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Fotografi Keliling
Indonesia
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Ruly Prasetyo

HOBI fotografi bisa dimiliki
oleh siapapun, tidak terkecuali pimpinan industri ritel
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perkakas dan material building. Ruly Prasetyo, Store Head Roemah Kita Gresik itu
mengaku hobi dengan dunia
fotografi. Hobi itu dilakoni
sejak saat masih muda.
Bahkan dia pernah keliling
Indonesia untuk motret.
“Yang terakhir saya ke
Ternate, Manado dan Maluku
untuk memotret view pantai.
Saya memang spesialis dibidang foto landskape,” ujarnya.
Untuk hobinya itu, peralatan yang digunakan Rully
juga tidak main-main. Dia
memakai kamera Canon 7D
mark II yang harganya diatas
Rp 15 juta. Untuk lensapun
demikian, dia menggunakan
lensa wide seharga Rp 11 jutaan. “Jadi fotografer harus
perfect. Makanya untuk
peralatan ndak boleh nanggung demi hasil yang memuaskan,” tutunya. (fir/ris)

Bank Gresik Buka Dua Kantor Kas Baru
KOTA - Tahun depan Perusahaan
Daerah (PD) Bank Gresik berencana
memperluas layanan pada nasabah.
Salah satunya dengan menambah dua
kantor kas baru di Kecamatan Cerme
dan Manyar.
Direktur PD Bank Gresik, Al Kusani
mengatakan, pertimbangan memilih
Kecamatan Cerme dan Manyar karena
nasabah Bank Gresik di dua wilayah ini
cukup banyak. Jika dirata-rata, Bank
Gresik memiliki sekitar 700 nasabah di
masing-masing wilayah.
“Harapan kami dua kantor kas ini
bisa sekaligus melayani wilayah
sekitarnya. Di antaranya Kecamatan
Bungah, Dukun, Sidayu dan juga
Balongpanggang, Benjeng serta Menganti,” ujarnya.
Dikatakan, saat ini persiapan
pembukaan kantor kas baru ini sedang
di proses. Jika tidak ada halangan,
rencana ini akan direalisasikan pada
semester I/2018. “Untuk lokasi ada beberapa yang sudah kami seleksi. Namun
demikian ini masih terus kami
rapatkan,” jelasnya.
Al Kusani berharap dengan dibukanya
dua kantor kas baru Bank Gresik, dapat
meningkatkan jumlah nasabah. Dengan
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BUKA KANTOR : Kegiatan perbankan di Kantor Pusat Bank Gresik di Jalan Basuki Rachmad.

demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
disetor ke perusahaan daerah juga akan
semakin naik. “Sesuai dengan misi kami
yakni menjangkau masyarakat yang selama
ini belum mendapatkan layanan perbankan,”
terangnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Gresik itu menyebut,

hingga November 2017 jumlah DPK Bank
Gresik mencapai Rp 29,127 miliar. Angka
ini meningkat dibandingkan 2016 sebesar
Rp 25,022 miliar. “Hingga November 2017
penyaluran kredit kami mencapai Rp
27,053 miliar dengan jumlah nasabah
mencapai 1.322 yang tersebar di 17
kecamatan Gresik,” tandasnya. (fir//ris)

UNTUK JIWA SPORTIF

Malam Ini, Ribuan Runner Ikuti Glowing Run
KOTA - Untuk kali pertama, Dinas
Kepemudaan dan Olahraga (Dispora)
Kabupaten Gresik menggelar Damar Kurung
Glowing Run 2017. Acara yang diikuti 1500
peserta dari seluruh pelosok negeri itu
digelar di Stadion Joko Samudro Sabtu
(16/12) Malam.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(Kadispora) Gresik, Jairuddin mengatakan
antusias program Glowing Run 2017, dari
jumlah peserta yang membludak hingga di
atas 1.000 orang, namun juga dari usia
peserta serta asal wilayah mereka.
“Peserta yang ikut tertua berumur 71
tahun, yang termuda 6 tahun. Tidak hanya
asal Gresik dan Jatim, bahkan ada yang dari
Aceh, Sumatra Utara, Depok dan provinsi
lainnya,” kata Jairuddin kepada Radar

Gresik, Jum’at (15/12).
Menurut dia, program glowing run itu
digelar lantaran trend lari malam baik di
Gresik, maupun kota lain sedang meningkat.
Mereka berasal dari berbagai segmen mulai
remaja dengan status mahasiswa, sampai
pekerja professional. “Masyarakat sekarang
kalau siang sibuk, ya sekolah dan kerja,
untuk tetap menjaga kesehatan mereka
memilih lari malam,” papar Jairuddin.
Bahkan, jumlah komunitas di Gresik terus
bertambah. Kini sudah 5 komunitas Gresik
dengan 50 anggota masing masingnya.
“Kami ingin mewadahi komunitas lari
malam di Gresik, karena kegiatan ini sangat
positif,” kata Jairuddin.
Sementara itu, Kepala Seksi Olahraga Non
Prestasi, Lukman Santoso menambahkan,

untuk rute kegiatan tersebut, dimulai dari
Joko Samudro yang mengarah kearah kanan
menuju ke arah desa Gending Awiekoen,
kemudian masuk kea rah tanjakan Putri
Cempo hingga Puncak Giri Hill, lalu turun
ke Gapura hingga masuk ke Desa Sido
Mukti. Di pertigaan Sidomukti kea rah kiri
menuju desa Ngargosari melewati situs
Makam Dewi Sekardadu Balai Ngargosari
belok kea rah kiri dengan turunan tajam
menuju arah Desa Ngargosari kemudian ke
Segoromadu, melewati sport SPBU menunjuu
jalan Veteran dan kembali ke Joko Samudro.
“Total jarak yang ditempuk sekitar 5
kilometer. Kami memilih jalur melewati
Putri Cempo supaya tidak menggangu
lalu lintas utama kota Gresik,” kata
Lukman. (han/ris)
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RAME : Peserta Glowing Run siap menjelajah medan di bukit Giri.

layouter: Belladest

