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SANG KONCO

Giat Cari Aktifitas
STATUS menjadi ibu rumah tangga, tak
membuat Sekretaris Perpustakaan Desa
Rumah Pelangi Suci Dwi Sulistyowati
menjadi perempuan yang cukup beraktifitas di rumah. Pasalnya, perempuan yang
akrab disapa Sulis ini memiliki banyak
kegiatan yang membuatnya semakin tertantang dalam urusan manajemen waktu.
“Karena sebelumnya saya kan juga bekerja serta berorganisasi, kalau berperan
murni sebagai ibu umah tangga saja tidak
bisa, alias selalu cari aktivitas,” terang Sulis.
Meski giat mencari aktifitas di luar rumah, ia tetap berada dalam dukungan suami. Syaratnya, ia harus amanah dalam menyelesaikan tugas rumah tangga dengan
baik. “Saya mulai giat mencari pekerjaan
di luar rumah sejak 2001 silam,” kata dia.
Ibu empat anak ini mengaku, kesenangannya mencari kegiatan positif karena
ia meyakini, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. “Saya sadar betul, bahwasanya
saya merupakan pribadi yang sangat
lemah dan banyak kekurangan. Jadi harus
selalu belajar,” lanjutnya.
Ia menambahkan, meski sudah mengatur waktu di berbagai pekerjaan.
Namun ia mengaku belajar untuk mengatasi
hal tersebut. Ia bisa
menulis daftar ekerjaan rumah dan
organisasi.
“Biasanya
saya tambah
dengan kegiatan yang
mewadahi
hobi, seperti membuatkuedan
mengkreasikan makanan
sehat
untuk
buah
hati,” imbuh perempuan asal
GKB ini.
(est/rof)
Dwi Sulistyowati
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Modifikasi Makanan Kebutuhan Bayi
KOTA – Sulitnya memberikan
asupan gizi yang tepat bagi buah hati
mendapat perhatian tersendiri dari
para mahasiswi dari S1 Gizi STIKES
Delima Persada Gresik. Mereka berinisiatif membuat modifikasi makanan untuk bayi dengan volume kecil
namun banyak kalori dan protein.
“Biasanya orangtua hanya memberi
anak Modified Dried Skimmed Milk and
Coconut Oil (Modisco), seperti bubur atau minuman padat yang berilai gizi tinggi
namun membutuhkan volume besar.
Sedang anak bayi jarang bisa mehabiskan
makanan banyak,” terang Pembina
Yayasan Delima Persada Suprapti.
Menurutnya, orangtua perlu melakukan modifikasi makanan agar
anak bisa makan dengan voume yang
kecil namun padat gizi. Misal, mengkreasikan modisco dengan tambahan
buah dan roti. “Makanan ini cocok untuk program pemberian makanan
tambahan (PMT) untuk bayi,
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BERGIZI: Para mahasiswi STIKES Delima Persada Gresik saat mengolah makanan
modifikasi modisco untuk anak yang mengejar kebutuhan gizi.

khususnya bagi bayi yang mengejar
keterlambatan gizi untuk anak usia 8
bulan hingga 5 tahun,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Stikes Delima
Persada Gresik dr. Abdur Rivai
menuturkan, bahwasanya modifikasi

ini baik untuk orangtua dalam mengejar ketertinggalan berat badan
anak. Tentunya untuk menjaga kesehatan anak dan menekan angka kematian anak. “Terlebih bagi mereka
yang belum bisa memberi ASI eksklusif,” paparnya.
Ia menyebutkan, modifikasi ini
merupakan inovasi untuk mengolah
makanna bayi menjadi lebih padat.
Namun, kandungan gizinya tinggi.
Hal ini, dapat membantu orangtua untuk menambah nafsu makan anak,
tanpa ada paksaan makan dan membuat anak semakin enggan makan.
“Kami berharap orangtua bisa
memilih beberapa bahan dasar untuk
memodifikasi mosdico dengan baik,
karena bahannya mudah ditemukan,
seperti buah pisang, pepaya, susu,
hingga roti yang bisa mereka padatkan untuk makanana si kecil tanpa
menghilangkan nafsu makannya,” imbuh dia. (est/rof)

Perkaya Kesenian Kaligrafi
dengan Gaya Kolase
KOTA – Bermacam-macam lukisan memiliki gaya
dan karakter tersendiri. Salah satunya lukisan Khat bergaya kolase. Dimana lukisan
khat atau rangkaian huruf
hijaiyah yang dibuat dengan
proporsi sesuai, namun dipadukan dengan gaya kolase.
Yakni, lukisan yang medianya menggunakan bentuk
berbeda dan menyatukan potongan-potongan barang bekas yang ada di sekitar menjadi susunan yang apik.
“Bila sebelumnya, lukisan
khat itu menggunakan media
datar, namun di gaya ini
menggunakan media dengan
bentuk yang berbeda,” jelas
M. Riyanto, salah satu pelukis
Khat bergaya kolase.
Terlihat media lukisannya

sedikit berbeda, yakni ada
yang berbentuk ‘Love’ dengan
media yang melengkung ke
dalam dan media bergelombang. Memang sulit membuat
media dengan bentuk yang
unik, namun kesan berbeda
ini bisa menarik perhatian
masyarakat. “Buktinya saat
pameran lukis dan pesananun
meningkat untuk lukisan khat
bergaya baru ini,” terang lakilaki asal dr. Soetomo ini.
Menurutnya, membuat
media tidaklah sulit, bahkan
untuk melukis di media bergelombangpun tak rumit. Sebab, tekstur lukisan tetaplah sama dengan media datar. “Hanya kreatifitas mengolah bentuknya saja,” lanjut anggota Kelompok Seni Gasruk ini.
Selain itu, untuk membuat

lukisan Khat semakin menarikm karya seni ini diolahnya dengan tambahan
bahan bekas. Riyanto, membuat potongan pipa yang ditempelkan di berbagai sisi.
Bahkan, potongan tersebut, ia
gunakan untuk membentuk
huruf terakhir dalam Khat.
“Jadi menuntut kreatifitas pelukisnya juga,” terangnya.
Pengembangan seni lukis
Khat ini memang membutuhkan pembaruan terus,
agar menarik perhatian masyarakat. Sebab, dibalik lukisan ini tersirat pesan dari
berbagai ayat suci Al Quran.
“Gresik masih minim pelukis
Khat, dengan pengembangan
gaya dan kombinasi, diharapkan bisa menarik perhatian dan meningkatkan minat
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KREATIF: Pelukis M Riyanto saat melakukan finishing pada
lukisan khat dengan gaya kolase di kediamannya, Grand Soetomo.

masyarakat belajar lebih dalam dan bisa jadi dakwah
pula,” urainya.
Sementara itu, Yuyun
irawati sebagai penikmat seni
lukis satu ini mengaku semakin banyak penikmat yang
memesan lukisan ini. Yuyun

juga kera membantu roduksi
dalam karya lukis Khat bergaya kolase tersebut. “Dalam
seminggu bisa dua lukisan
terbuat, mulai dari dalam
daerah hingga luar daerah seperti Jakarta hingga Palembang,” tuturnya. (est/rof)
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Bupati ...
ada aturannya,” ujar Bupati Gresik
Sambari Halim Radianto, kemarin.
Menurut dia, dulu sudah ada komitmen antara Pemkab Gresik
dengan pihak PLN terkait dengan
penebangan pohon. Yakni, kalau
pihak PLN akan menebang pohon
harus berkoordinasi dulu dengan
Pemkab Gresik melalui dinas terkait. “Segera lakukan koordinasi
dengan dinas terkait yakni Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Per-

Selangkah ...
parlemen, yang beralamat di Jalan
Wakhid Hasyim, Gresik Kota.
Dengan demikian, pergantian
jabatan wakil ketua yang akan
diduduki oleh Moh. Syafi’ AM
tinggal menunggu pelantikan.
Saat ini prosesnya sedang ditindaklanjuti untuk disampaikan
kepada Bupati Gresik. “Nanti
kalau sudah selesai saya tandatangani, suratnya akan diteruskan ke Bupati,” ujar Ketua
DPRD Gresik, Abdul Hamid.
Sesuai ketentuan, surat dari

Ditinggal ...
memadamkan api. Namun, lantaran kobaran api yang cukup
besar membuat warga kualahan
untuk melakukan pemadaman.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, keluarga Akhwan saat itu
menyalakan obat anti nyamuk dalam rumahnya. Berada di ruang
tamu, obat anti nyamuk itu dekat
dengan kursi berbahan sofa. Para

Latih ...
kurikuler yang mengandung materi Bela Negara. “Dimana bisa
membentuk karakter bangsa yang
ulet, tangguhm berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dalam menjaga kelang-

hubungan, Dinas Lingkungan
Hidup dan juga dengan Pihak
kepolisian,” tegas dia.
Koordinasi itu terkait dengan
teori penebangan pohon. Sebab,
jika perusahaan pemilik kabel
yang bergelantungan di atas pohon, kemudian memotong seenaknya pohon menjadi rusak. Disamping itu juga bisa mengganggu keindahan kota. Dan yang paling penting adalah keselamatan pekerja.
“Jadi jangan hanya asal tebang
tebang dan tebang saja,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua

DPRD Kabupaten Gresik Abdul
Hamid. Ia mengatakan penebangan pohon tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Sebab,
sudah ada aturan terkait penebangan pohon yang berada di pinggir jalan. “Jangan seenaknya sendiri melakukan penebangan. Semua
ada aturannnya,” pungkas dia.
Sementara itu, staf PLN Gresik
yang hadir di lokasi menolak untuk dikonfirmasi. Mereka meminta awak media langsung meminta konfirmasi dari pimpinan
PLN Gresik. (rof)

dewan masih terus melakukan pembahasan dengan Tim-Ang untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Iya memang APBD 2017 kembali
mengalami defisit karena DAU dikepras,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Qolib, kemarin.
Hal senada disampaikan Anggota Banggar DPRD Gresik Moh

Bupati akan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim).
Begitu sudah di tingkat provinsi,
maka pihaknya hanya menunggu
untuk proses pelantikan. “Kalau
suratnya cepat turun dari
Gubernur, ya berarti bisa segera
digelar pelantikan,” menurutnya.
Hamid juga menambahkan,
bahwa sampai sekarang pihaknya
belum menerima surat keberatan
atau penolakan dari pihak-pihak
tertentu, menyusul adanya pergantian posisi jabatan wakil ketua. Artinya, proses tersebut memang diterima dengan besar hati.
“Tidak harus menunggunya

pulang. Kalau misalkan surat
dari Gubernur sudah turun
sebelum yang bersangkutan
(Sholihudin) pulang dari menjalankan ibadah haji, maka pelantikan tetap bisa digelar,” tandasnya, saat disinggung mengenai
keberadaan wakil ketua yang sekarang menjalakan ibadah haji.
Perlu diketahui, beberapa waktu lalu DPC PKB Kabupaten
Gresik, melayangkan surat pergantian posisi jabatan wakil ketua
dewan dari partainya. Berdasarkan surat keputusan (SK) partai, posisi Sholihudin bakal digantikan oleh Moh. Syafi’ AM.(rof)

penghuni rumah ke lapangan desa
setempat untuk ikut menonton
pertunjukan musik. Sekitar pukul
20.30 istri korban pulang ke rumah dan melihat kepulan asap
membumbung tinggi. Api juga terlihat membesar.
Aisyah pun berteriak minta tolong dan lari berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Sayang, rumah terbuat
dari kayu dan api sangat cepat
menjalar. Kurang dari satu jam
sungan hidup bangsa,” tegasnya.
Ia memberi semangat 95 mahasiswa baru yang mengikuti
OMB. Ia memotivasi mahasiswa
agar menggikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, serta mematuhi peraturan dan petunjuk
instruktur. Dirinya menyuruh
mahasiswa menyiapkan fisik

Syafi’ AM. Menurut dia, sebelum
KUPA –PPAS digedok posisi defisit anggaran sudah 0 persen.
Namun, karena ada pengeprasan
DAU pihaknya harus kembali memotong anggaran OPD. “Kami belum tahu, masih dibahas bagaimana kira-kira cara untuk menutup anggaran tersebut,” terang dia.
Sementara itu, Bupati Gresik
Sambari Halim Radianto saat
membacakan nota KUPA-PPAS

APBD 2017 memastikan bahwa
pendapatan daerah mengalami penurunan dari target yang ditetapka. Permasalah utama antara
lain, rasionalisasi pendapatan asli
daerah, penyesuaian pendapatan
perimbangan serta penyesuaian
bantuan keuangan provinsi.
“Untuk APBD 2017 yang ditargetkan sebesar Rp 2,9 triliun turun 5
persen menjadi Rp 2,7 triliun,”
ungkapnya. (rof)

mengembangkan kasus penyalagunaan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa pun didatangi
di rumahnya dan dilakukan
penggeledahan. Ditemukan oleh
polisi, satu paket sabu besar seberat 1,92 gram. Juka ada beberapa alat hisab, uang Rp 282 ribu
dan beberap barang bukti lain.
JPU Aries Fajar Julianto dalam sidang kemarin menyampaikan dari saksi-saksi yang
memberikan keterangan pada
sidang sebelumnya, terdakwa
memang seorang pengedar terkenal. Salah satu kesaksiannya
adalah dari terdakwa lain yang

terjerat kasus narkotika.
Setidaknya satu terdakwa
narkotika yang disidang
terpisah itu membeli sabu
sudah tiga kali sebelum akhirnya ditangkap.
Selain dari keterangan saksi,
terdakwa juga mengakui perbuatannya. Bahkan, dia menyebutkan hasil berjualan sabu
biasa digunakan sehari-hari untuk menghidupi keluarganya.
“Terdakwa telah melanggar Pasal 114 UU Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika,” tandasnya.
Secara melawan hukum
mengedarkan, menjual, membeli
dan menguasai narkotika golongan I. Untuk itu, JPU Aries

Fajar Julianto meminta kepada
majelis hakim yang dipimpin Putu Mahendra untuk menyatakan
terdakwa bersalah.
Selain itu, hakim juga diminta
menghukum terdakwa selama 9
tahun penjara dan denda Rp 1
miliar. “Apabila denda tidak
dibayar maka diganti hukuman
kurungan selama 10 bulan
penjara,” tegas dia.
Usai pembacaan tuntutan,
hakim mempersilahkan kepada
terdakwa memberikan pernyataan. Terdakwa kemudian
meminta waktu selama satu
minggu untuk membuat pledoi.
Hakim pun menunda pesidangan selama satu minggu ke depan
dengan agenda pledoi. (bro/rof)

hampir seluruh bagian rumah sudah terkena api. Karena hanya
dipadamkan dengan alat seadanya, api merembet pada rumah
di sampingnya.
Tak lama kemudian setelah api
sudah membesar ada dua mobil
pemadam kebakaran yang datang.
Satu pemadam dari Gresik, satu
lagi dari Surabaya. Setengah jam
dilakukan pemadaman, api dapat
dikendalikan. Setelah itu dilakukan pembasahan hampir dua jam

lebih agar tidak muncul api lagi.
“Korban hanya bisa pasrah dan
menangis histeris,” tutur Kalimah,
salah satu warga.
Setelah api padam, dilakukanlah pendataan terhadap
beberapa barang yang terbakar. Di
antara yang paling berharga
adalah 6 sepeda motor yang salah
satunya tidak terlalu parah. Ayam
dan juga ternak unggas lainnya
ikut terpanggang. “Surat-surat
berharga dan juga uang yang

disimpan dalam lemari ikut ludes
dilalap si jago merah,” imbuhnya.
Kanit Reskrim Polsek Driyorejo,
Iptu Sugeng mengungkapkan
tidak berani melakukan olah
tempat kejadian perkara. Sebab,
kedua korban tidak mau laporan
kepada polisi terkait masalah
tersebut.
Sehingga anggotanya hanya
memantau dan tidak bisa melakukan pemeriksaan. “Tidak dilaporkan kepada Polsek dan kami

hanya memantau saja,” tandasnya.
Sugeng menambahkan, untuk
total kerugian sementara tidak bisa
menaksir. Sebab, itu tidak menjadi
kewenangannya selama tidak ada
laporan dari korban.
Dipastikan tidak ada korban
jiwa dan hanya kerugian material
saja. Penyebab kebakaran juga
tidak diketahui secara past. “Ada
yang bilang karena obat anti nyamuk terkena kursi sofa,” pungkasnya. (bro/rof)

dan mental agar bisa mengikuti
kegiatan secara penuh. “Selamat
belajar dan berlatih,” ucapnya
mengakhiri motivasinya kepada
para mahasiswa.
Dihari pertama, mereka
mendapat pelatihan terkait kedisiplinan hingga Peraturan BarisBerbaris (PBB). Dilatih langsung

oleh para isntruktur dari Kodim
0817, membuat mereka semakin
semangat mendalami materi.
Sementara itu, Ketua Panitia
OMB Faridatun Nadziroh
mengatakan, pihaknya
mempercayakan kodim untuk
melatih kedisiplinan serta pembentukan karakter. “Agar nan-

tinya, saat menjadi mahasiswa
sudah siap dengan mental baja
dan disiplin tinggi, mengingat
perkuliahan juga didominasi
dengan praktek kerja di
industri,” terangnya.
Mahasiswa dari jurusan D2 Otomasi PerkantoraN, D2 Teknik
Operasi Mesin dan Peralatan In-

dustri serta D2 Teknik Perawatan
Mesin dan Peralatan Industri ini,
nantinya mendapat penguatan
materi dan praktek. “Hari kedua
(22/8), mahasiswa akan banyak
materi dan turun ke Lapangan
untuk pembentukan karakter
melalui game team work dan leadership,” imbuhnya. (*/rof)
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