Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Hadiri
Pelepasan Kontingen Porwil X Sumatera
TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG – Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb
Ronal menghadiri upacara pelepasan kontingen Pekan Olahraga Wilayah (Porwil)
X Sumatera. Pada acara pelepasan tersebut di lepas langsung oleh Gubernur
Lampung Arinal Djunaidi yang di hadiri juga oleh Danrem 043/Gatam, Danbrigif
4 Marinir Lampung, Danlanal Lampung, para pejabat Koni Lampung dan Forkopimda
Provinsi Lampung, acara bertempat di gedung Sumpah Pemuda, PKOR Way Halim,
Bandar Lampung, Selasa (29/10/2019).
Porwil X Sumatera akan dilaksanakan di Bengkulu, tema untuk Kontingen Lampung
“Selamat berjuang para patriot Sai Bumi Ruwa Jurai satukan tekad bulatkan
semangat”.

Wabup Fauzi Resmi Buka PFL 2019
TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Asosiasi Futsal Pringsewu mengadakan pencarian
bakat pemaim futsal di Kabupaten Pringsewu. Atlet2 tersebut akan dipilih
untuk mewakili Pringsewu dalam ajang Liga Futsal Nusantara seri Lampung.
Untuk itu Asosiasi Futsal Kab Pringsewu mengadakan Pringsewu Futsal League
(PFL) 2019, di lapangan Futsal Podosari yang sesuai jadwal dilaksanakan dari
13-28 Juli 2019.
Azharul Fazri Siagian yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana liga tersebut
menjelaskan bawah ada 18 klub futsal se Kabupaten Pringsewu yang merupakan
anggota resmi Asisiasi Futsal Kabupaten Pringsewu yang mengikuti Pringsewu
Futsal League ini.
Wakil Bupati Pringsewu Bapak H. Fauzi dalam sambutannya open ceremony
Pringsewu Futsal League (15 juli 2019) menyampaikan bahwa Pemerintah
Kabupaten Pringsewu mengapresiasi terlaksananya liga ini. Dan pemkab
Pringsewu akan selalu mensupport kegiatan olahraga termasuk futsal ini, kata
Fauzi.
Fauzi menambahkan Kalau porprov tahun 2017 futsal pringsewu masih juara 4,
mudah-mudahan dengan pelaksanaan liga ini secara rutin, kita berharap Futsal
porprov lampung mendatang mampu menyumbangkan medali. Demikian halnya bahwa
juara 1 liga ini akan ditunjuk mewakili Pringsewu pada Liga Futsal Nusantara
seri Lampung pada Agustus 2019.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohim acara Pringsewu Futsal League

(PFL) 2019 dengan resmi dibuka. Selamat bertanding, jaga sportifitas dan fair
play,” ungkap H. Fauzi.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilam Asosiasi Futsal Propinsi Lampung,
Ketua KONI Pringsewu Bapak Sriyanto, Kadispora Pringsewu, Camat Pringsewu,
Kapolsekp Pringsewu, Danramil Pringsewu, Kepala Pekon Podosari. (rez)

Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Ikuti
Olahraga Bersama
TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG – Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb.
Ronal beserta Danrem 043/Gatam, Danlanal Lampung, Danbrigif 4 Marinir dengan
masing masing jajaran turut serta dalam olahraga bersama (sepakbola, voli
serta woodball) di lapangan Satlog Korem 043/Gatam, Jumat (26/4).
Gegiatan olahraga bersama yang didahului dengan senam diiringi dengan musik
tersebut, selain menyehatkan juga sangat menghibur. Disamping itu sebagai
sarana silaturahmi dari para pegawai TNI tri matra di Provinsi Lampung. (*)

Turnamen Event Tahap I PBVSI Tahun
2019, Di Tutup
TRANSLAMPUNG. COM, PESIBAR
-Turnamen event tahap l PBVSI kabupaten pesisir barat (Pesibar) Trofi Bupati,
tahun 2019 ditutup. Di pekon tanjung way batang, kecamatan lemong, jumat
(12/4).
Dalam sambutannya, Bupati, Agus Istiqlal mengucapkan terimakasih kepada
panitia pelaksana kegiatan atas telah dilaksanakannya event ini dengan baik
dan sukses . Kemudian kegiatan dalam bidang olah raga seperti ini hendaknya
terus ditingkatkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik putra dan putri
remaja.
” Bapak dan ibu yang gemar berolah raga untuk menggali hoby dan memberikan
kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya olahraga untuk menciptakan
kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental untuk itu agar potensi dibidang
olahragapun terus berkembang, “ujarnya, dalam sambutannya.

Adapun tujuan kegiatan ini yakni, sangat baik untuk di kembangkan terutama
bagi anak – anak remaja putra dan putri guna untuk menggali bibit-bibit yang
mempunyai talenta untuk dijadikan atlet olah raga sesuai dengan keahliannya
masing -masing , sehingga dapat terus berlatih supaya nanti dapat meraih
prestasi hingga ke tingkat nasional dan sekaligus dapat membawa naman harum,
kabupaten Pesibar terhadap dunia luar.
“saya mengajak para generasi muda terutama pencinta olahraga untuk selalu
meningkatkan semangat dalam berlatih menjunjung tinggi sportivitas dalam
berlatih supaya nanti terbiasa dan tidak kaku dalam bertanding untuk
menghadapi lawan supaya dengan mudah dalam mencapai prestasi yang
gemilang,”harapnya.
Seperti diketahui, Agus juga memberikan tali asih sebagai bentuk apresiasi
dan penyemangat bagi para pemenang dengan memberikan uang tambahan secara
pribadi senilai 5 juta rupiah, dan memberikan topi Bupati kepada peratin
pugung penengahan sebagai tanda persaudaraan yang telah mendukung dan
memfasilitasi kegiatan tersebut.
Turut hadir pada acara penutupan tersebut, kasat Pol.Pp, pengurus Koni
kabupaten dan masyarakat setempat dan segenap tamu undangan lainnya.

Atlet Way Kanan Raih Medali Emas Pada

Kejuaraan Karate Se Asia Tenggara
TRANSLAMPUNG.COM, WAY KANAN – Tim nasional karate Indonesia tampil gemilang
pada Kejuaraan Karate Asia Tenggara (SEAKF} 2019 di Bangkok, Thailand yang
telah berlangsung sejak 12 April 2019 yang lalu.
Pada hari pertama pelaksanaan event itu Timnas yang diperkuat 53 karateka itu
merebut 5 medali emas, 2 perak, dan 10 perunggu pada kejuaraan yang diikuti
11 negara ASEAN tersebut.
Memasuki hari kedua, Sabtu (13/4/2019) Kemarin, Indonesia berhasil memperoleh
3 medali Emas, 7 Perak, dan 7 Perunggu.
Raihan Medali Emas pada hari kedua itu salah satunya dipersembahkan oleh Ari
Saputra atlet asal Kabupaten Way Kanan yang juga binaan KONI Kabupaten
setempat.
Ari Saputra yang turun di di kelas -55 kg putra senior berhasil menyumbang
medali emas setelah menaklukkan karateka Vietnam Vo Van Manh.
Atas prestasi itu Ari Saputra menuai pujian dari berbagai elemen masyarakat
kabupaten Way Kanan Tak terkecuali kepala dinas Kominfo, Drs. H.Achmad
Gantha, LN’g., M.M.
Achmad Gantha menyampaikan Terima Kasih dan mengungkapkan rasa bangga kepada
Ari Saputra yang telah mengharumkan nama Kabupaten Way Kanan dievent
internasional. (Rlis Kominfo/Mg)

Sebanyak 57 Dari 28 Perguruan Pancak
Silat Lambar, Ikuti Penataran
TRANSLAMPUNG. COM, LAMBAR
-Sebanyak 57 pelatih dari 28 perguruan pencak silat se-lampung barat (Lambar)
Ikuti penataran pelatih yang di selengarakan Koni kabupaten setempat. Di Gor
aji saka, kawasan sekuting terpadu, sabtu (23/3).
Menurut sekretaris Koni Lambar, Abdul Rosid mengatakan kegiatan semacam ini
baru pertama kali dilaksanakan di kabupaten Lambar dan patut di berikan
apresiasi yang setinggi-tingginya.
” pelatihan pancak silat ini merupakan satu langkah yang maju dari pengurus
kabupaten Ikatan
Pencak silat Indonesia (IPSI) Lambar, kalau selama ini kegiatannya sudah
bagus, sekarang ini lebih bagus lagi, “ungkapnya, di hadapan para pelatih
pancak silat, yang berlangsung dua hari tersebut.
Dijelaskannya, dengan adanya pelatihan pancak silat ini diharapkan dapat
menjalin silaturahmi antar sesama pelatih pancak silat dan dapat menyatukan
segala perbedaan-perbedaan yang ada di setiap perkumpulan atau perguruan bisa
disatukan.
“Lambar memiliki potensi yang besar untuk mencetak atlet-atlet pencak silat
yang berprestasi, jadi diharapan semangat yang ada di Pengurus Pengkab IPSI
Lampung Barat, semangat KONI nya juga pemerintah
Kabupatennya bisa diikuti dengan semangat para atlet dan pelatihnya juga
dalam mengharumkan nama Lambar, “terangnya.
Sementara itu Wakil Ketua 1 IPSI Lambar, Agus Endra mengungkapkan bahwa
Atlet-atlet pencak silat yang tergabung dalam Pengkab IPSI Lambar
sesungguhnya sudah banyak menorehkan prestasi baik tingkat Kabupaten,
propinsi bahkan Nasional.
“Hanya saja ada kelemahannya yaitu kurang terkoordinir, sehingga banyak
Atlet-Atlet yang berada di perguruan-perguruan pencak silat yang ada di
Lambar itu jalan masing-masing, dan syukurlah sejak IPSI Lambar ini dibawah
Kepengurusan dengan Ketua, Akmal Abdul Nasser dan Sekretaris Kennet saat ini
lebih terkoordinir,” pungkas, Agus. (sf)

Kejurnas Wadokai 2019 : Wadokai
Lampung Peroleh 1 Perunggu 3 Perak
TRANSLAMPUN.COM, JAKARTA – Delapan (8) Atlet Wadokai Lampung 6 diantaranya
bersasal dari kabupaten Way Kanan, hanya berhasil memperoleh Satu (1) Medali
Perak dan Tiga (3) Perunggu pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Wadokai
Karate-Do Indonesia tahun 2019 yang diadakan dan di GOR Pasar Minggu Jakarta
Selatan, Juma’at – Minggu (1-3/3/2019).
Menurut Manager Tim Wadokai Lampung Gunawan, Pihaknya dalam Kejurnas tahun
ini hanya menurunkan Delapan Arlet, tidak seperti biasanya.

“Dari Delapan atlet tersebut, Enam diantaranya bersasal dari kabupaten Way
Kanan. Alhamdulillah meski sedikit, kita masih bisa mendapat Empat medali”,
jelas Gunawan.

Sekedar untuk diketahui, Kejuaraan Nasional Wadokai Karate-Do Indonesia yang
dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Marer 2019 di Gedung
Olehraga (GOR) Remaja Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang diikuti oleh 17
Provinsi.(Yudi)

BARCELONA VS REAL MADRID
Usung Misi Balas Dendam
TRANSLAMPUNG.COM, BARCELONA-El Clasico kembali mempertemukan dua musuh abadi
di tanah Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Kali ini dalam leg pertama
semifinal Copa del Rey, yang akan berlangsung di Camp Nou, Barcelona, Kamis
(7/2) dini hari.
Momen ini diperkirakan bakal jadi ajang balas dendam bagi Los Blancos.
Pasalnya, El Real sempat dipermalukan Blaugrana 1-5, saat mereka masih
ditukangi Julen Lopeteguio beberapa waktu lalu.
100 hari setelah kekalahan di akhir bulan Oktober lalu itu, Real Madrid yang
ditinggal Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan Juventus, akhirnya kembali
menemukan bentuk permainan terbaik mereka.
Laga yang akan berlangsung di Camp Nou ini, akan menjadi pembuktian anak-anak
Pasukan Putih, yang kini dimotori Benzema dan pemain asal Brasil, Vinicius
Junior, yang belakangan tampil klop.
Manajer Real Madrid Santiago Solari juga memiliki keleluasaan untuk memilih
barisan pemain, yang sebagian besar dalam keadaan fit. Selain Jesus Vallejo
dan Luca Zidane, ada beberapa nama seperti Gareth Bale, Isco, Marcelo, Marco
Asensio, Mariano Diaz dan Lucas Vazquez untuk dimainkan.
Perkembangan Benzema dan Vinicius sangat menggembirakan. Ini laga yang tentu
saja sangat sulit, karena mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, kata
Solari di situs resmi klub.

Loca Modric, Toni Kroos dan Casemiro pun bisa menjadi andalan manajer asal
Argentina itu tengah, selain juga kehadiran Dani Ceballos yang kontribusinya
tidak bisa dihiraukan.
Di sisi lain, tuan rumah mungkin akan tampil tanpa kedua pemain andalan
mereka, Lionel Messi dan Dembele. Keduanya dilaporkan masih dibekap cedera.
Hal ini tentunya berdampak langsung terhadap ketajaman Barca di sektor serang
mereka. Manajer Barca, Ernesto Valverde diperkirakan akan akan memainkan
formasi 4-4-2, untuk memperkuat lini tengah yang disokong gelandang tangguh.
Kami masih memiliki opsi pemain lain yang tak kalah hebat. Jadi kami tidak
perlu khawatir, koar Ernesto Valverde.
Beberapa nama seperti Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal dan
Carles Alena, Phillipe dan Coutinho, sepertinya akan menghiasi deretan
starting eleven klub terkaya nomor dua tersebut.
Kevin-Prince Boateng yang belum lama didatangkan dari Bayern Munchen, juga
akan sangat cocok untuk dipasangkan dengan Luis Suarez dengan pola 4-4-2 itu.
Minus Lionel Messi dan Dembele, sepertinya akan menjadi permasalahan
tersendiri bagi Barca, untuk bisa meraih hasil maksimal. Sementara, Benzema
dan Vinicius akan menjadi batu sandungan Barca, untuk melaju ke babak
berikutnya.(ruf/fin/wsa/tnn)

Polres Way Kanan Beri Pengalaman
Kontes Motor Antar Komunitas
TRANSLAMPUNG.COM, BARADATU – Satlantas Polres Way Kanan melakukan pengamatan
terhafap kegiatan CBMC ( Combination Baradatu Motor Comunity) yakni kontes
motor antar komunitas atau Klub Motor Se-Kabupaten Way Kanan di lapangan
Semarang Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Rabu
(30/01/2019).
Acara di hadiri Camat Baradatu Desta Budi Rahayu, Kapolsek Baradatu Kompol
Sarial Efendi, Kasat Lantas AKP I Wayan Budiarta, Ketua CBMC Way Kanan Dian
Tama Imanda Putra, Klub Motor dari Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung
Utara dan Lampung Barat.

“Kegiatan Komunitas CBMC di Baradatu mengadakan Kontes Motor dan Kopi darat
gabungan dan untuk memeriahkan acara diisi dengan hiburan Band asal Kotabumi
(Orkes Bujangan) dan Band lokal,”, terang Tama selaku Ketua CBMC Way Kanan.
Dirinya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian Polres
Way Kanan dan Polsek Baradatu serta Uspika Kecamatan Baradatu atas
dukungannya, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Camat Baradatu Desta Budi Rahayu menghimbau agar para komunitas motor untuk
tetap tertib berlalulintas dan selalu menggunakan kelengkapan motor seperti
helm maupun surat surat kendaraan bermotor guna keselamatan kita sendiri.
“Hindari kesalahan sekecil apapun, demi kenyamanan berkendara. Selain tetap
waspada terhadap kemungkinan tindak kejahatan, yanh tisak pwrnah memandang
waktu dan tempat”, peaan Desta.
Ditempat yang sama, Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat
Lantas Polres Way Kanan menyampaikan ucapkan terima kasih Kepada club motor
yang sudah memeriahkan acara itu.
“Diharapakan tetap selalu tertib dan menjaga keamanan bersama agar acara ini
berlangsung dengan lancar, saya juga mengajak para peserta untuk menghadiri
acara Millennial Road Savety Festival yang diselanggarakan oleh Polres Way
Kanan.”, ujarnya.(Rilis/Yudi)

Wadokai Way Kanan Capai Target, Meraih
Lima Medali Emas
TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pengcab Wadokai Way Kanan akhirnya dapat
bernapas lega, setelah berhasil mencapai target Lima Emas, dari yang semula
hanya Tiga emas. Tambahan Dua medali emas diperoleh dari atlet Dion Andaresta
yang turun kelas Min 67 Kg, dan Umi Miftahuljanah yang bertanding dikelas
Kadet Plus 50 kg pada pada hari kedua kejuaraan NKRI Festival dan Open
Tournamen Karate Tahun 2019 di Pantai Puri Gading Bandar Lampung, Minggu
(28/1/2019).
Menurut manager Tim Wadokai Way Kanan Gunawan, selain 5 medali emaa, medali
Perak juga mendapat tambahan 2 medali Perak atas usaha Johan Anggesta yang
turun di Kelas Min 61 Kg, Amin Saputra kelas min 61 Kg dan tambahan Satu
medali perunggu yang diperolehan Farhan Samsudin yang bermain di kelas min 55
kg.

“Alhamdulillah pada hari terakhir ini target kami tercapai memdapat 5 medali

emas, itu semua berkat usaha dan do’a kita semua. Jadi secara keseluruhan
selain Lima medali emas, atlet Wadokai Way Kanan juga mendapat 6 perak dan 3
perunggu”, terang Gunawan.(Yudi)

