PWI Tubaba Timbun Jalan Berlubang,
Warga: Apresiasi
TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Nuansa bulan suci ramadhan beragam upaya dapat dijadikan ladang bersodakhoh,
bukan hanya berbagi Takjil menjelang berbuka puasa, namun berbuat untuk
khalayak umum sangat berguna.
Hal tersebut dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten
Tulangbawang Barat (Tubaba) beserta seluruh anggota, melakukan penimbunan
pada sebagian jalan berlubang di ruas jalan Utama Kabupaten, Tiyuh Panaragan
menuju Kelurahan Panaragan jaya Kecamatan Tulangbawang Tengah menggunakan
material batu sabes.
Menurut Ketua PWI Tubaba Edi zulkarnain didampingi Sekretaris Arie shobari 
mengatakan. Langkah penimbunan pada ruas jalan yang berlubang adalah upaya
mengantsipasi kecelakaan berlalu lintas, mengingat pada sebagian titik jalan
tersebut selama ini acap kali terjadi kecelakaan.
” harapan kita pasca dilakukan penimbunan jalan berlubang selain mengurangi
angka kecelakaan lalu lintas, ini juga dapat memberikan kenyamanan
berkendaraan bagi pemudik warga Kabupaten Way kanan yang melintasi jalur
utama Tubaba.” Kata Biro surat kabar harian Swara lampung M.Shobarie kepada
Translampung.com pada (9/6/2018) sekira pukul 09:30 Wib.
Sementara itu warga Panaragan sangat mengapresiasi atas kegiatan bhakti
sosial PWI melakukan penimbunan jalan berlubang, sebab selama ini masyarakat
sekitar sangat menghuatirkan atas kondisi jalan tersebut.
” alhamdulillah PWI telah menimbun sebagian jalan berlubang, semoga tidak ada
lagi pengendara terjebak lubang yang mengakibatkan kecelakaan , kegiatan ini
sangat berguna dan kami apresiasi kepada PWI.” Imbuh Berahim. (Dirman)



Peduli Sesama, DPD PETIR Tanggamus
Bagikan 300 Paket Sembako
SEMOGA BERMANFAAT: Ketua DPD PETIR Tanggamus Harmain Hasan menyerahkan paket
sembako pada 300-an kaum dhuafa dan anak yatim dari Kotaagung, sebagai wujud
kepedulian sesama menjelang Ramadan. (Foto: AYP)
TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pasukan Elit Inti
Rakyat (PETIR) Kabupaten Tanggamus memberikan 300 paket sembako kepada anak

yatim dan kaum dhuafa di wilayah Kotaagung, Senin (14/5). Paket sembako
tersebut berisi beras, minyak kelapa, gula, dan mie instan.
Bakti sosial yang berlangsung di sekretariat Jalan Merdeka Kecamatan
Kotaagung itu, dipimpin Ketua DPD PETIR Tanggamus Harmain Hasan. Hadir pula
simpatisan PETIR sekaligus Calon Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi.
Dalam kesempatan itu, Harmain Hasan mengatakan, baksos merupakan agenda rutin
DPD PETIR Tanggamus yang dilakukan setiap tahun. Biasanya dilakukan dalam
rangka menyambut bulan suci Ramadan.
“Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun, menjelang bulan Ramadan,” kata
Harmain.
Baksos, menurut dia, merupakan bentuk kepedulian PETIR pada masyarakat.
Terutama anak yatim dan kaum dhuafa. Hal itu sebagai bukti nyata bahwa DPD
PETIR Tanggamus adalah bagian dari masyarakat dan selalu hadir di tengah
masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras (SARA), serta golongan.
“Kaum dhuafa ini adalah saudara kita dan tidak berbeda dengan saudara-saudara
kita yang lainnya. Begitu juga anak-anak yatim. Mereka adalah titipan Tuhan
yang harus kita jaga, lindungi, dan mendapat perhatian serta kasih sayang
dari semua pihak. Dengan harapan mereka juga bisa terus melangsungkan hidup
dan meraih masa depan,” ujar Harmain.
Ia berharap, kegiatan seperti itu bisa terus dilakukan di waktu mendatang.
Agar beban hidup masyarakat di Kabupaten Tanggamus, terutama kaum dhuafa dan
anak yatim, bisa berkurang.
“Melalui kegiatan ini diharapkan juga rasa solidaritas sosial dan kemanusiaan
anggota PETIR di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus akan
tetap terjaga,” ungkap Harmain.
Baksos DPD PETIR Tanggamus kemarin, mendapatkan apresiasi penuh dari Cabup
Tanggamus Samsul Hadi. Sebagai simpatisan PETIR, Samsul Hadi menilai bakti
sosial tersebut merupakan suatu hal yang positif. Karena bisa membantu
meringankan beban hidup kaum dhuafa dan anak yatim di Tanggamus.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Ormas PETIR ke
depannya bisa lebih maju. Sehingga acara sosial seperti ini bisa terus
dilakukan. Dengan begitu, beban hidup masyarakat yang kurang mampu juga bisa
berkurang,” harap Samsul Hadi. (ayp)

Setelah Airnaningan, Giliran
Perkampungan Nelayan Kapuran
Diperhatikan Polres Tanggamus
SEMOGA BERMANFAAT: Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma Jemy Karang saat
menyerahkan bantuan sembako pada para lansia perkampungan nelayan Lingkungan
Kapuran Kelurahan Pasarmadang, tadi (30/4). (Foto: IST)
TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kepolisian Resor Tanggamus dan jajaran semakin
gencar menyapa masyarakat. Setelah bakti sosial di wilayah Kecamatan
Airnaningan beberapa waktu lalu, giliran warga kurang mampu di Lingkungan
Kapuran, Kelurahan Pasarmadang, Kecamatan Kotaagung yang menerima bantuan
dari Korps Bhayangkara Tanggamus.
Kapolres Tanggamus Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Rasma Jemy Karang
mengatakan, selain memberikan bantuan sembako, juga dihelat pengobatan
gratis. Kegiatan tersebut menyasar warga kurang mampu di lingkungan setempat.
“Hari ini kami ke perkampungan nelayan di Lingkungan Kapuran. Para peserta
pengobatan gratisnya, mayoritas terdiri dari para lanjut usia dan anak-anak.
Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB,” ujar
kapolres pada translampung.com melalui chatting WhatsApp, tadi (30/4) siang.
Ketua Rukun Tetangga Kapuran, Taufik mewakili Lurah Pasarmadang Isman Hadi,
mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi bakti sosial yang
dilaksanakan Polres Tanggamus. Sebab, bantuan berupa sembako dan pengobatan
gratis itu, sangat jelas dirasakan manfaatnya oleh warga yang kurang mampu.
“Kami sangat berharap, kegiatan baksos semacam ini dilaksanakan secara
berkelanjutan oleh Polres Tanggamus dan jajaran,” tandas Taufik. (ayp)

