
GRESIK-Dalam laga final Sea
Games 2023 antara Timnas U-22
Indonesia vs Thailand, Bupati
Gresik Fandi Akhmad Yani
menggelar nobar atau nonton ba-
reng masyarakat. Ratusan pen-
dukung timnas Indonesia tum-
plek blek di Pendopo Kabupaten
Gresik, Selasa malam (17/05).

Gus Yani sapaan akrab Fandi
Akhmad Yani berbaur dengan
penonton menyaksikan keseruan
pertandingan yang dimenangkan
oleh Timnas Indonesia itu.

Seperti diketahui bahwa Tim
nasional sepak bola Indonesia
sukses meraih medali emas SEA
Games 2023 Kamboja. Dalam
partai puncak di National Olym-
pic Stadium, Phnom Penh, Kam-
boja, tim asuhan Indra Sjafri
menang 5-2 melawan Thailand.

Penyerang asal PSM Makassar
Ramadhan Sananta menjadi

bintang kemenangan Indonesia
berkat dua gol yang dicetak pada
menit ke-20 dan menit ke-48
babak pertama.

Kemudian tiga gol lainnya di-
cetak bomber Irfan Jauhari ke-
tika menit awal babak pertama
perpanjangan waktu, Fajar
Fathur Rahman pada menit ke-
107 babak kedua perpanjangan
waktu, dan Beckham Putra pada
menit terakhir pertandingan.
Sedangkan gol balasan Thailand
dicetak Anan Yodsangwal pada
menit ke-64 dan Yogsakon pada
menit 90 plus 8 babak kedua.

Pertandingan pun berakhir,
Gus Yani bersama supporter se-
tia Timnas Indonesia meluapkan
rasa bangganya dengan dengan me-
nyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Gus Yani berkomentar, bahwa
permainan Timnas Indonesia sa-
ngat maksimal. Ia juga menilai

bahwa mental juara pemain
Timnas Indonesia sangat me-
nonjol. Sehingga tak heran, para
pemain Timnas terlihat percaya
diri pada laga kali ini.

“Meski sempat diwarnai
ketegangan di area pertanding-
an, namun berbuah manis de-
ngan kemenangan yang diraih
oleh Timnas Indonesia. Kami
bersama masyarakat Gresik tu-
rut bangga dan menyampaikan
selamat kepada Timnas Indone-
sia yang telah berhasil meraih
kemenangan,” kata Gus Yani.

Acara nobar ini juga menjadi
bagian dari pemersatu kerukun-
an. “Masyarakat sangat antusias
dan berbaur menjadi satu. Saya
pun salut saat supporter menyan-
yikan yel-yel kebanggaan In-
donesia. Masyarakat juga terlihat
tertib dan penuh rasa kebersa-
maan,” pungkasnya. (rof/han)

Bupati Saksikan Kemenangan
Indonesia Melawan Thailand

Bentuk Karakter Ceria

layouter: robet

RADAR GRESIK
KAMIS

18 MEI 2023 11

Sambungan dari Halaman 12

Bukit Kapur Desa Prupuh Dilongsorkan

RIRI/RADAR GRESIK

SMA Negeri ...

HILANG STNK Motor Yamaha Aerox
Th 2017 Biru W6076AQ a/n Abd. ha-
mid Wijaya, SE d/a Jl. Raden Santri
IB/43 RT03/RW01 Bedilan Gresik

Afif Hidayatullah
Motivator

AFIF Hidayatullah merupakan motiva-
tor nasional yang berasal dari Gresik.
Selain menjadi motivator Afif juga men-
jadi salah satu Dosen di lembaga bim-
bingan belajar. Pria lahiran 1990 itu me-
ngawali pendidikan karirnya di usia 22
tahun, dimana ia dipercaya oleh sebuah
lembaga, yakni lembaga Pendidikan
Airlangga sebagai Branch Manager.

Selain pendidikan formal Afif juga
mengikuti berbagai pendidikan dan
pelatihan non formal terkait dengan
motivasi, yakni Pelatihan Hypnotherapy

IBH dan Neo NLP Practioner. "Pelatihan
hypnotherapy dan NLP ini memadukan
perlu adanya sinergi antara siswa, guru
dan orangtua guna mensukseskan mutu
pendidikan peserta didik," kata Afif.

Dengan kemampuannya dalam
memotivasi seseorang untuk menjadi
sukses, Afif hampir diundang ke seluruh
pelosok negeri. Baik di dunia pendidikan
dari tingkat siswa, mahasiswa hingga
karyawan-karyawan pe-
rusahaan.

 "Konsepnya
memang mem-
bentuk orang
tua maupun
madrasah da-
pat secara ber-
k e s i n a m b u -
ngan memben-
tuk karakter sis-
wa yang tangguh,
cerdas, rajin, ino-
vatif, berakhlak mulia
(CERIA) dan
berprestasi,"
harapnya.
(rir/han)

Minimalisir Bangku ...

HILANG STNK Motor Honda Th 2016
Hitam W4709AG a/n Mohammad Andi
Winata d/a Akim kayat 7A/6 RT1/RW5
Sukorame Gresik

HILANG STNK Mobil Nissan Th 2010
Merah W8234UC a/n Dwi Raksa d/a
Jl. proklamasi Fisika No. 20 Sidomoro
Kebomas Gresik

HILANG STNK Mobil Toyota avanza
Th 2016 Silver metalik  W1676AZ a/n
Suparman  d/a ds. baron RT6/RW3
Dukun Gresik. 085733647999

HILANG STNK Motor Honda Th 2014
Hijau putih W3554JG a/n Muhammad
nanang Rizky Alamsyah d/a Ds.
karangrejo RT7/RW3 Ujungpangkah
Gresik

HILANG STNK Motor Honda Th 2013
White Blue W3426LF a/n Sutono d/a
Ky. Sahlan 8/30 RT2/RW4 Ds. Man-
yarejo  Manyar Gresik

HILANG STNK Motor Honda Th 2016
Merah W4184EA a/n Muhammad
Khoirul Fajar d/a Dsn. Tebuwung
RT008/RW002 Ds. Tebuwung Dukun
Gresik. 082342034711
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ANTUSIASME: Gus Yani bersama masyarakat nonton bareng final Sea Games Indonesia vs Thailand di Pendopo
Bupati Gresik, Selasa (17/5) malam.

Ratusan Data Ganda Ditemukan
Dispendukcapil di Pulau Bawean
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KUNJUNGAN: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama
Kadipendukcapil Gresik, Harry Syawaluddin saat memantau war-
ga di Bawean, kemarin.

SANGKAPURA- Dinas
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Dispenduk-
capil) Kabupaten Gresik
menemukan data ganda,
dan anomali di Pulau Ba-
wean. Data ganda tersebut
berada di Kecamatan Tam-
bak. Rinciannya Desa Ke-
puhlegi sebanyak 251 or-
ang, Desa Kepuhteluk 314
orang serta Desa Sidoge-
rungbatu 478 orang.

"Semua data ganda itu te-
lah kami selesaikan secara
administrasi supaya tidak
muncul lagi," ujar Kadipen-
dukcapil Gresik, Harry Sya-
waluddin, Rabu, (16/05).

Selain menyelesaikan da-
ta ganda penduduk di tiga
desa itu lanjut dia, pihaknya
juga melayani pembuatan e-
KTP dan akte kelahiran
secara gratis.  "Ada sekitar
180 warga di tiga desa itu
kami layani untuk pembua-
tan e-KTP maupun akte
kelahiran," kata Harry.

Sementara itu, Wabup
Gresik Aminatun Habibah
mengatakan, permasalahan
penyelesaian data ganda,
dan anomali menjadi sa-
saran utama di Pulau Ba-
wean.  "Penyelesaian data
itu merupakan isu yang
sangat penting untuk masa
depan warga Gresik. Begitu
data telah selesai di update,
maka warga dapat terhin-
dar dari resiko penyalahgu-
naan data diri," ungkapnya.

Wakil bupati perempuan
pertama di Gresik itu me-
nambahkan, keberadaan diri-
nya Pulau Bawean membe-
rikan pelayanan terkait data.
Mulai KTP, akta kelahiran,
akta kematian, dan lainnya.

"Sekarang warga Pulau
Bawean tidak harus pergi ke
kantor Dispendukcapil un-
tuk mengurus data mereka.
Cukup melalui desa atau ke-
camatan. Permasalahan ke-
pendudukan dapat diselesai-
kan," imbuhnya. (fir/han)
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TERHENTI: Kondisi galian C di Desa Propoh, Kecamatan Panceng yang diduga longsor.

kuotanya masih ada,” ungkapnya.
Terkait hal ini, pihaknya

masih berkoordinasi dengan
penyedia aplikasi terkait rencana
menampilkan sisa kuota saat
pelaksanaan jalur zonasi dibuka.
Sehingga, pada saat perankingan

jarak siswa sudah tidak lolos,
bisa mencabut pendaftarannya
dan mendaftar lagi di sekolah
lain yang masih ada kuota.

“Selain menampilkan diweb-
site, kami juga akan merilis sisa
kuota masing-masing sekolah
melalui media sosial setiap har-
inya,” imbuhnya. (rof)

Menurutnya keberhasilan
siswa tak lepas dari peran guru
yang telah mendampingi siswa
dalam menggapai prestasi.
"Alhamdulillah beberapa
prestasi juga diraih oleh anak
didik dan berhasil mengharum-

kan nama baik sekolah. Keber-
hasilan hanya milik orang-orang
yang mau berupaya,” tuturnya.

Sementara itu Komite SMA N
1 Manyar Drs. H. Achmad Rofiq
mengaku di usia sekolah yang
hampir 40 tahun ini masih terus
berproses dan berjuang untuk
mewujudkan SMAN 1 Manyar

menjadi sekolah yang lebih baik
dan nomor satu di Kabupaten
Gresik.

"Kami berupaya mewujudkan
semua itu dengan dukungan
dari pemerintah, komite, orang-
tua wali murid, serta stakehol-
der terkait," ungkap Rofiq saat
memberikan sambutan.

Hadir dalam kesempatan ter-
sebut Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
Kiswanto, S.Pd M.Pd. Dirinya
berpesan kepada siswa agar me-
natap masa depan dengan pe-
nuh optimis. Ha;l tersebut di-
sampaikan kepada para siswa
baik yang mau melanjutkan

pendidikan atau terjun dalam
dunia kerja.

“Jangan pernah banggakan
jabatan, kekayaan orang tua,
anak-anak harus mengubah
nasibnya sendiri dengan pan-
tang menyerah dan terus beru-
saha. Saya berpesan tiga hal,
yakni Berilmu, beriman, dan

Dua Siswa ... berakhlak untuk mencapai
kesuksesan “ tuturnya.

Riuh kemeriahan wisudawan
semakin memuncak ketika pena-
yangan after movie di akhir aca-
ra. Dalam video pendek tersebut
menampilkan berbagai koreo dari
wisudawan untuk memberikan
persembahan terakhir. (*/han)

Negeri 1 Kebomas masuk 1000
besar nilai UTBK se-Indonesia
dan menjadi terbaik ke-empat di
Kabupaten Gresik. Hal tersebut
cukup bagus mengingat usia SMA
Negeri Kebomas yang masih
memwisuda angkatan ke-15 ta-

hun ini.
"Kami juga optimistis menjadi

lebih baik lagi, berbagai upaya
telah kami lakukan mulai dari
memperbaiki lingkungan sekolah
tempat belajar mengajar, serta
meningkatkan skill guru. Di SMA
N 1 Kebomas memiliki tujuh guru
penggerak, dimana merupakan

yang terbanyak di Kabupaten
Gresik," pungkas Ali Imron.

Sementara itu, Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Kiswanto S.Pd
M.Pd mengaku turut bangga
dengan terselenggaranya wisuda
siswa SMA N 1 Kebomas ini.
Dirinya berpesan kepada
wisudawan agar terus semangat

dan siap terjun ke masyarakat.
"Saya berpesan kepada siswa

tiga hal, yakni berilmu, beriman,
dan berakhlak. Tanpa berakhlak
tidak akan mengantar menuju
kesuksesan. Memang baik men-
jadi orang penting, tapi yang lebih
penting adalah menjadi orang
baik," terang Kiswanto. (rir/han)

PANCENG - Longsor terjadi di
sebuah bukit kapur Desa Pru-
puh, Kecamatan Panceng. Di lo-
kasi tersebut, terdapat aktivitas
penambangan galian C, kemarin.
Beruntung, peristiwa ini tidak
menimbulkan korban jiwa. Se-
belumnya, video longsor viral di
media sosial dan menarik perha-
tian. Konten yang tersebar terdapat
kepanikan sopir dan operator alat
berat di lokasi.

Operator alat berat, M Roni
menjelaskan kronologinya. Saat
itu, sopir dan operator sedang ber-
istirahat sehingga tidak ada kor-
ban jiwa. Kejadian longsor terjadi
sekitar pukul 2 siang,” ujarnya.

Saat itu, pihaknya memang
melakukan penambangan. Bah-
kan, gunung kapur yang sebe-
lumnya terlihat kokoh dan stabil,
kini mulai mengalami erosi.  Nah,
ini yang membuat terjadinya
longsor.  “Tanah yang berada di
atas batu kapur sangat labil ka-
rena sering kali tanahnya diam-
bil. Jika tidak dilakukan pe-
mindahan tanah (melongsorkan),
maka akan menjadi semakin
berbahaya,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan

pengelola PT Manggala, Sigit
membenarkan jika bukit sengaja
dilongsorkan. Dia mengaku bahwa
tindakan melongsorkan tanah di-
lakukan untuk mengurangi risiko
bahaya. “Tidak longsor tapi
sengaja dilongsorkan,” ungkap dia.

Menurut Sigit, kejadian itu
merupakan yang pertama. Dia pun
membantah, longsor diakibatkan se-
ring ditambang memakai alat berat
serta ledakan bom.  Dia menilai pihak
yang mengambil gambar video tidak
mengetahui keadaan yang sebenar-
nya sehingga terkesan ada ke-
panikan di lokasi. “Yang mengambil
tidak tahu keadaan, padahal sengaja
dilongsorkan,” imbuhnya.

Meskipun dia mengaku, pro-
sedur kegiatan penambangan
membahayakan. Bahkan, tidak
ada sistem standar keselamatan
kerja (K3) yang dipakai pekerja
lapangan. Penambangan gunung
kapur tersebut diklaim memiliki
izin resmi dan sudah beroperasi se-
jak 2020 lalu. Sesuai papan nama
pintu masuk, izin usaha per-
tambangan atas nama PT Krisna
Cakra Cyrilla yang bekerjasama
dengan pihak ketiga bernama Cah-
yo, dari PT Manggala. (yud/han)


