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Nyang pasar tuku tempura
karo roti bikang,
sing dodol loman

nganggo sual bolong

Tahun iki diarep ora
onok bangku kosong,
ben ora duwe pikiran
lan niat nyolong

Bukit Kapur
Desa Prupuh
Dilon sorkan
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Dewan Minta BPD Tingkatkan
Sinergitas dengan Kades
untuk Memajukan Desa

Dewan Minta BPD Tingkatkan
Sinergitas dengan Kades
untuk Memajukan Desa

Besarnya anggaran yang dimiliki desa harus bisa dimanfaatkan secara

maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPRD Gresik

meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades)

untuk meningkatkan sinergitas.

SEPERTI yang disampaikan Wakil

Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan

Anggota Komisi I Hudaifah saat menjadi

narasumber Fokus Grup Diskusi (FGD)

di Kecamatan Cerme.

Pada kegiatan yang diikuti Ketua BPD

se Kecamatan Cerme ini, Wakil Ketua

DPRD Gresik Mujid Riduan menjelaskan

terkait pentingnya pemahaman tugas

dan fungsi BPD. Serta pentingnya

komunikasi dan sinergitas antara BPD

dan Kepala Desa.

“Kami harap antara BPD, Kepala Desa

dan perangkat desa serta masyarakat

bisa terjalin komunikasi yang baik untuk

kemajuan desa,” ujar pria yang kini

menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Gresik ini.

Menurut dia, peran BPD

sebenarnya sangat vital pada

pemerintahan desa.

Mereka memiliki peran

seperti anggota DPR.

Terutama terkait

anggaran. “Jika BPD

dan Kades bisa

bersinergi dengan

baik saya yakin pro-

gram pem-

bangunan di desa akan berjalan

lancar,” terangnya.

Hal senada disampaikan Anggota

Komisi I DPRD Gresik Hudaifah. Ia

menekan pada sinkronisasi kinerja dan

Pengawasan dalam menjalankan

kinerja pemerintahan desa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) ini mengatakan jika BPD dan

Pemdes tidak sinkron maka yang

dirugikan adalah masyarakat. Karena

anggaran besar yang diberikan

pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten tidak bisa dimaksimalkan.

“Saya berharap agar selalu dikem-

bangkan kolabolasi dalam menentukan

kebijakan yang ada di desa. Saya

juga berharap agar BPD selalu

membekali diri dengan penge-

tahuan, terutama aturan-

aturan yang berlaku,”

imbuhnya. (adv/rof)
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FGD: Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Anggota Komisi I Hudaifah
saat menjadi narasumber FGD di Kecamatan Cerme.

Hudaifah Mujid Riduan

Dua Siswa Raih Golden Tiket ke Unair

KOTA - Dinas Pendidikan (Dis-
pendik) Kabupaten Gresik terus me-
matangkan persiapan Penerimaan
peserta didik baru (PPDB). Salah
satunya, terkait rencana menampilkan
sisa pagu setiap sekolah. Diharapkan,
dengan sistem ini bisa mengurangi
jumlah kuota yang tidak terpenuhi.

Dari data yang dihimpun, pada PPDB
2022  dari pagu 7.552 hanya terisi 7.099.
Sehingga ada 453 pagu kosong yang tidak
terisi. Padahal jumlah siswa yang men-
daftar di sekolah negeri mencapai 9.602.

“Mereka kebanyakan terkonsentrasi
mendaftar di sekolah terdekat dengan
rumahnya karena sistemnya zonasi. Na-

mun, jumlah pendaftarnya sangat ba-
nyak. Sehingga banyak yang tidak lolos,”
ujar Ketua Pelaksana PPDB Dispendik
Pemkab Gresik Herawan Eka Kusuma.

Padahal, ada sekolah negeri yang
lokasinya agak jauh masih banyak kuo-
ta kosong. Namun, karena selama ini
kuotanya tidak ditampilkan, para siswa
tidak tahu.

“Misalnya, siswa dari Kecamatan Kota
jumlahnya sangat banyak, tidak mung-
kin semuanya tertampung di SMPN yang
berada di kota. Mereka bisa mendaftar
di SMPN yang ada di Manyar. Meskipun
jaraknya jauh tetap bisa lolos asalkan
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KEBOMAS-Sebanyak 375 siswa
SMAN 1 Kebomas dinyatakan lulus
melalui prosesi wisuda yang digelar di
Graha Kartini, Kecamatan Kebomas,
Selasa (16/5). Kegiatan tersebut
digelar meriah dihadiri oleh seluruh
siswa, orangtua wali murid, komite,
dan guru beserta staff. Hadir pula Ke-
pala Cabang Dinas Pendidikan kabu-
paten Gresik Kiswanto S.Pd M.Pd..

Dalam kesempatan tersebut sekolah

kelas IPS, dan satu kelas bahasa.
“Intinya kami berharap anak-anak

bisa mengembangkan karirnya se-
telah tamat SMA, bagi yang kuliah
siswa bisa menunjukkan intelektua-
litas yang mumpuni , sementara bagi
yang terjun di lingkungan kerja bisa
cepat adaptasi dan mengutamakan
keterampilan," terang Imron.

Dipaparkanya, tahun ini SMA

memberikan apresiasi kepada siswa-
siswi berprestasi peraih nilai tertinggi
dan siswa yang lolos seleksi masuk per-
guruan tinggi. Sebanyak 63 siswa
SMAN 1 Kebomas telah diterima di
Perguruan Tinggi, Dimana 42 dianta-
ranya diterima melalui jalur SNBP
dan sisanya melalui jalur prestasi.

Kepala SMAN 1 Kebomas Drs. Ali Im-
ron M,pd mengatakan, dari 375 dari 11
kelas, terdiri dari tujuh kelas MIPA, tiga

SESUAI moto Born to Be Cham-
pion, SMAN 1 Manyar terus
berupaya menguatkan modalitas
positif siswa untuk menjadi juara
dalam kehidupannya. Hal tersebut
terbukti dengan banyaknya prestasi
yang diraih siswa siswinya baik
prestasi tingkat kabupaten bahkan
nasional. Diantara ratusan
wisudawan juga terdapat 12 siswa
program percepatan kelas atau
akselerasi dan dua diantaranya
telah diterima di PTN.

Kepala SMA Negeri 1 Manyar Dra.
Dian Kartikowati, M.M
mengucapkan selamat atas

“Selamat kepada para siswa serta
guru. Tahun ini sebanyak 78 siswa
SMAN 1 Manyar telah diterima di
perguruan tinggi negeri melalui jalur
SNBP dan dua diantaranya menerima
golden tiket di Universitas Airlangga
Surabaya. Kami patut berbangga
karena di Kabupaten Gresik penerima
golden tiket ini hanya siswa SMA N 1
Manyar,” terangnya.

kelulusan wisudawan. Dalam
perkembangannya sekolah berusaha
membentuk generasi mandiri,
berkarakter, dan berprestasi serta
berwawasan global. Menurut Dian
sebagai institusi lembaga pen-
didikan, sangat penting membentuk
karakter dan ketrampilan siswa
agar tumbuh menjadi pribadi yang
mandiri dan bermartabat serta
bermanfaat bagi masyarakat.

Wisuda Angkatan ke-35 SMA Negeri 1 Manyar

Dua Siswa Raih Golden Tiket ke Unair
SMA Negeri 1 Manyar menggelar

wisuda angkatan ke-35, Rabu (17/5)

di Graha Kartini Kecamatan

Kebomas. Sebanyak 411 wisudawan

khidmat mengikuti  prosesi wisuda

tersebut. Hadir pula Komite,

Orangtua wali murid, serta Kepala

Cabang Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik Kiswanto.

MASFARDIAN, Wartawan Radar Gresik
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PELAYANAN: Salah satu warga yang memanfaatkan loket layanan Dispendik Gresik.

SMA Negeri 1 Kebomas Gelar Wisuda Angkatan ke-15
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BANGGA: Para siswa SMAN 1 Kebomas berprestasi berfoto bersama Kepala Sekolah Drs. Ali Imron M. saat wisuda di di Graha
Kartini, Kecamatan Kebomas, Selasa (16/5).

MASFARDIAN/RADAR GRESIK

GURU-GURU HEBAT: Para guru SMA Negeri 1 Manyar berfoto saat wisuda ke-35 di Graha
Kartini Kecamatan Kebomas, kemarin.
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