
Yandri Susanto Dukung PABPDSI
Bangun Desa
Sekitaran 160 orang mengenakan seragam batik Berita Olahraga Indonesia tiba ke satu
balai tatap muka di Petir, Kabupaten Serang, Banten, 18 Desember 2022. Mereka tiba dari
beragam daerah seperti Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Pamarayan, dan Bandung,
berenana ikuti Pengukuhan Bersama Pengurus Persatuan Anggota Tubuh Pembicaraan
Dusun Semua Indonesia (PABPDSI).

Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto SPt ikut datang bersama Ketua PABPDSI Kabupaten
Serang Acep Mahmudin dan figur warga atau figur agama. Dalam pengukuhan bertopik
"Menegaskan Status BPD yang Professional dan Bermartabat Ke arah Tata Urus
Pemerintah Dusun yang Lebih Baik", Yandri Susanto memberikan dukungan kehadiran
organisasi PABPDSI. "Organisasi ini sebagai pilar demokrasi di dusun," katanya.

Yandri Susanto yang jadi Dewan Ahli PABPDSI menggerakkan supaya beberapa anggota
organisasi itu melakukan tindakan dan bekerja secara professional dan bermartabat supaya
apa yang diharapkan bersama dapat terwujud.

"Bila PABPDSI melakukan perbuatan baik maka lahir kebaikan di dusun," katanya.
Proffesionalisme dan kebaikan yang sudah dilakukan tidak cuma akan membuat dusun yang
diatur jadi baik tetapi masyarakatnya akan sejahtera. "Maju dusunnya, sejahtera
masyarakatnya."

Kebersama-samaan, menurut pria dari Bengkulu itu, jadi modal khusus dalam membuat
dusun. Oleh karenanya diharapkan mereka bekerja bersama dengan kades. Didorong
supaya PABPDSI bersamaan searah dengan kades.

Kesolidan di antara kades dengan BPD akan membuat masyarakat dusun gampang
ditujukan hingga pembangunan tujuan bisa diraih. "Jika BPD dan kades tidak bersamaan
jalan, kelak rakyatnya akan kebingungan," katanya. "Hal demikian pula akan membuat
pembangunan dusun jadi mundur."

Dia mengharap peserta yang baru dikukuhkan langsung bisa bekerja. "Pegang amanah
dalam kerja. Optimalkan proffesionalisme dan melakukan perbuatan baik karena hal
tersebut akan bawa perkembangan bersama," kata Yandri. (*)

Rintangan berasal dari luar serta dalam negeri.

Archipelago tawarkan promosi menarik di tahun akhir.

Score dalam beragam persyaratan penilaian dekati prima, hingga BRI mendapatkan
predikat Excellent.
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Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Usaha Kampus Gadjah Mada (KAFEGAMA) akan
mengadakan aktivitas fun walk dan food festival yang hendak dikerjakan pada Minggu, 15
Januari 2023 di Taman Mini Indonesia Cantik.

10 team yang menjadi juara mendapatkan dana hibah 30 juta rupiah dan merajut kerja-sama
dengan Pegadaian.

BNI memberikan dukungan pendistribusian KUR Cluster pada komoditas kopi lewat program
Tapak jejak Kopi Khatulistiwa.

Seluruh pihak, terhitung pemda disuruh memberikan keringanan umat beragama apa saja
untuk beribadat.

Ada uang muka, angsuran enteng, dan gratis ongkos service untuk pembelian Almaz RS,
New Cortez sampai New Confero S.

Perolehan hebat BRI karena alih bentuk terus-menerus yang tetap digerakkan.

Feature ini memungkinkannya nasabah lakukan penarikan dana tunai ke rekening tabungan
nasabah dari tersisa limit kartu credit.


