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LEBIH DEKAT DAN LEBIH TAHU TENTANG BAWEAN

Harga Daging
Seperti Hari Biasa

BULAN RAMADAN

Polisi Razia Petasan
BASITH/RADAR BAWEAN

SISIR : Polisi
memeliksa
lapak penjual
kembang api,
memastikan
tak
menyediakan
petasan

POLSEK
Sangkapura
menggelar razia petasan.
Mereka menyisir dibanyak
tempat dengan target penjual
petasan.
AKP
Winaraji
Kapolsek
Sangkapura
mengatakan operasi digelar
merespon keluhan warga
dengan adanya petasan beredar
di wilayahnya. ”Saat bulan suci
ramadhan, warga menunaikan
ibadah
puasa
butuh
ketenangan,”katanya.
Menurutnya
berjualan

petasan jelas dilarang oleh
undang-undang. Petasan
selama ini hanya banyak
membawa mudarat daripada
manfaatnya.
”Termasuk
larangan sesuai himbauan yang
sudah diedarkan,”tegasnya.
Lebih lanjut Kapolsek
Sangkapura
mengajak
warganya untuk menjaga
situasi dan kondisi aman.
”Jangan dinodai kesucian bulan
ramadhan dengan menyalakan
petasan,”pesannya. (bst/rtn)

BAWEAN – Daging sapi menjadi salah
satu kebutuhan untuk suguhan saat
lebaran. Banyaknnya permintaan daging
kadang kala membuat harganya juga
melambung. Tapi untuk lebaran kali ini
dipastikan harga daging stabil. Bahkan
sama dengan harga di hari normal.
Rahem pemilik usaha penjualan daging
di pasar Sangkapura mengatakan harga
daging pada tahun ini sama dengan
tahun sebelumnya. Harga daging Rp.120
ribu perkilogram. “Sedangkan tulang
sapi
dipatok
Rp.
70
ribu
perkilogram,”katanya.
Tak
naikknya
harga
daging
kemungkinan lantaran stok daging tak
kekurangan untuk lebaran. Padahal
permintaan untuk dimasak saat hari
raya idul fitri tak menurun. ”Untuk
tulang sapi sudah habis terjual, kalau
daging masih ada,”ujarnya.
Namun tak demikian menurut
penuturan Hasyim asal Suwari. Stabilnya
harga daging ini lantaran permintaan
tak banyak. ”Pembelinya sangat sedikit
dibandingkan hari raya idul adha yang
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BELUM LAKU : Sapi milik Suwari yang sedianya untuk lebaran belum laku terjual

banyak warga menunaikan ibadah
qurban,”jelasnya.
Suwari yang beternak sapi ini
mengaku sapi-sapinya tak banyak

terjual. Buktinya hari raya kurang
beberapa hari saja masih banyak
sapi di kandang belum laku
terjual(bst/rtn)

Tak Mau Kecolongan, Pemeriksaan Pemudik Ketat
SANGKAPURA – Jajaran
aparat keamanan dan ketertiban
tak ingin kecolongan. Situasi
aman dan tentram selama bulan
puasa diharapkan bisa terus
dipelihara. Inlah yang kemudian,
dilakukan berbagai giat untuk
menjaga keamananan.
Salah
satunya
dengan
melalukan pemeriksaan terdadap
penumpang yang turun di
pelabuhan Bawean. Dipilihnya
pintu masuk dari jalur laut ini
karena arus mudik saat ini
meningkat tajam. Segela
kemungkinan bisa saja diterjadi.
Termasuk
pihak
yang
mendompleng pada arus mudik.
Kapolsek Sangkapura AKP
Winaraji mengatakan operasi
digelar
dalam
rangka
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PERIKSA : Petugas
polisi dan TNI ikut
memeriksa barang
bawaan pemudik

meningkatkan keamanan di
wilayahnya. “Kondisi situasi dan
kondisi aman harus tetap
terjaga,”katanya.
Menurutnya
kedatangan
penumpang mudik lebaran perlu
diantisipasi masuk barang
larangan seperti narkoba,
termasuk antisipasi masuknya
faham terlarang. “Pulau Bawean
dikenal aman dari peredaran
narkoba, jangan sampai tersuplai
barang larangan dari daerah
luar,”paparnya.
Lebih lanjut mantan Kapolsek
Tambak mengajak seluruh warganya untuk menjaga keamanan
di wilayahnya. “Silahkan
melapor bila ada orang tak
dikenal
dan
mencurigakan,”ujarnya. (bst/rtn)

Sisi Tak Sedap Pulau Bawean

Tumpukan Sampah di Bibir Pantai Sambut Pemudik
Sampah akan menjadi batu sandungan bagi
pengembangan wisata Bawean. Saat ini saja,
tumpukan sampah seolah menjadi monumen
selamat datang bagi pemudik.
Abdul Basith
Wartawan Radar bawean

DIBALIK keindahan Pulau Bawean
ternyata ada masalah yang cukup serius
untuk ditangani. Tak lain soal sampah yang
kini menjadi sorotan pemudik. Tumpukan
sampah ini berada dipinggir pantai ataupun
di sungai.
Salah satu warga turunan Bawean,
Achsanul Haq asal Bawean yang

berdomisili di Ibu Kota Jakarta, mengaku
kecewa setelah melihat kondisi lingkungan.
Tepatnya setelah anak-anak bermain ke
pinggir pantai, ternyata banyak bertanya
kenapa pantainya kotor dan jorok. “Sangat
disayangkan, warga harus membangun diri
untuk hidup bersih,” katanya.
Afsy asal Bawean di Malang merespon
persoalan sampah sudah lama jadi perbincangan,
tapi sampai sekarang belum ada solusi. Baru
sebatas master plan untuk penanganan sampah.
”Semestinya peran pemerintah sangat penting
untuk mengatasi soal sampah di Pulau
Bawean,”katanya.
Menurut arsitektur terkenal di kota Malang
ini, tumbukan sampah tak pantas bagi Pulau
Bawean yang digadang-gadang sebagai daerah
tujuan wisata di Jawa Timur ini . Bila
sampahnya belum teratasi akan membuat
banyak wisatawan kecewa. (*/rtn)
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JOROK : Pantai di dekat pelabuhan tak layak untuk didatangi karena banyak tumpukan sampah.

KEHILANGAN

RUPA - RUPA

HILANG STNK Yamaha’10 Hitam W6835GT
a/n Muhammad Kurnia Sandy d/a Dsn. Segunting
RT01/RW04 Ds. Tambak beras Kec. Cerme Gresik
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KEHILANGAN
HILANG STNK Suzuki’04 Biru W5367CH
a/n Hendriq Setya Raharja d/a sunan Giri
7/21 RT3/RW4 Kawisanyar Kebomas
Gresik
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HILANG STNKB Mitsubishith. 1980
W-8511-H an. Sri Handayani d/a: Jl.
Veteran Madya no. 2 Kebomas Gresik.

HILANG STNKB Yamaha th. 2009 W-6443HILANG STNKB Mitsubishith. 1980
HILANG STNKB Mitsubishith. 1980
FX an. Zainul Abidin d/a: Ds. Tebaloan RT.
W-8511-H an. Sri Handayani d/a: Jl.
W-8511-H an. Sri Handayani d/a: Jl.
Veteran Madya no. 2 Kebomas Gresik. Veteran Madya no. 2 Kebomas Gresik. 002 RW. 001 Duduksampeyan Gresik.
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