dan Berdaya
Saing.” Terangnya. Hal senada
diungkapkan sekretaris PWI Tubaba Dedi
Priyono.SH, dia meminta seluruh
anggota selalu menjaga solidaritas dan
kebersamaan dalam menjalankan roda
organisasi, dengan terus menjalin
komunikasi yang baik kepada seluruh
stakeholder dan elemen masyarakat
sejatinya.(D/R).
TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)–Masa bakti periode 2019-2022, Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berkomitmen membesarkan
Organisasi, menjaga marwah PWI, juga mendukung berbagai program Pemkab Tubaba
setelah, sebelum terealisasi.
Hal itu disepakati oleh sejumlah 36 dari 44 anggota PWI yang hadir dalam
rapat perdana, di sekretariat PWI setempat kelurahan Panaragan Jaya,
Tulangbawang Tengah Tubaba, pada (4/12/2019) sekitar pukul 10.30 hingga 15.00
Wib.
“Upaya mewujudkan komitmen tersebut, jajaran pengurus PWI Tubaba menyusun
sejumlah rencana program prioritas yang diharapkan dapat berjalan dengan baik
pada setiap tahunnya, diantaranya Program Peningkatan Kapasitas bagi anggota
PWI, Program Pendidikan dan Wawasan Tentang Jurnalistik bagi masyarakat dan
seluruh Stakeholder Tubaba, Program Kegiatan Keagamaan dan Bakti Sosial yang
melibatkan anggota PWI bersama masyarakat, serta program-program lainnya.”
Ungkap Edi Zulkarnain, dikutip translampung.com.
Sementara itu, Bidang seksi Organisasi PWI Yusuf, AS.SPd yang juga CEO Radar
Lampung Group berharap, seluruh Pengurus PWI Tubaba dapat memahami Tugas
Pokok dan Fungsi setiap seksi organisasi, sehingga visi misi PWI Tubaba dapat
tercapai dengan baik.
“Saya mengajak seluruh Pengurus PWI Tubaba mengedepankan Transparansi,
Profesionalisme dalam semua hal yang berkaitan dengan organisasi PWI Tubaba.
Saya juga menumbuhkan harapan di periode ini, dapat menjalankan organisasi
dengan tegas dan berintegritas, sehingga mampu menciptakan wartawan PWI yang
Profesional, Bermartabat dan Berdaya Saing.” Terangnya.
Hal senada diungkapkan sekretaris PWI Tubaba Dedi Priyono.SH, dia meminta
seluruh anggota selalu menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menjalankan
roda organisasi, dengan terus menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh
stakeholder dan elemen masyarakat sejatinya.(D/R).

