Paisol Apresiasi Pembangunan MCK oleh
Komunitas Baofeng, Ini Videonya
TRANSLAMPUNG-TV, PANARAGAN – Komunitas Baofeng merealisasikan kegiatan
sosial pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) untuk sejumlah
warga Tiyuh Tirtamakmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten
Tulangbawang Barat.
Program sosial itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari
Ketua Komisi C DPRD Tulangbawang Barat, Paisol, S.H. Tak hanya retorika,
apresiasi dari Paisol itu untuk program sosial itu, diwujudkan dalam bentuk
donasi material bangunan. Berupa 30 sak semen dan 15 buah pipa diameter 3
inchi.
Legislator itu mengatakan, secara pribadi dirinya sangat mengapresiasi
kegiatan sosial yang diinisiasi oleh personel Bhabinkamtibmas Yelva, lalu
dilaksanakan oleh Komunitas Baofeng kepada warga tiyuh setempat. Berupa
pembangunan jamban atau sarana MCK bagi warga yang kurang mampu.
”Warga Tiyuh Tirtamakmur ini 30 persennya masih menggunakan jamban zaman
dulu dan sangat tidak layak. Dengan adanya kegiatan sosial oleh Komunitas
Baofeng yang dimotori oleh Bhabinkamtibmas Yelva, semoga program ini dapat
terus berlanjut,” ujar Paisol kepada translampung-tv saat dijumpai di lokasi,
Sabtu (22/9).
Hal senada diamini Pembina Komunitas Baofeng, Yelva. Menuruntnya selain
bertujuan untuk berbagi, program sosial tersebut juga demi mewujudkan
lingkungan masyarakat yang sehat, bersih, dan sejuk.
“Water closed (WC) kita buat secara bergotong-royong. Hasilnya kami
sumbangkan kepada warga yang belum memiliki WC. Berikut kami berikan semen
dan paralon serta tenaganya. Kami kerjakan bergotong-royong tanpa pamrih.
Semuanya itu demi kesehatan warga, agar mereka bisa memiliki jamban yang
sehat dan layak,” jelas Yelva.

Program sosial Komunitas Baofeng tersebut, dia melanjutkan, mendapat
dukungan dari berbagai kalangan. Selain dari warga, apresiasi itu datang dari
sejumlah pejabat Eksekutif dan Legislatif Tuba Barat. Bahkan mereka turut
menyumbangkan material bangunan.
“Alhamdulillah kegiatan sosial ini juga mendapat bantuan dari Kepala Dinas
Pendidikan Tuba Barat Bapak Amrullah, berupa semen 20 sak. Dan Ketua Komisi C
DPRD setempat, Bapak Paisol juga menyumbangkan 30 sak semen serta 15 buah
pipa diameter 3 inchi,” papar Baofeng.
Kepada translampung-tv, salah seorang warga Tiyuh Tirtamakmur yang
mendapatkan bantuan tersebut, Jumanak (40), sangat bersyukur dan berterima
kasih atas program sosial dari Komunitas Baofeng. (dirman)

