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LEBIH DEKAT DAN LEBIH TAHU TENTANG BAWEAN

BKSDA

Salurkan Bibit
Penghijauan

BASITH/RADAR BAWEAN

ANTISIPASI BENCANA : Nur Syamsi
didampingi babinsa menyerahkan bibit untuk
ditanam di lahan gundul.

RKW BKSDA Bawean mengajak
kepada warganya untuk melakukan
penghijuan di hutan rakyat. Ini
karena banyak lahan kosong setelah
pohonnya ditebangi, dan hingga kini
belum ditanami kembali.
Nur Syamsi Kepala RKW BKSDA
Bawean mengatakan pihaknya sudah
menyalurkan bantuan bibit kepada
warga dusun Sermabah desa
Kebuntelukdalam agar ditanam di
hutan milik perorangan. Banyak
tanah milik warga sudah gundul
belum ditanami sampai sekarang ini.
Melalui bantuan bibit yang diserahkan bertepatan hari kemerdekaan
RI, diharapkan bisa membaya daya
tarik kepada warga untuk gemar
melakukan penghijauan. ”Bahayanya
jika lahan gundul tidak segera
ditanami pohon, berisiko terjadi
bencana longsor,”katanya.
Apalagi Pulau Bawean termasuk
kawasan yang rawan terjadinya
bencana longsor. Sehingga diperlukan
adanya penghijauan kembali di lahan
yang kosong.
Sementara RKW BKSD Bawean
sendiri merencabakan akan melakukan penghijauan di kawasannya
dengan 3.000 bibit yang akan ditanam
pada musim hujan. (bst/rtn)

Seragam Gratis Dinilai Tak Adil
SANGKAPURA – Program bantuan seragam
sekolah dinilai tidak adil.
Ini karena hanya siswa
sekolah negeri yang mendapat ban tuan seragam
gratis. Pada hal banyak
anak-anak war ga Gresik
yang menikmati pendidikan di sekolah swasta.
Keresahan wali murid
soal seragam ini mengemuka dalam forum reses II
yang digelar anggota DPRD Gresik, Esfar Sag.
Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
ini berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat
Pulau Bawean pada pihak
terkait. Diakuinya Dinas
Pendidikan tahun ini
hanya menyalurka seragam gratis bagi ekolah
negeri, sementara sekolah
swasta tidak mendapatkan

bantuan.
Estar sebagai anggota
dewan PPP yang mengggantikan almarhum H. Munta rifi menyatakan pa da
tahun 2018 dipastikan seluruh siswa akan menerima
bantuan baju seragam
keseluruhan.
Merespon keluhan BPJS,
menur u tnya sosialisasi
selama ini hanya tingkatan
kepala desa saja, belum
menyentuh langsung kepada masyarakat secara umu m. ”Akh irnya banyak
warga yang bingung sehubung an terbatasnya informasi yang diterima nya,”katanya.
Harapannya BPJS memberikan pemahaman kepada warga melalui sosialisasi langsung ataupun
membuat papan informasi
di Pulau Bawean.(bst/rtn)
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PERDANA : Esfar untuk pertama kalinya menggelar reses di daerah pemilihannya.

Cucu Kiai As’ad Minta Tiru Sikap Pejuang
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KHARISMATIK : KHR Ahmad Azaim (empat dari kanan) bersama tokoh
masyarakat dan muspika usai dakwah di Bawean.

SANGAKAPURA - Pengasuh Pondok
Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo
Situbondo, KHR Ahmad Azaim
Ibrahimy mendapapat sambutan luar
biasa di Pulau Bawean. Cucu kiai As’ad
Syamsul Arifin ini pun meminta umat
untuk meniru para pejuang kemerdekaan. Doa para pejuang dikabulkan
tidak hanya dengan sebuah peperangan, tapi doa yang disertai dzikir.
Ahmad Azaim memang mem il iki
tempat tersediri bagi warga Bawean.
Itu dikarenakan banyak warga yang
alumni pesantren Salafiyah Syafiiyah
Sukorejo Situbondo.
KHR Ahmad Azaim Ibrahimy datang
ke Bawean dalam rang ka memenuhi
undangan Majelis Wakil Cabang (MWC)
NU Daun sebagai acara pra konferensi
PCNU Bawean.
Dalam ceramahnya, mengajak kepada

seluruh warga Bawean untuk
mendekatakan diri kepada Allah SWT.
Menurutnya kem er de kaan Republik
Indon esia diraih melalui perjuangan
dan do’a. ”Jangan lupa berdo’a dengan
membaca dzikir,”katanya.
Jadi kemerdekaan diraih mel alui
perjuangan pahlawan dengan banyak
membaca do’a. ”Melalui berdo’a akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT,”ujarnya.
Sekarang sudah menikmati hari
kemerdekaan seyogyanya do’a terus
diperbanyak agar bisa hidup yang
baroqah dan berma nfaat. Hisyam
Rois Syuriah MWCNU Daun menyatakan pengajian digelar dalam
rangka pra konferensi PCNU yang
akan digelar bulan depan. ”Alhamdulillah antusias warga Bawean sangat
tinggi untuk hadir dalam pengajian,”pungkasnya.(bst/rtn)

Rute Jauh, Karnaval Tujubelasan Tetap Meriah
SANGKAPURA - Karnaval
dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 72 di kecamatan
Sangkapura
dirayakan
meriah. Meski berjarak relatif jauh, peserta karnaval
san gat ant usias mengikuti.
Rute yang di te mpuh dimulai
Alun-Alun Sa ng kapura menuju kantor ke camatan lalu ke
kantor Ko ramil lanjut ke
kantor Polsek.
Kepala SDN I Sawahmulya
Ahmad Roin mengaku gembira atas prestasi yang telah
diraih oleh siswanya sebagai
juara I karnaval dalam rangka mera yakan HUT Kemerdekaan RI. ”Alhamdulillah
SDN I Sawah mulya dapat
juara I,”katanya.
Menariknya dalam karnval,
orang tua siswa juga tampil
turut serta dalam karnaval.
”Diantar anya dokter Ina tampil langsung turut serta
sebagai peserta,”u jarnya.

Abdul Adim Camat Sangkapura menyatakan bangga
atas sukse snya pelaksanaan
HUT Kemer dekaan RI di
wilayahnya. ”Banyak kegiatan memeriah kan hari kemerdekan yang digelar selama
semi nggu,”pap arnya.
Menariknya, kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan
RI di Pulau Bawean digelar
hampir sebulan lamanya. ”Setelah kegiatan yang diadakan
pa_nitia ting kat kecamatan
selesai, dilanjutkan kegiatan
di tingkat desa,”tuturnya.
Kemeriahan ditingkat desa
digelar banyak kegiatan,
diantaranya gerak jalan antar
dusun, perlombaan kesenian
ata upun pertandingan olahraga. ”Lebih guyupnya lagi
dik a ren akan seluruh warganya hadir dalam kegiatan
yang dipusatkan di balai desa
ataupun lapa ngan,”pungkasnya. (bst/rtn)
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BERSEMANGAT : Diantara peserta, ada yang berbusana komtemporer, dia berjalan kaki memamerkan gaun yang dikenakan.

PROPERTI
HILANG STNK Honda TH 2011 W 6183
LK a/n IR. Karim Abdul Hakim d/a Puri
Menganti Indah C.4/06 RT. 037 RW. 009
Ds. Menganti Kec. Menganti Gresik

KEHILANGAN

RUPA - RUPA

HILANG STNK HONDA TH 2012 W 5728
CU A/N EDI ISWANTO D/A SIMUNTAP
RT.06 RW.03 DS. SUMENO KEC.
MANYAR GRESIK

HILANG STNK Honda TH 2011 W 6183
LK a/n IR. Karim Abdul Hakim d/a Puri
Menganti Indah C.4/06 RT. 037 RW. 009
Ds. Menganti Kec. Menganti Gresik
HILANG STNK Honda TH 2011 W 6183
LK a/n IR. Karim Abdul Hakim d/a Puri
Menganti Indah C.4/06 RT. 037 RW. 009
Ds. Menganti Kec. Menganti Gresik

DANA TALANGAN, TANPA BUNGA,
AMBIL JAMINAN D BANK, KOPERASI,
LEASSING, PEGADAIAN YG SDH
ADA PERSETUJUAN KREDIT/OFFERING LETTER(OL) ATAU SPPK DR
BANK LAIN HUB: 081331885900 |
081334770255
layouter: Belladestia

