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Seragam Siswa Miskin Belum Dilelang

SANG KONCO

Seharian Habiskan
Waktu di Kampus

KOTA-Para siswa tidak mampu
dipastikan tidak akan menerima
seragam yang dialokasikan pemerintah pada saat hari pertama masuk sekolah, Senin (16/7) nanti.
Sebab, sampai sekarang proses
lelang seragam belum dilakukan
oleh Pemkab Gresik.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
(Dikdas) Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, Siti Nur Muslichah
mengatakan lelang belum dilaksanakan. “Pengadaan hingga kini
masih berkutat di Unit Layanan
Pengadaan (ULP) sebagai pelaksanaan pengadaan, masih menunggu
proses tender (lelang),” kata Siti
Nur Muslichah.
Ia pun mengungkapkan pengadaan kain seragam sekolah gratis
itu pun masih belum jelas kapan
akan dilaksanakan. Namun pada
tahun sebelumnya, kain seragam

SEBAGAI ketua Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Abdurrahman Faris
mengaku harus all out untuk bisa menarik
calon mahasiswa baru di Universitas
Muhamamdiyah Gresik (UMG). Seharian
Faris bisa menghabiskan waktu di
kampus dan memikirkan strategi
bagaimana mahasiswa yang datang dapat
dengan mudah mendaftarkan diri.
“Saya dan tim PMB mengembangkan
pendaftaran PMB online, jadi melalui
online mereka sudah bisa mendaftar
sebagai mahasiswa,” kata dia.
Faris juga bekerja sama dengan salah
satu aplikasi ojek online untuk mempercepat pengiriman data ke kampus. Terkadang, Faris juga langsung menjelaskan
proses beasiswa supaya menarik mahasiswa kuliah.
“Kami berusaha semaksimal mungkin
mempermudah mahasiswa masuk ke
UMG. Saya sendiri merasa beruntung bisa
mengabdi di sini (UMG, Red),” jelasnya.
Apalagi, UMG kini mengalokasikan
anggaran beasiswa hingga Rp 1 miliar, dari
tahun sebelumnya yang hanya Rp 600 juta.
“Kalau ada calon mahasiswa tanya,
biasanya saya terangkan
tentang beasiswa. Kalau
mereka tidak mampu bisa
langsung daftar melalui
beasiswa itu,” jelasnya.
Bagi dia kesempatan
kuliah tidak boleh disiasiakan. Sehingga seluruh anak punya
hak yang sama
untuk berproses dalam pendidikan di perguruan tinggi. (han/jee)

sekolah gratis itu baru didistribusikan akhir bulan Desember.
Kepala SMPN 3 Gresik, Sulistyorini mengaku dari tahun sebelumnya, peserta didik yang tidak
mampu boleh mengenakan seragam lama, yakni berseragam Sekolah Dasar (SD). Namun ia mengatakan biasanya para wali murid
berinisiatif membelikan anaknya
seragam baru.
“Kami punya koperasi yang menyediakan kain untuk seragam
beserta atributnya, itu pun kami
tidak memaksa untuk membelinya,”
ungkapnya. Ia meneruskan umumnya wali murid lebih sreg
membeli seragam di luar sekolah.
Alasannya, yang dibeli ditoko
sudah berwujud baju seragam.
Sedangkan kalau yang dijual di
sekolah masih berwujud kain dan
harus dijahit dulu. (han/jee)
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MASIH PROSES: Karena belum dilelang, pengadaan seragam bagi siswa tidak mampu belum
bisa dibagikan pada hari pertama masuk sekolah nanti.

Ratusan Sekolah Mulai Daftar Akreditasi Online
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Abdurrahman
Faris

SAMBUTAN: Tim dari Badan Akreditasi Nasional SD/MI/SMP/MTs
dalam sosialisasi Sispena di Kantor Dispendik Gresik.

KOTA-Ratusan sekolah di
Gresik menjadi sasaran akreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional (BAN) SD/MI/SMP/
MTS Provinsi Jawa Timur.
Sebab, sekitar 456 sekolah
mulai dari jenjang SD, MI, SMP
hingga MTS sedang dalam
proses akreditasi.
Kepala Dispendik Gresik
Mahin menjelaskan sosialisasi
akreditasi itu cukup banyak
peminatnya. “Hampir seluruh
sekolah yang diundang mengikuti sosialisasi dan pengisian
aplikasi Sistem Penilaian
Akreditas (Sispena) sekolah
dan madrasah,” jelasnya.
Dikatakannya, tingginya
minat pengelola sekolah dan
madrasah datang karena sosialiasi ini sekaligus ada bimbingan

untuk pengisian aplikasi Sistem
Penilaian Akreditasi (Sispena).
Selama ini, pimpinan sekolah
dan madarasah mengalami kesulitan untuk mengisi aplikasi
tersebut.
“Dengan adanya sosialisasi
dan bimbingan pengisian
aplikasi Sispena pun, pimpinan
sekolah berupaya untuk
datang karena akreditasi akan
mempengaruhi perkembangan
sekolahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi
Manajemen Pendidikan, Suhartini menjelaskan saat ini ratusan sekolah menjadi sasaran
akreditasi 2018. Rinciannya
yakni untuk yang masa berlakunya habis yakni di jenjang
SD mencapai 152 sekolah, 240
jenjang MI, kemudian untuk

jenjang SMP mencapai 11 sekolah dan MTs hanya 53 sekolah.
“Sekolah yang sudah mengisi
Sispena sudah lebih dari 200
sekolah,” kata dia. Rinciannya
yakni, 108 SD, untuk MI sebanyak 94 sekolah, 3 SMP dan
untuk MTs sebanyak 16 sekolah. Kemudian, mereka yang belum mengisi Sispena
dengan rincian 44 SD, 146 MI,
kemudian 8 SMP dan 37
sekolah.
“Saat ini sistemnya online,
jadi sekolah pada semangat
untuk mengisi syarat akreditasinya. Karena terlalu banyak, maka sekolah harus menyicil persiapannya. Sehingga
nantinya berkasnya pelanpelan terkumpul,” jelasnya.
(han/jee)

KOMUNITAS ORANG TUA BINAAN RESOURCE CENTER

Isi Waktu dengan Sharing dan Membuat Kerajinan Tangan
Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) tentu bukan yang diharapkan. Sebagai orang tua, mungkin pernah frustasi
atau minder. Namun, stigma itu terus
dihilangkan oleh Resource Center (RC)
Gresik. Melalui komunitas orang tua ABK,
para orang tua tidak hanya mampu
mendidik anaknya dengan baik, namun
juga menghasilkan kreatifitas bersama.
HANY AKASAH
Wartawan Radar Gresik

TAMPAK raut bahagia beberapa orang
tua di kantor RC Gresik. Di antara mereka
ada yang ngobrol, ada beberapa pula yang

mengerjakan kerajinan tangan. “Ayo sini coba,
ini memang kegiatan kita sekalian menunggu
anak kami diterapi, “ kata koordinator kelompok orang tua ABK, Lustyowati Mustajab.
Beberapa orang tua sangat memanfaatkan
waktu pendek itu. Mereka merajut dan menghasilkan kerajinan tangan dengan bercerita
kondisi anaknya masing-masing, mulai dari
kelainan, hingga cara menghadapi dan terapi
yang dilakukan. “Sekalian sharing. Kalau di
rumah, kami sudah sibuk mengurus anakanak,” kata dia.
Berkumpul menjadi ajang menjalin
keakraban antar sesama orang tua ABK.
Mereka bertemu minimal satu minggu sekali.
“Kerajinan ini yang sering kita lakukan, sudah
hampir satu tahun ini. Sebab, tak membuthkan banyak waktu dan bisa dikerjakan
dengan santai,” lanjutnya.

Dari hasil rajutan itu, biasanya dijual ke
teman-temannya. Bahkan, kini dijual secara
online. Namun mereka bukan menekankan
hasil sebagai hal yang utama, namun tetap
keakraban dan sharing dalam mendidik buah
hati. “Yang penting buat mengisi waktu
luang,” terangnya.
Ibunda ABK, Naura Aprilia Ernawati
mengaku awalnya tidak bisa merajut, namun
ia belajar dan akhirnya bisa menghasilkan
karya. ”Belajar dari ibu-ibu di komunitas ortu
ABK, lama-lama ketagihan,” ujarnya.
Diakui, punya anak dengan kondisi demikian
awalnya banyak yang mencibir. Tetapi dengan
saling sharing kondisi anak mulai membuatnya
makin care dengan lingkungan. Bahkan, ia
mulai bisa mengerti proses terapi anaknya.
”Kini terus sharing dan menghasilkan karya.
Lumayan buat pemasukan,” jelasnya. (*/jee)
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KREATIF: Dua ibu ABK membuat kerajinan tangan sambil menunggui anaknya di
kantor Resource Center Gresik.
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KEHILANGAN

OTOMOTIF

HILANG STNK Honda Verza”13
Hitam Nopol: W3115 LS a/n Majuki
d/a Dsn Kletak RT 08 RW 04 Ds.
Putat Lor Kec. Menganti Gresik
Hub: 085732868966

HILANG STNK Honda Verza”13
Hitam Nopol: W3115 LS a/n Majuki
d/a Dsn Kletak RT 08 RW 04 Ds.
Putat Lor Kec. Menganti Gresik Hub:
085732868966

Hilang STNK Honda Beat”15 Putih
Merah Nopol: W4106LS a/n Abdul
Mujib d/a Ds. Setrohadi RT 05 rw 02
Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik
Hub: 083832842712

HILANG STNK Honda Verza”13
Hitam Nopol: W3115 LS a/n Majuki
d/a Dsn Kletak RT 08 RW 04 Ds.
Putat Lor Kec. Menganti Gresik Hub:
085732868966

Hilang STNK Honda Beat”15 Putih
Merah Nopol: W4106LS a/n Abdul
Mujib d/a Ds. Setrohadi RT 05 rw 02
Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik
Hub: 083832842712
Hilang STNK Honda Beat”15 Putih
Merah Nopol: W4106LS a/n Abdul
Mujib d/a Ds. Setrohadi RT 05 rw 02
Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik
Hub: 083832842712

OTOMOTIF

HIJAU : Syariful Mizan tengah menyirami bibit sengon

OTOMOTIF

RUPA - RUPA

Dijual CRV 2011 Silver, Plat W Gresik,
Manual 2000cc, Ban semua baru,
Camera, Milik Pribadi, Jok Istimewa,
185JT Hub : 081327354789

JASA
OTOMOTIF

RUPA - RUPA

Dijual Mobil Chevrolet Spark 2004.
800 CC. Warna Silver Plat (S)
Lamongan.Harga 45 Jt. Nego.Hub
: Heri 08563555140. Jl. Belibis II/2
GKA Gresik

PROPERTI

PROPERTY
DIJUAL Tanah Tambak L 13.000
M2, SHM, Nol Jalan raya depan
Pabrik Kue kering,strategis, cocok
untuk usaha. jl. Raya morowudi
Cerme gresik dijual rumah 8x15,
surat hijau Jl. Dapuan dekat JMP
surabaya Hub : 081230666444,
081235182006

LOWONGAN
DIBUTUHKAN Lowongan Kerja
SALES MAN & SALES MANAGER
CV. AMOR untuk keliling luar kota. usia
max 35th. memiliki sim C. Lulusan min
SLTA Kirim lamaran ke- Osowilangun
Permai Blok B no 14 Surabaya
layouter: Belladestia

