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Ngopi Bareng Ala
Muspika Sidayu

Titik Kumpul Anak Muda
Rawan KriminalitasDemi Wakaf

GUNA mencegah ter-
jadinya tindak pidana pada
malam minggu, Polres Gre-
sik menggelar razia di se-
jumlah titik. Razia dipusat-
kan di titik rawan krimina-
litas serta pusat keramaian
di Gresik Utara, Tengah
maupun Gresik Selatan.

Kapolres Gresik AKBP
Boro Windudanandito
menjelaskan, razia awalnya
difokuskan pada pemerik-
saan kelengkapan surat
kendaraan. Namun polisi
juga menggeledah seluruh
bawaan pengendara. Baik
kendaraan roda dua mau-
pun roda empat. “Mewas-
padai siapa tahu ada yang
membawa bahan sajam, mi-
ras dan peledak,” kata AKBP
Boro Windudanandito .

Dijelaskan, beberapa titik
target adalah tempat kum-
pul anak-anak muda seperti
Kota Baru Driyorejo (KBD)
dan Gresik Kota Baru (GKB)
dan lokasi lainnya. Di lokasi
tersebut tidak ditemuka

satupun target operasi.
“Target kami semua jenis

tindak kriminalitas. Seperti
peredaran miras, narkoba,
kepemilikan senjata tajam,
balap liar dan jenis kejaha-
tan lainnya,” ujar AKBP Bo-
ro windudanandito tersebut.

Sementara di Gresik Uta-
ra, petugas gabungan dari
Polsek Panceng, Ujungpang-
kah, Sidayu, Dukun dan Bu-
ngah menggelar razia di jalur
pantura. Target utama ken-
daraan angkutan barang.
Semua mobil dan truk pen-
gankut barang digeledah.

Kasat Reskrim  AKP
Adam Purantoro menjelas-
kan, upaya ini untuk me-
ngantisipasi peredaran ba-
rang ilegal dari luar daerah.
Misalnya, penjualan pohon
jati dan peredaran minuman
keras. Lagi-lagi tidak ada
hasil target di lapangan.
“Meskipun tidak ada hasil.
Kami harus selalu meng-
antisipasi segala kemung-
kinan,” katanya. (yud/rtn)

Demi Wakaf

AHMAD NURUL HUDAAHMAD NURUL HUDA

SIDAYU - Guna men-
ciptakan keakraban dan
menjalin silaturahmi serta ke-
kompakan. Musyawarah pim-
pinan kecamatan (Muspika)
Sidayu, Kabupaten Gresik,
menggelar kegiatan ngopi ba-
reng. Dalam pertemuan hangat
tersebut, tampak hadir ketua
DPRD Gresik Abdul Hamid,
Camat Sidayu Suprapto, Ka-
polsek AKP Siswanto, Danra-
mil Kapten Kav Syaiful Anam
serta ketua asosiasi kepala desa
(AKD) Kecamatan Sidayu
Muhammad Solih.

Kapolsek AKP Siswanto me-
ngatakan, gelaran Pemilihan
Gubernur (Pilgub) Jawa Timur
harus menjadi momentum untuk
meningkatkan kekompakan

antara muspika, kepala desa dan
masyarakat.�Jajaran muspika
akan selalu menjaga kamtibmas
di wilayahnya masing-masing
serta senantiasa menjaga
ketertiban dan kerukunan ma-
syarakat. “Kami juga mening-
katkan kewaspadaan terhadap
gangguan kamtibmas maupun
tindak kejahatan,” katanya,.

Kekompakan itu tambah
AKP Siswanto harus terjalin
dengan baik. Dirinya juga me-
ngajak kepada seluruh lapisan
masyarakat untuk mensuk-
seskan gelaran Pilgub Jatim.
“Semua ini untuk menciptakan
keamanan kenyamanan di
masyarakat untuk bersama-sa-
ma mensukseskan gelaran
Pilgub Jatim,” tambah dia.�

Semantara itu, Camat Sidayu
Suprapto mengatakan, ngopi
bareng tersebut sebagai salah
satu wadah untuk menjalin
keakraban dan komunikasi an-
tara Muspika dan pihak kepala
desa yang ada di Kecamatan
Sidayu. “Ini bukti kekompakan
kami,” tukasnya.�

Ketua AKD kecamatan
Sidayu Muhammad Solih me-
ngapresiasi upaya Muspika
Sidayu dalam rangka menjaga
kekompakan. Dirinya berha-
rap, ngopi bareng tersebut se-
bagai sarana untuk menjalin
komunikasi yang lebih fleksibel
lintas sektoral Kecamatan Si-
dayu. “Forum ini juga sebagai
sarana menuangkan aspirasi,”
tukasnya.(yud/rtn)

Titik Kumpul Anak Muda
Rawan Kriminalitas

YUDHI/RADAR GRESIK

RAZIA : Polisi saat menggeledah kendaraan bermotor

KETUA Pengurus Cabang
Lembaga Wakaf dan Pertanahan
Nadhatul Ulama (LWPNU) Ca-
bang, Ahmad Nurul Huda ber-
semangat membantu sertifikasi
tanah wakaf. Motivasinya agar
tanah wakaf tidak dialihfung-
sikan dan complain ahli waris.
Alumnus Hukum Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya
(UKWS) itu memang mengge-
rakkan seluruh warga NU di
Gresik untuk segera melakukan
pensertifikasikan tanah.  Ia
mengaku jika sebagian tanah di
Gresik merupakan wakaf dari
warga NU. ìSaya ingin perjuang-
kan wakaf ini,î kata Huda.

Demi wakaf pula, Huda menga-
ku sering diprotes oleh kedua
anaknya. Pasalnya, untuk sosia-
lisasi dan kepengurusan tanah
wakaf, Huda harus berangkat
pagi dan pulang malam. Waktu
untuk keluarga pun terbagi.

Pagi hari ia melakukan kepe-
ngurusan tanah mulai langsung
ngecek ke lapangan hingga me-
ngontrol berkas yang masuk,
sedangkan malam hari biasanya
ia melakukan sosialisasi kepada
seluruh warga dari  kecamatan
maupun desa ke desa. (han/rtn)

DOK/RADAR GRESIK

AKRAB: Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Camat Sidayu Suprapto, Kapolsek AKP Siswanto, Danramil Kapten
Kav Syaiful Anam serta ketua asosiasi kepala desa (AKD) Kecamatan Sidayu Muhammad Solih sat ngopi bareng.


