Tulang Bawang|Ramadhan adalah bulan suci yang di nantikan oleh umat muslim di seluruh
dunia.di bulan tersebut ada momen terindah yakni ketika bisa berbuka bersama dengan sanak
saudara,seperti halnya Acara Buka Bersama yang dilakukan oleh Pimpinan Media Group PT.Jasa
Mulya Anugrah yang berlangsung pada Jum’at malam (1/6/18) kemarin dan digelar di Rm Menggala
I’con TulangBawang .

Tampak hadir di acara tersebut Idahar selaku pimpinan redaksi penalampungnews.com,Dan
Yantoni Selaku Redaksi Traznews.com ,Muh Safril Ridho.SH (pimpinan) perusahaan Media Grup
dan para tamu undangan_nya.
Dalam kesempatan tersebut,Muh Safril ridho,S.H yang kerap di sapa dengan panggilan Bang Ridho
mengatakan Acara tatap muka tersebut kerap ia lakukan meskipun di luar bulan suci Ramadhan,”
Kami beserta para crew Media Grup memang sering melakukan tatap muka,dalam sebulan bisa 3
kali pertemuan bahkan bisa lebih, Kebetulan bulan ini kita (umat muslim”red) sedang melaksanakan
ibadah puasa di bulan suci Ramadhan,maka alangkah baiknya acara tatap muka ini kita lakukan
bersamaan buka bersama( Bukber),”ucapnya
Lebih lanjut ridho mengatakan bahwa melalui acara pertemuan atau tatap muka tersebut ,ia selaku
pimpinan perusahaan bisa tau apa yang terjadi pada crew_nya pada saat melakukan tugas mereka di
lapangan,”Kami rasa kurang Etis bila kami selaku pimpinan perusahaan maupun Pimpinan redaksi
harus turun langsung ke lapangan(daerah), Melalui tatap muka ,melalui musyawarah inilah kami
selaku pimpinan perusahaan bisa tau secara detail, apa yang terjadi pada crew kami ,Khabar baik
atau buruknya saat melakukan tugas jurnalistik”tegasnya Ridho
Sementara itu ,masih di tempat yang sama.Idahar (pimpinan redaksi) penalampungnews.com
menambah bahwa dirinya sangat yakin melalui kegiatan tatap muka tersebut ,Sebesar apapun pokok
permasalahan yang dihadapi bisa ada solusinya,”Pepatah mengatakan bercerai kita runtuh,bersatu
kita teguh.Untuk itu mari kita berjabat tangan dengan satu pemikiran untuk membesarkan serta
mengharumkan nama media kita,”ajaknya

Ia pun, berharap kegiatan tatap muka (musyarawah”red) tersebut bisa tetap terjaga
keberlangsungan dan acara buka bersama tersebut bisa dilaksanakan di tahun-tahun yang akan
datang,”Semoga kita semua (khususnya) crew media grup Selalu dilimpahkan Allah SWT ,kesehatan
, keselamatan, sehingga di tahun yang akan datang kita bisa melakukan acara buka bersama
kembali,” harapnya.
Namun sayang, acara buka bersama tersebut,ada beberapa Crew dari kabupaten lain yang tidak
bisa hadir…
(red)

