HALAMAN

11

Nyawang langit ono helikopter,
mutere banter mudun Sunan Giri.

Lahirkan Perempuan
Pebisnis dari Program
Bunda Puspa

Ayo podo melu vaksin booster,
ben ora onok maneh jenenge pandemi.

KORAN KEBANGGAAN WARGA GRESIK
ECERAN:

RABU, 7 DESEMBER 2022

Rp 5.000,-

Tabrak Lari Truk,
Pengendara
Vixion Tewas
di Tambak Beras
DOK/RADAR GRESIK

PENINJAUAN: Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kapolres AKBP Mochamad
Nur Azis, Dandim 0817 Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar hingga Kepala Dinas Kesehatan dr Mukhibatul Khusnah saat
melakukan peninjauan masyarakat yang melakukan vaksinasi Booster di WEP Gresik, Senin (6/12).

DOK/RADAR GRESIK

OLAH TKP: Anggota Unit laka Satlantas Polres Gresik melakukan olah TKP kecelakaan tabrak lari di
Jalan Raya Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Senin (5/12).

CERME –Ngerinya kecelakaan yang disebabkan truk di
Kabupaten Gresik. Baru
kemarin Minggu (5/12),
perem puan muda tewas
ditabrak truk di Jalan Raya
Cangkir, Driyorejo. Kali ini
nasib Masrifani Sohbirin ,30,
warga asal Desa Ambengambeng Watangrejo RT 03
RW 01, Kecamatan Duduksampeyan juga sama. Ironisnya, truk yang menabrak
Masrifani hingga tewas di
Jalan Raya Tambak Beras,

Kecamatan Cerme itu
melarikan.
Kanit Laka Satlantas
Polres Gresik Ipda Wiji Mulyono mengatakan, kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor dengan
sebuah truk tidak dikenal
terjadi Senin pukul 09.00
WIB, dilaporkan pukul
10.0O WIB, Senin (6/12).
Kronologis
kejadian
peristiwa itu terjadi saat
kendaraan sepeda motor
Yamaha Vixon nopol W 4607

 DEWAN

Komisi III Sidak
Pembangunan
Gedung MUI
MEMASUKI akhir tahun anggaran
2022, Komisi III DPRD Gresik
meningkatkan intensitas pengawasan
proyek infrastruktur. Ini dilakukan
untuk memastikan pekerjaan bisa
selesai tepat waktu. Salah satunya,
pembangunan gedung Majelis Ulama
Indonesia (MUI) di kompleks Masjid
Agung Gresik.
Sesuai kontrak, proyek senilai Rp 7
miliar tersebut harus selesai pada 23
Desember 2022 mendatang. Saat ini,
gedung yang terdiri dari tiga lantai itu
sudah mencapai progres pembangunan
75 persen. “Secara umum cukup bagus,
namun ada beberapa detail yang
kurang rapi,” ujar Anggota Komisi III
DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Salah satunya, pekerjaan pengecoran
pilar bagian depan masih ada yang
kurang rapi. Kemudian, besi kolom
masih kelihatan tak tertutup oleh cor.
“Tidak dirapikan lebih dulu sebelum
ditutup ACP (alumunium composit
panel-red). Sebagai evaluasi kami
minta dirapikan dulu,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III
DPRD Gresik Sulisno Irbansyah
mengatakan setiap lantai gedung akan
memiliki fungsi yang berbeda. Pada
lantai 1 rencananya digunakan untuk
parkir, kemudian lantai 2 untuk
kantor, serta lantai 3 untuk hall dan
kamar untuk tamu. “Konsepnya
terbuka sehingga memiliki banyak
dinding kaca. Pihak rekanan juga
masih menunggu pemasangan lift yang
belum datang,” ujarnya.
Sebagai informasi, pembangunan
gedung baru MUI Gresik dialokasikan
sebesar Rp 12 miliar. Proses
pembangunan dibagi dalam dua
tahap. Pada tahap pertama
dialokasikan anggaran sebesar Rp 5
miliar, bersumber dari APBD Gresik
2021. Pada tahap kedua, Pemkab
Gresik mengalokasikan anggaran
senilai Rp 7 miliar dalam APBD
Gresik 2022. (rof)

JL yang dikendarai korban,
sedang berjalan dari utara ke
selatan dengan kecepatan
sedang. “Saat di lokasi kejadian korban sedang mendahului kendaraan berjalan
searah didepannya. Tanpa
memperhatikan arah depan
dengan jelas, kendaraan
korban pun terbentur dengan
sebuah truk yang tidak
dikenal dari arah berlawanan,
dan terjadilah kecelakaan,”
ujar Wiji, Selasa (6/12).
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Kapolda Jatim Apresiasi Antusiasme
Warga Gresik Ikuti Vaksin Booster
KOTA - Kapolda Jatim Irjen Pol
Toni Harmanto melakukan peninjauan kegiatan Gebyar Vaksin
Booster di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Jalan
Jaksa Agung Suprapto Kecamatan
Gresik, Selasa (6/12). Dalam
kegiatan Irjen Pol Toni Harmanto
didampingi jajaran PJU Polda
Jatim. Tampak hadir Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kapolres
AKBP Mochamad Nur Azis, Dandim 0817 Letkol Inf Ahmad Saleh
Rahanar hingga Kepala Dinas Kesehatan dr Mukhibatul Khusnah.
Kapolda Jatim Irjen Pol Toni
Harmanto menyampaikan saat

melakukan peninjauan vaksinasi
Booster secara langsung di WEP.
Pihaknya mengapresiasi antusiasme masyarakat Gresik dalam upaya
pencegahan penyebaran Covid-19.
“Gebyar vaksin booster kali ini
diikuti sekitar 2.000 masyarakat
dari berbagai kalangan. Bersinergi dengan perusahaan, organisasi kemasyarakat dan sekolah
untuk menyukseskan capaian
vaksinasi dalam rangka mewujudkan herd immunity atau kekebalan
komunal,” ujar Toni, Selasa(6/12).
Perwira tinggi Polri dengan dua
bintang di pundak itu menuturkan
capaian vaksin booster atau dosis

ketiga di Kota Pudak masih sekitar
38 persen. Oleh karenanya, jajaran
Forkopimda Gresik diharapkan
terus berkolaborasi untuk mendorong capaiannya agar optimal.
“Pihak kami juga mengapresiasi
seluruh masyarakat yang antusias
mengikuti Gebyar Vaksin Booster.
Masyarakat yang mau vaksin mendapatkan paket sembako dan doorprize. Hal ini membuat animo masyarakat sangat tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Gresik
AKBP Mochamad Nur Azis
berterimakasih kepada masyarakat yang antusias dalam
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Tahun Depan, Pembangunan Tahap II SMPN 34 Dianggarkan Rp 900 Juta
KOTA – Dinas Pendidikan
(Dispendik) Kabupaten Gresik
memastikan telah memasukkan
anggaran pembangunan tahap
II SMPN 34. Pasalnya, pada
tahun 2022 ini pembangunan
belum selesai 100 persen. Meski
begitu, tahun depan sudah bisa
digunakan untuk belajar
mengajar.
Sekretaris Dispendik Gresik
Herawan Eka Kusuma mengatakan pada pembahasan APBD
2023 lalu anggaran yang disetujui
sebesar Rp 900 juta. Nantinya
anggaran ini akan digunakan
untuk menyelesaikan pembangunan ruang kelas dan aula sekolah.
“Sudah masuk APBD 2023
anggarannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada pem-
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AWASI: Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma saat mengawasi proses pembangunan SMPN 34.

bangunan tahap I 2022 ini,
pada bagian depan hanya

lantai bawah untuk ruang
guru. Lantai atas belum.

Kemudian, di bagian
belakang ada delapan

kelas di lantai bawah. Sedangkan untuk lantai atas baru
empat kelas. “Masih belum
selesai seluruhnya,” terangnya.
Menurut dia, untuk menyelesaikan seluruh desain SMPN
34 memang tidak bisa
sekaligus. Sebab, anggaran
APBD juga terbatas. “Yang
jelas, kami pastikan mulai
tahun depan bisa ditempati
para siswa yang saat ini masih
meminjam gedung SD untuk
belajar,” kata dia.
Sementara itu, untuk
pembangunan tahap I 2022
sudah mencapai 80 persen lebih.
Pihaknya optimis pada 25
Desember mendatang pekerjaan
bisa selesai. “Kami pastikan
selesai,” ujarnya. (rof)

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Launching Buyos

Bupati Dukung Inovasi Desa Bangun Kawasan Ekonomi
Bupati Gresik Fandi Akhmad
Yani memberikan apresiasi
dan dukungan kepada
desa-desa yang berinovasi
membangun kawasan
ekonomi di wilayahnya
masing-masing. Saat ini
ada 153 desa di Gresik yang
berstatus sebagai desa
mandiri. Jumlah ini
terbanyak kedua di Jawa
Timur.
Masfardian
Wartawan Radar Gresik

KE-10 Desa tersebut
yakni, Desa Yosowilangun,
Desa Sukomulyo, Desa Giri,
Desa Domas, Desa Raci
Wetan, Desa Melirang, Desa
Cerme Kidul, Desa Cerme
Lor, Desa Balongpanggang,
Desa Kedungpring.
Bupati Gresik Fandi Ahmad
Yani mengatakan pihaknya

tengah berupaya secara simultan melakukan pengembangan dan pemberdayaan
330 desa yang kini berkategori 153 desa mandiri, 156
desa maju dan 21 desa
berkembang.
“Pengembangannya harus
melibatkan semua pihak dan
diharapkan bisa bersinergi
dengan Nawa Karsa yang
jadi panduan gerak langkah
Pemkab dalam membangun
diri. Desa-desa Mandiri mesti
semakin berdaya, 21 Desa
berkembang insyaAllah 2023
bisa naik status semuanya,”
kata Fandi Ahmad Yani yang
biasa disapa Gus Yani seusai
Launching Icon Buyos dan
Ground Breaking Sport
Center Desa Yosowilangun,
Senin (5/12/2022).
Ke depan perencanaan,
pengembangan dan pembangunan desa seyogyanya bisa
melibatkan sejumlah pihak
dengan bersinergi secara solid,

baik birokrasi, perguruan
tinggi, media/pers serta swasta. “Langkah cerdas Desa
Yosowilangun menggaet investor ini mesti bisa menginisiasi
desa-desa lainnya,” katanya.
Pendekatan perencanaan
dan pembangunan desa
yang disebut Gus Yani itu
dikenal sebagai konsep
Pentahelix, pendekatan
sinergi lima sector.
Alumnus Fakultas Ekonomi Unair itu mengapresiasi langkah Pemdes Desa
Yosowilangun Kecamatan
Manyar. Letak geografis desa yang berada di kawasan
kota, justru kian memantik
pertumbuhan inovasi.
“Dengan menggerakkan
semua sumber daya. Bahkan, menerjemahkan program Nawa Karsa Pemkab
Gresik agar bisa diakses
ditingkat desa,” jelasnya.
Salah satu hak yang cukup
menjanjikan yakni rencana
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BERI DUKUNGAN: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat melaunching
Icon Buyos dan Ground Breaking Sport Center Desa Yosowilangun,
Senin (5/12/2022).

pembangunan Sport Center
yang berada persis di belakang
balai desa. Fasilitas tersebut
akan dibangun menggunakan
tanahkas desa (TKD).
“Bentuk optimalisasi aset

desa yang baik dan progresif.
Karena biasanya aset desa
banyak yang mangkrak bahkan tidak menghasilkan secara
nilai ekonomi,” jelasnya.
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layouter: Belladestia

