Bandar Lampung | Sekilas berbicara tentang CamProductions (CamPro) Lampung, seakan tidak
pernah ada habisnya. Ketika banyak orang bertanya-tanya, ‘siapa sih yang giat membuat semua rilis
berita untuk talent CamPro_Lampung?’ Kali ini kami akan membuka kedok beliau.
Setelah mengekpose beberapa kegiatan terkait bintang CamPro, mulai dari shooting talent sampai
Talk Show beberapa pejabat tinggi di Provinsi Lampung, baik dari pihak kepolisian hingga kelas
DPD RI, kini mulai merambat kebarisan belakang ‘Crew CamPro’ yang bergerak demi membentuk
roh CamPro, yang memang diciptakan oleh beberapa generasi muda Lampung demi keinginan
berkarya disetiap denyut nadinya.
Tapi, ketika orang bertanya, ‘siapa pembuat ramuan rilis berita untuk para talent CamPro_Lampung
tersebut?’, ternyata ada beberapa sosok dibalik nama besar CamPro_Lampung yang sengaja memilih
untuk bermain dibelakang layar, bergerak sebatas kemampuan yang mereka miliki.
Keberadaan makhluk nyata itupun mulai terungkap, ketika Crew CamPro berinisiatif mengungkap
sosok fenomenal yang berada dalam lingkaran kubu CamPro_Lampung ini.

yu Ekli
Ia adalah Yu Ekli, pria kelahiran Kotabumi, Lampung Utara, 31 Agustus 198* silam, merupakan
sosok yang memiliki karakter sifat dan prilaku sederhana, namun dibalik kepribadiannya itu, pria
yang akrab dengan sebutan Eky ini memiliki buah pemikiran yang cemerlang, sehingga ia menjadi
andalan Divisi Penulis Rilis di CamPro_Lampung.
Piawai dalam penulisan yang mampu menggiring opini pembaca/narasumber menjadi greget dari
setiap kalimat yang dirangkainya. Selain itu, baik dalam memilih kosakata, seakan menjadi bagian
yang sudah biasa dilakukan.
Pria yang baru memilki seorang putri ini merupakan wartawan di salah satu Perusahaan Media

Online di Provinsi Lampung, sebagai Kepala Biro di wilayah Kabupaten Mesuji.
Diakuinya, hobi berbincang menjadi kebiasaan dalam menggali informasi yang dapat menambah
wawasan. Karena, menurutnya komunikasi secara langsung maupun melalui sosial media
merupakan hal baik dalam bertukar informasi untuk menambah pengetahuan yang positif dalam
segala hal.
“Saya senang berbincang dengan siapa saja, terutama pada mereka yang mau berbagi cerita untuk
mendapatkan wawasan yang lebih,” ungkapnya.
Eky yang mulai ikut bergabung dalam management CamPro_Lampung siap membantu berjuang
dalam bentuk informasi melalui tulisan demi mengangkat nama baik daerah, khususnya Provinsi
Lampung.
“Semua yang sudah saya lakukan untuk CamPro, semata untuk kebaikan bersama. Saya percaya,
dengan talenta yang dimiliki teman-teman CamPro, mampu menjadi inspirasi yang bisa mengangkat
potensi dan bakat yang terpendam dari generasi muda di Provinsi Lampung ini. Kita mampu
membuktikan pada dunia, kita pasti bisa, jika kita saling mengisi dan menerima,” urainya.

Eri Ermi
Namun, dalam perannya sebagai penulis di kubu CamPro, Amet tidak sendiri, ia bersama Eri yang
juga berstatus sebagai pejuang CamPro. Sehingga mampu menjadi kolaborasi dalam perilisan di
setiap kegiatan CamPro.
Diketahui, Eri merupakan seorang Jurnalis di salah satu media online penalampungnews.com
Lampung, berdomisili di Kecamatan Sekampung (Lampung Timur).
“Saya senang bisa ikut ambil bagian dalam management CamPro_Lampung. Diharapkan, dari semua
kegiatan dan informasi yang kita suguhkan, bisa bermanfaat untuk para generasi muda di Provinsi

Lampung ini,” ungkap Eri. (Red. CamPro)

