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LEBIH DEKAT DAN LEBIH TAHU TENTANG BAWEAN

PUTING BELIUNG

Jadi Tontonan
Warga
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TONTONAN : Warga serta penumpang kapal
melihat adanya puting beliung dengan tujuan agar
angin putih beliung cepat hilang.

ANGIN puting beliung yang muncul di
sekitar pantai dekat dermaga Pelabuhan
Sangkapura, Bawean. Keberadaan puting
beliung Punta mama yang diberi julukan
orang Bawean sebagai carataon menjadi
tontonan warga serta penumpang kapal.
Seperti yang terjadi Jumat sore, angin
muncul ketika KM Express Bahari hendak
bersandar di Pelabuhan Sangkapura
Bawean. Menariknya, angin muncul di 2
tempat. ”Jika melintas sangat berbahaya,
sehubungan itu angin puting beliung,” kata
Asy’ari ABK KM Ekspres Bahari.
Afandi tokoh di Sangkapura menyatakan
angin puting beliung sudah terbiasa muncul
saat bulan desember sampai januari. ”Sudah
musimnya setiap tahun,”ujarnya.
Menurutnya ada mitos orang Bawean
terdahulu bila melihat adanya puting beliung
langsung telanjang bulat yang ditunjukkan
ke arahnya. ”Tujuannya agar angin puting
beliung cepat hilang,”paparnya.
Tapi sekarang mitos itu sudah tidak
berlaku laku, sehubungan warga sudah
mulai berfikir yang logis.
Bahayanya bila puting beliung terjadi
didarat akan melululantahkan seluruh isi
yang ada, seperti kejadian kemarin ada salah
satu rumah warga yang bagian atapnya
habis disambarnya. (bst/ris)

Jaringan Telkom Terputus Selama 9 Jam
SANGKAPURA – Jaringan
telekomunikasi di Pulau Bawean terputus. Selama 9 jam
sebagian warga tak bisa melakukan komunikasi jarak jauh.
Tepatnya, sejak pukul 14.00
sampai 23.00 WIB, Kamis
(14/12).
Salah satu pegawai PT Telkom Bawean Wanto mengatakan gangguan telekomunikasi disebabkan dari Moratel milik XL, yang menyambungkan dari Pulau Jawa ke
Pulau Bawean via kabel bawah laut. ” Terjadinya masalah secara tiba-tiba, tidak ada
konfirmasi se belumnya
sehingga penyebabnya tak
bisa diketahui,”katanya.
Sementara perwakilan Moratel di Pulau Bawean, Faizal
Aqli menyatakan gangguan
disebabkan adanya kabel
yang putus di daratan Pulau
Jawa. Akibatnya perlu waktu

untuk perbaikan. Selama
proses
perbaikan
ini
berdampak pada gangguan
komunikasi.
Gangguan memang sering
kali terjadi, khususnya di
Pulau Jawa. Ini karena di
pulau Jawa banyak pekerjaan
pelebaran jalan. Kabel yang
jadi pusat penghubung
seringkali gangguan.
Walaupun ada gangguan,
sinyal XL di Pulau Bawean
tetap eksis. Ini karena XL
mendapat backup dari belakang, yaitu dari Kalimantan.
Sedangkan Telkomsel dan
Telkom yang menggunakan
backup depan saja, tidak bisa
dibackup dari belakang.
Warga yang selama ini
menggunakan jaringan
telkom dalam berkomunikasi,
merasa tak nyaman. Selama
berjam-jam tak bisa dibungi
atau menghubungi . (bst/rtn)
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TERGANGGU : BTS di Pulau Bawean berdiri hampir merata. Hanya saja tak semua warga yang bisa
menikmati manfaat pemancar sinyal itu.

Warga Melek Teknologi, Pasar Online Berkembang
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BERGERAK : Para buruh pelabuhan menurunkan barang dari kapal cepat.

PENGGUNA hp yang kian banyak, menyuburkan
perdanganan online. Buktinya, jumlah barang yang
dikirim jasa pengiriman barang sangat banyak.
Baksin perwakilan JNE di Pulau Bawean
mengatakan warga Bawean yang menggunakan jasa
pengiriman tak sedikit. ”Rata-rata mereka adalah
pembeli via online,”katanya.
Meningkatnya perdagangan online di Pulau Bawean
salah satunya dikarenakan warga sudah mulai melek
tekhnologi. ”Ditambah jaringan seluler yang sudah
terjangkau diseluruh Pulau Bawean,”ujarnya.
Fitriyah salah satu warga sering menggunakan
media online untuk mendapatkan produk yang
diharapkan. Menurutnya cara pembelian secara
online lebih praktis dan barangnya cepat sampai.
Apalagi banyak barang yang tak tersedia di di Pulau
Bawean, dan bisa didapat di pasar online
”Pembayaran juga sangat mudah bisa dilakukan
transfer langsung via bank atau ATM,”paparnya.
Sementara kurir J&T di Pulau Bawean membenarkan adanya peningkatan pengiriman barang. Ini
disimpulkan banyak pembeli online di di Pulau
Bawean. (bst/rtn)

Meriahnya Haul KH Bajuri Yusuf

Disponsori Warga Singapura, Penceramahnya dari Medan
Ribuan orang hadir di haul tokoh masyarakat
Bawean, KH Bajuri Yusuf. Terlebih bertepatan
dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW.
ABDUL BASITH
Wartawan Radar Bawean.

ACARA ini dihadiri sekitar 4 ribu undangan,
mulai dari kalangan ulama, tokoh masyarakat
dan wali santri. Begitu meriahnya haul, lantaran
ada sponsor dari warga Singapura yang masih
sepupu alm Kiai Bajuri bernama Haji Sukari
Setoe dan Hajah Suhana Shafiq.
Seperti haul-haul ditahun sebelumnya, keluarga
Sakari memberi reward pada Haji Sukari Setoe
untuk guru teladan. Pada tahun ini guru teladan
diberikan kepada Ust Suruji Nuh.
Rencana kedepan jumlah guru yang akan
diberi riward akan ditambah menjadi 2 orang
guru.

Usai pemberian penghargaan, digelar cermah
agama. Bertindak sebagai penceramah semula
Gus Qayyum dari Lasem.” berhubung beliau
sakit sehingga membatalkan untuk hadir di
Pulau Bawean,”kata Gus Halim. Gus Qoyyum
akhirnya digantikan penceramah dari Medan.
“Alhamdulillah berkat jaringan alumni al
Azhar Mesir, maka menghubungi senior yang
jauh di Medan yaitu al Musnid Syeikh
Muhammad Husni Ginting, beliau ada waktu
luang untuk menjadi penceramah,”ujarnya.
Kelihaiannya sebagai orator dan jok-jok lucu
sebagai orang batak, tanpa terasa ceramahnya
yang berlangsung 2 jam mengalir begitu saja
dan menarik perhatian para hadirin.
Acara pada hari ini, di lapangan aula
Ponpes Hasan Jufri adalah penyaluran zakat
dari Haji Sukari setoe dan para muzakki lain
dari Singapura untuk para santri dan
santriwati masyarakat Bawean, untuk acara
terakhir pemberian sagu hati dari Haji
Sukari untuk seluruh majelis guru di YPP
Hasan Jufri. (bst/rtn)
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MENGALIR : Al Musnid Syeikh Muhammad Husni Ginting saat berceramah.
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JASA

HIJAU : Syariful Mizan tengah menyirami bibit sengon

OTOMOTIF

RUPA - RUPA

SERVICE LAPTOP DAN KOMPUTER
BISA DIAMBIL HUB : 085334299257
(WA) 081546440463 (TLP)

RUPA - RUPA
KEHILANGAN
HILANG STNK Honda’13 Putih
W3891KE a/n Sifa’ul Qulub d/a
Ds. Sembunganyar RT03/01
Kec. Dukun Gresik

HILANG STNK Honda’12 Merah Hitam
B6092 EXW a/n Andi nurcahya d/a Permata
Depok Regency E-21 No. 22 RT03/RW01
Kel. Ratu Jaya Kel. Cipayung Depok

HILANG STNK Honda’13 Putih
W3891KE a/n Sifa’ul Qulub d/a
Ds. Sembunganyar RT03/01
Kec. Dukun Gresik

HILANG STNK Honda’12 Merah Hitam
B6092 EXW a/n Andi nurcahya d/a Permata
Depok Regency E-21 No. 22 RT03/RW01
Kel. Ratu Jaya Kel. Cipayung Depok

HILANG STNK Honda’13 Putih
W3891KE a/n Sifa’ul Qulub d/a
Ds. Sembunganyar RT03/01
Kec. Dukun Gresik

HILANG STNK Honda’12 Merah Hitam
B6092 EXW a/n Andi nurcahya d/a Permata
Depok Regency E-21 No. 22 RT03/RW01
Kel. Ratu Jaya Kel. Cipayung Depok

HILANG STNK Honda Vario TH 2008 W
5596 BS a/n M. Rachmad Rizal Fanani
d/a Perum ABR D5/12 RT 08 RW 09
Kebomas – Gresik 081330665588

DANA TALANGAN, Tanpa Bunga, Ambil
Jaminan d Bank, Koperasi, Leassing,
Pegadaian yg sdh ada persetujuan Kredit/
Offering Letter(OL) atau SPPK dr Bank lain
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