RADAR GRESIK  SABTU, 24 JUNI 2017

SANG KONCO

Ajak Hewan
Peliharaan Travelling
SEBAGAI dokter hewan, Drh. Mia I.
Dewisavitry memiliki hobi sebagai traveler. Ini dilakukan untuk refreshing atau
sekedar melepas penat pekerjaan. Karena
kesibukannya yang lekat dengan hewan
peliharaan, sudah dipastikan perempuan
asal Sukomulyo ini kerap membawa pergi
hewan peliharaannya. “Kenyamanan traveling bersama hewan atua berlibur, seperti
mudik saat ini juga saya tularkan ke pemilik hewan peliharaan lainnya, karena
hal ini penting,” terang dia.
Sebagian besar pecinta hewan ingin membawa hewannya ikut serta dalam perjalanan.
Sayangnya, tak banyak dari mereka yang
mengerti pentingnya kenyamanan diri dan
hewannya. “Karena bila tidak membuat hewan nyaman, resikonya bisa membuat
hewan stress hingga mati,” jelas dia.
Ia menjelaskan, syarat dasar untuk nyaman traveling bersama hewan adalah
membawa cargo dan pet carier yang sesuai
dtandart. Sebelum melakukan perjalanan,
dirinya selalu memastikan kesehatan hewan. “Bila perjalanan jauh, wajib bagi kita
untuk menurunkan hewan selama 2 jam
sekali, kurang lebih 15
hingga 20 menit untuk
membuatiaistirahatatau
buang air,” paparnya.
Bakan untuk traveling ke luar Jawa Timur, ia selalu memastikan membawa surat
sehat dari dokter
hewan asal.
Menurutnya,banyak
orang tidak tahu
akan regulasi ini. Sebab
setiap
provinsi
memiliki
regul a s i
yang berbeda terhadap
penyebaran virus dan penyakit dari hewan.
(est/rof)
drh. Mia I. Dewisavitry
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PENDIDIKAN, SENI BUDAYA, DAN GAYA HIDUP

Industri Migas Dukung Pembangunan di Jatim
KEBOMAS - Wakil Gubernur Jawa
Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan, PT Pertamina Hulu Energi
West Madura Offshore (PHE WMO) telah
memberikan konstribusi banyak terhadap pembangunan Jatim secara luas.
Penegasan Gus Ipul itu disampaikan saat mengunjungi Onshore Receiving Facility (ORF), Kamis malam.
Pasokan gas itu menentukan. Kalau
pasokannya cukup atau lebih, investor yang menanamkan modalnya di
Jatim tidak ragu untuk masuk. Sebab,
salah satu yang dilihat investor ada banyak persyaratan. “Misalnya, ada hotel bertaraf internasional, pasokan listrik, termasuk pasokan gas,” ujarnya.
Dijelaskan, Pemprov Jatim sangat
mendukung keberadaan industri migas.
Sebab, Jatim sukses karena agregat
sinergitas kabupaten dan kota di seluruh
provinsi berpenduduk 38 juta jiwa ini.
Selain itu, imbuh Gus Ipul, PHE
WMO punya peran besar mengingat
kalau produksi minyak dan gasnya terus meningkat dan berguna bagi kemajuan industri. Apalagi, PHE WMO
merupakan anak usaha milik PT Pertamina (Persero), yang notabene merupakan korporasi milik pemerintah.
“Kami ingin perusahaan pemerintah, baik itu BUMN maupun BUMD,
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KUNJUNGAN : Wagup Saifulah Yusuf saat meninjau fasilitas onshore receiving facility PHE-WMO, kemarin.

menjadi tuan rumah di daerahnya
sendiri. Bukan justru sebaliknya jadi
penonton,” tuturnya.
Ditambahkan, salah satu upaya memacu perusahaan terus berkembang
adalah melakukan kunjungan ke perusahaan pemerintah yang beroperasi
di Jatim. Langkah itu diambil untuk
memberikan semangat dan dukungan
supaya kinerjanya meningkat.
“Pemprov Jatim berterima kasih

kepada PHE WMO yang selama ini
memberi konstribusi besar bagi pembangunan ekonomi dan lainnya di
Jatim. Nama perusahaan ini juga
sering didengar,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Field Operation Manager PHE WMO, Muchamad
Yani berharap, warga bersama-sama
menjaga PHE WMO karena perusahaan ini merupakan aset negara.
“Kami sangat berharap warga di se-

kitar PHE WMO saling membantu
keberlangsungan perusahaan agar
bisa mencapai target,” tuturnya.
Hal yang sama dikatakan Asisten
Manager PT Pertamina Hulu Energi
(PHE), Arief Rahman Yusuf. Menurutnya,
warga Desa Sidorukun dan PHE WMO
sama-sama menjaga keberlangsungan
operasionalperusahaandenganbaik.“Bagi
kami warga yang berada di ring satu
adalah aset kami,” tandasnya. (fir/ris)

Baznas Santuni Guru TPQ dan Guru Inklusi
KEBOMAS – Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas)
Gresik kembali memberikan
bantuan kepada pihak-pihak
yang membutuhkan. Kali ini,
Baznas memberikan bantuan
kepada 405 guru TPQ dan guru inklusi di Kabupaten Gresik. Dengan rincian guru anak
berkebutuhan khusus non
PNS sebanyak 138 orang guru dan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an sebanyak 267 orang. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 121.500.000
Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim mengatakan
jangan melihat besar kecilnya
pemberian ini. Tapi, lanjut
dia, ini salah satu penghargaan yang kami berikan kepada

saudara yang telah banyak
membantu kami dalam
mencerdaskan masyarakat.
“Tentunya kami terus memikirkan dan berusaha untuk
memperbaiki besar tunjangan tersebut. Yang penting anda selalu semangat, karena
selain honor yang kecil ini
masih ada balasan lain dari
Allah SWT,” ujar Qosim.
Sementara itu, Wabup Qosim, Ketua Baznas Gresik
Abdul Munif mengatakan untuk guru TPQ memang setiap
bulan kami sisihkan penghargaan. Untuk penerimaan honor kali ini merupakan honor
mereka selama tiga bulan.
“Memang jumlahnya sangat kecil, tapi Insyaallah sei-

ring dengan adanya pendapatan Baznas maka kami
akan memikirkan juga peningkatan penghargaan. Semoga target Baznas Gresik
untuk mengumpulkan zakat
masayarakat semakin meningkat. Tentu hal ini apabila
tingkat kesejahteraan masyarakat Gresik juga semakin
meningkat,” kata dia.
Tentang bantuan kepada
para guru non PNS ini, Ketua
Baznas Gresik mengatakan
bahwa bantuan ini bagian
dari program Gresik Cerdas.
Beberapa program baznas
Gresik yaitu, Gresik Sehat,
Gresik Peduli, Gresik berdaya
dan Gresik Taqwa.
“Saya berharap agar bantuan
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BERAMAL: Wabup Moh Qosim saat memberikan santunan
kepada guru TPQ dan inklusi beberapa waktu lalu.

ini dimanfaatkan untuk mendukung dalam membeli kebutuhan
lebaran. Meski jumlah ini tidak
terlalu besar, tapi setidaknya da-

pat sedikit memberikan keringanan dalam pembiayaan
memenuhi kebutuhan lebaran,”
pungkas dia. (rof)
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Mudik ...
Para peserta yang sejak pagi hari sudah memadati halaman
Kantor Bupati untuk menunggu
keberangkatan bus dihibur dengan berbagai kegiatan. Mulai dari pasar murah dari CV Hasil Tani
Sejahtera dan PT Wilmar Nabati
Indonesia, berbagai produk unggulan UMKM serta musik dangdut.
Setelah para pemudik memborong sembako murah yang disiapkan Pemkab Gresik. Akhirnya
tepat pukul 09.00 Sambari dan
Qosim yang didampingi seluruh
anggota Forkopimda Gresik melepas keberangkatan bis sesuai
rute yang telah ditentukan.
Suparto, 46, pemudik asal Banyuwangi mengaku sangat senang
sekali dengan adanya mudik grat-

Curi ...
warga langsung menghajar pelaku
yang diketahui bernama Ahmad
Rifai, 20, warga Desa Meradung,
Kecamatan Klampis, Kabupaten
Bangkalan Madura. Namun sayang,
dua pelaku lainnya berhasil kabur.
Kejadian pencurian ayam yang
sudah beberapa kali terjadi ini
berawal sekitar pukul 02.00 dini
hari. Pelaku yang beboncengan dengan menggunakan motor datang
ke Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo, Gang XXII Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas. Setelah berkeliling tidak jelas, mereka pun berhenti di salah satu gang.
Tidak disangka, dia mengincar

Jalur ...
Mantan Kepala KSOP Kelas III
Pelabuhan Sunda Kelapa ini
menambahkan, awal kapal dan
nahkoda diminta tetap hati-hati
dan waspada. Pasalnya, cuaca sedang tidak menentu dan bahkan,
dua hari terakhir kemarin sempat

is ini. Sebab, pihaknya sudah tidak
mudik sejak lima tahun lalu
karena tidak memiliki biaya.
“Saya sudah lima tahun tidak
mudik. Kalau mudik dengan
kendaraan umum bersama lima
orang anggota keluarganya ongkosnya terlalu berat. Alhamdulillah saat ini saya bisa mudik kembali setelah pak Bupati mengadakan mudik gratis” paparnya.
Bupati Gresik Sambari Halim
Radianto mengatakan mudik gratis ini bakal dijadikan tradisi setiap tahun. Sebab, agenda mudik
seperti ini sangat baik untuk
mempererat tali silaturahmi
dengan keluarga di rumah. “Saya
mendoakan kepada para pemudik
agar selamat sampai tujuan dan
bisa balik lagi untuk bekerja di
Gresik,” ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya juga te-

lah meminta Dishub untuk menyertakan satu petugas di dalam
satu bus. Sehingga, jika ada yang
kesasar mereka harus bertanggungjawab mencarikan kendaraan hingga sampai rumah. “Saya
minta agar petugas tetap siaga di
dalam bus agar bisa sampai
tujuan,” pungkas dia.
Sementara itu, Kadishub
Gresik Andhy Hendro Wijaya
mengaku pihaknya akan selalu
memperhatikan keinginan masyarakat Gresik. Terkait keinginan mudik gratis pada setiap
tahun, pihaknya akan berupaya
mewujudkan keinginan tersebut
tentunya akan berkoordinasi
dengan berbagai pihak. “Tentunya
kami siap untuk melaksanakan
segala sesuatu sesuai yang diatur
oleh Bupati dan Wakil Bupati
Gresik,” tandasnya. (rof)

12 Perusahan ...
yang tidak memberikan THR kepada karyawannya. “Kami usahakan hari ini (kemarin. Red) semuanya bisa tuntas tanpa terkecuali,”
ujarnya, kemarin.
Dikatakan, pihaknya terus
melakukan koordinasi dengan para pekerja maupun dengan pengusaha terkait persoalan ini. Beberapa kegiatan juga telah dilakukan agar perusahaan segera membayarkan THR-nya. “Kami terus

Bandeng ...

salah satu rumah yang banyak
ayamnya. Kondisi saat itu sedang
sepi dan tidak ada orang. Rifai
yang bagian eksekusi pun turun
dan mencoba masuk ke kandang
ayam. Secara mengendap, pelaku
pencurian spesialis ayam ini berhasil masuk area rumah Sutarno,
58, warga setempat.
Tak disangka, pelaku yang masuk di rumah anggota TNI Angkatan Darat ini terpergok. Dua teman pelaku yang menunggui,
ketakutan dan kabur. Sedangkan
pelaku mencoba lari dan terus dikejar warga hingga tertangkap.
Karena geram, warga masyarakat
pun melayangkan bogem mentahnya. Ada yang menenadang dan
juga menghujat pelaku.

Pelaku yang memegangi ayam
pun melepaskannya perlahan.
Sambil mengerang kesakitan,
pelaku minta ampun kepada
warga. Setelah diinterogasi warga,
tak lama kemudian polisi berdatangan. Pelaku yang masih remaja
ini diseret menuju Mapolsek Kebomas bersama barang bukti ayam.
Kanit Reskrim Polsek Kebomas,
Iptu Mutlakin menyatakan, pelaku
sudah berhasil diringkus. Setelah
menjalani pemeriksaan, ternyata
pelaku tidak sendirian. Kini, polisi
masih melakukan pengejaran
terhadap pelaku lainnya. “Pelaku
dijerat pasal 363 KUHP terkait
pencurian. Ancaman hukumannya
maksimal 7 tahun penjara,” jawab
dia singkat. (bro/rof)

Kabupaten (Pemkab) Gresik merupakan tradisi tahunan kota
pudak di penghujung ramadan
Dari kemenangannya tersebut,
dia mendapat hadiah dihadiahi
uang senilai Rp 20 juta. Hadiah
tersebut diserahkan Bupati
Gresik Sambari Halim Radianto
didampingi Wakil Bupati Moh
Qosim.
H Ali Huda menuturkan, bandeng peliharaannya tersebut menjadi juara I karena beratnya
mencapai 9 Kg. Maka tak heran
jika bandeng seberat itu mampu
menjadi juara I.
Sementara itu, Kabag Humas
Pemkab Gresik Suyono mengatakan, Pemkab Gresik sudah
menetapkan beberapa kriteria
khusus bagi petambak bandeng
yang ikut kontes. Aturan main ini
dikeluarkan guna menertibkan
peserta atau petambak bandeng.
“Pertama, peserta kontes adalah

hujan. “Meski masih kondusif dan
tinggi gelombang normal, tetap
harus waspada anomali cuaca,”
sebutnya.
Selain masalah cuaca, hal-hal
teknis terutama yang berkaitan
dengan keselamatan dan keamanan berlayar juga perlu diperhatikan. KSOP Gresik bersama
dengan Polsek KP3 Gresik, Sat-

polair Gresik dan Dishub Gresik
telah menyiapkan pos pelayanan.
“Jika ada yang dibutuhkan langsung datang atau hubungi petugas yang berjaga,” pintanya.
Kasatpolair Gresik, AKP Panji
Wijaya mengungkapkan, kepolisian akan membantu pengamanan arus mudik jalur laut ini.
Tidak hanya saat berada di darat

dan pelabuhan, tapi juga saat
perjalanan ke Pulau Bawean.
Polisi air akan meningkatkan
patroli selama mudik lebaran ini.
“Kami sifatnya hanya membantu
dan memperlancar arus mudik,
terutama di laut,” tandasnya.
Sementara itu,Kasi Perhubungan Laut Dishub Gresik,
Muhammad Amri mengatakan,

fasilitasi, tim sudah turun untuk
menemui perusahaan dan pekerja,” ungkap dia.
Ditambahkan, jika tetap tidak
membayarkan THR perusahaanperusahaan tersebut bakal diberikan sanksi sesuai dengan aturan
yang ada. “Kami tetap upayak semuanya membayarkan THR tepat
sebelum lebaran,” imbuh dia.
Sementara itu, Anggota Komisi
IV DPRD Gresik Noto Utomo
mengaku cukup kecewa jika masih
ad aperusahaan yang belum bayar
THR. Pihaknya meminta agar

Disnaker bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami
harap persoalan ini bisa segera
diselesaikan karena ini hak pekerja,” katanya.
Ditambahkan, bagi perusahaan
yang tetap enggan membayar
harus diberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga pada tahun selanjutnya
tidak ada lagi perusahaan yang
enggan membayar. “Harus diberi
sanksi agar persoalan ini tidak
terus terulang pada tahun mendatang,” imbuh dia. (rof)

petambak asli Gresik yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP, Red). Selain itu,
peserta juga harus menyertakan
surat keterangan dari Kepala Desa serta Camat setempat, bahwa
peserta adalah pemilik atau penyewa tambak yang lokasinya di
wilayah Kabupaten Gresik,” tutur
Suyono.
Ditambahkan Suyono, juara II
juga mendapat hadiah senilai Rp
10 juta yang diraih Ahmad Anwar
Sadad, 33 petambak asal Sembayat. Kemudian juara III Syafi’i, 62,
warga desa Tajungwidoro, Mengare kecamatan Bungah dengan
membawa hadiah senilai Rp 5
juta.
Dikatakan, tahun ini merupakan tahun kedua diadakannya
kontes Bandeng Keropok. Kontes
ini diikuti seluruh kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di lingkungan pemkab Gresik.
Dan tahun ini berhasil dimenangkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik.

Bupati Gresik Sambari Halim
Radianto menuturkan, penyelenggaraan pasar bandeng diisi
dengan pasar rakyat, kontes bandeng, lomba kreatifitas olahan
bandeng kropok. Tujuannya, guna melestarikan tradisi warga
masyarakat Gresik yang sudah
menjadi ikon kabupaten Gresik
tiap tahun.
“Kegiatan ini merupakan upaya
kami Pemerintah Kabupaten
Gresik untuk melestarikan tradisi
tahunan,” ujar Bupati Sambari.
Sementara itu, Wakil Bupati
Moh. Qosim menambahkan, Pemkab Gresik selalu berupaya menumbuhkan perekonomian masyarakat Gresik. Itu dilakukan
melalui kegiatan kontes bandeng
yang diadakan setiap tahun.
“Kami berharap tradisi ini
terus dan terus dilestarikan guna
membantu menumbuhkan perekonomian di Gresik, dan
kepada para pemenang, kami
ucapkan selamat,” pungkas
Wabup Qosim. (*/ris)

sudah ada keputusan penambahan kapal. Untuk kapal tambahan yang melakukan perjalanan singkat seperti Expres Bahari
dan Natuna Expres setiap hari
dan melayani pulang pergi. Sedangkan untuk kapal besar Gili
Iyang, seperti biasa berlayar pada
Jumat saja.
“Arus mudik ini tidak ber-

langsung lama karena liburan
juga hanya seminggu. Jadi,
kami persiapkan selama H-7
sampai H+7 lebaran. Setelah
itu dimungkinkan akan kembali normal. Jika nanti ada kendala yang mendesak, bisa meminta bantuan kapal perang seperti beberapa tahun lalu,”
pungkasnya. (bro/ris)
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