Tulang Bawang Barat – (LN) – Panitia pemilihan BPT Tiyuh Toto Wonodadi.kec Batu Putih, Kab
Tuba Barat sabtu-minggu 12-13 oktober 2019.mengegelar pemilhan BPT di ikuti 8 calon BPT
keterwakilan wilayah dari 4 dapil.total keterwakilan dari 5 suku. untuk dapil 01dan dapil 02
pemilihan di laksanakan hari sabtu 12 oktober 2019..sedang kan dapil 3 dan 4 di laksanakan hari
minggu 13 oktober 2019.

TIMBUL selaku Ketua Panitia pelaksanaan pemilihan BPT menerangkan saat di temui LampungNet
setelah selesai penghitungan suara berakhir.
Bahwasan nya pemilhan BPT ini di ikuti calon dari 4 dapil sebanyak 8 peserta dapil 01 Ahmad Sidiq
mendapatkan 7 suara dan Bambang. T. mendapat 3 suara. untuk dapil 02 RESTI mendapat 10
suara.Ahmad Ansor. 4 suara.
Agung GP. 1 suara. Dapil 3-4.Deti Wahyuni 8 suara. Rokhamah 10 suara. Dapil 4-5.Hanani 8 suara.
Feri Gato. S. 1 suara,Total undangan yg Kami serahkan kepada pemilih untuk 4 dapil sebanyak 55
orang dan yg hadir untuk memberikan hak pilihnya sebanyak 53 orang alhamdulillah 98%
keterwakilan masyarakat telah memberikan hak pilih nya.
keterwakilan tersebut sudah mewakili dari semua Element seperti. tokoh adat, agama, masyarakat,
pemuda, Di Tiyuh Toto Wonodadi ini, lanjut Timbul kami selaku panitia mengucapkan terimaksih
kepada semua pihak yg mana telah bersama sama mensukseskan acara pemilihan BPT sehingga
berjalan dg sukses tanpa ada rintangan apa pun. maka setelah penghitungan suara dan menanda
tangani berita acara maka kami memutuskan suara terbanyak lah pemenang nya. yaitu AHMAD
SIDIQ, RESTI, ROKHAMAH, HANANI.Itulah suara terbanyak hasil pilihan. maka itulah pemenang
nya.Mudah2han kedepan nya bisa mengemban amanah sesuai harapan masyarakat ungkap TIMBUL
13/10/2019.
Selanjut nya kepalo tiyuh ALI HUSIN yg di dampingi sekretaris nya Ali menyampai Pesan kpd BPT
wilayah terpilih agar kiranya dapat bergandeng tangan kepada semua warga baik pun kepada calon
yg belum terpilih supaya bersama sama ciptakan kekuatan dg bersatu untuk maju nya tiyuh Toto
Wonodadi ini dan saling adopsi pendapat yg nanti nya untuk mengambil langkah dg solusi yang
tepat.kami selaku kepalo juga mngucapkan terimakasih kepada panitia dan seluruh masyarakat yg
mana atas partisipasi nya
sehingga acara pilihan BPT ini Berjalan dengan lancar dan selesai. khusus nya kepada semua panitia
yg mana telah bekerja di mulai dari tahapan demi tahapan yg telah di tentu kan oleh pihak yg
berwenang dari kabupaten Tuba Barat dan melaksanakan tugas nya dengan solid serta bekerja
tuntas tutup kepalo dan di Amini Ali sekeretaris nya.
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