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ANTUSIASME : Ratusan peserta yang terdiri dari anak dan ibu memeriahkan lomba mewarnai dalam rangkaian acara 

Kak Wulan Chicken Roadshow di Gresmall Jumat (26/5).

SEBAGAI salah satu 
UMKM di Kabupaten 
Gresik, Kak Wulan Chicken 
sudah berdiri selama dua 
tahun. Dalam perayaan usia 
ke-2 tahun tersebut digelar 
Kak Wulan Chicken 
Roadshow di Gresmall 
selama 11 hari, yakni mulai 
19 hingga 29 Mei 2023. 

Roadshow semakin 
meriah karena setiap 
peserta lomba mewarnai 
mendapatkan es krim 
gratis. Selain itu juga turut 

Masfardian

 Wartawan Radar Gresik

Tidak kurang dari 300 pasang 
peserta yang terdiri dari ibu 
dan anak taman kanak-kanak 
(TK) memeriahkan lomba 
mewarnai yang digelar oleh 
Kak Wulan Chicken di 
Gresmall kemarin, Jumat 
(26/5). Kegiatan tersebut 
merupakan rangkaian 
roadshow selama 11 hari oleh 
Kak Wulan Chicken.

Kak Wulan Chicken Roadshow

Gelar Lomba Mewarnai 
Ibu dan Anak TK di Gressmall

dimeriahkan berbagai 
stand UMKM

Owner Kak Wulan Chicken 
Dwi Wulandari mengaku 
sengaja menggelar lomba 
mewarnai secara rutin sebagai 
bentuk kepedulian kepada 
anak usia dini. Dirinya telah 
berdiskusi dan menggandeng 
Ikatan Guru Taman Kanak-
kanak Indonesia (IGTKI) dari 
beberapa Kecamatan di 
Kabupaten Gresik. 

“Setiap hari rata-rata ada 
100 pasang peserta, yang 
terbanyak hari ini sebanyak 
300 pasang peserta dari tujuh 
lembaga TK yang ada di 
gugus 5 Kecamatan Kebomas 
ini. Mereka berasal dari TK 
Irada, TK Muslimat NU 254 
Nurul Ishlah Randuagung, 
TK DWP Kedanyang, TK 
DWP Prambangan, TK 
Muslimat NU 179 Pelangi 
Kedanyang, TK DWP 
Gulomantung, dan TK Tunas 
Harapan,” terang Wulan.

Wulan menambahkan 
kegiatan ini sengaja digelar 
Mei agar tidak mengganggu 
kegiatan wisuda atau 

perpisahan siswa. Selain 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap anak usia dini, 
Wulan tak menampik jika 
roadshow ini juga sebagai 
sarana memperkenalkan Kak 
Wulan Chicken kepada 
masyarakat.

“Siswa akan mewarnai 
gambar yang telah 
disediakan bersama ibunya. 
Hasilnya dikumpulkan tiap 
sekolah dan akan dinilai oleh 
juri, setiap sekolah akan 
kami ambil tiga juara,” 
imbuh Kak Wulan.

Sementara itu, Ketua 
Gugus 5 IGTKI Kecamatan 
Kebomas Siti Mucharromah, 
mengaku sangat 
mengapresiasi Kak Wulan 
Chicken yang telah menjalin 
kerjasama baik dalam 
kegiatan ini. Kepala TK 
Irada ini berharap dengan 
adanya lomba mewarnai ibu 
dan anak  bisa meningkatkan 
rasa kasih sayang antara 
keluarga.

“Kami melihat banyak 
manffat dari lomba ini. 
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15 Pasang Finalis Cak dan Yuk Gresik 2023 Jalani Pra Karantina

Bupati Lepas Ratusan Calon 
Jemaah Haji KBIH Nurul Jannah 

 PRESTASI PRESTASI

SABTU, 27 MEI 2023

layouter: Belladest

Lemper digawe soko ketan,
nanduri wite nang tengah 
sawah.

Wes ngenteni pirang 
tahun akhire hajian, mugo 
ibadane lancar lan berkah.
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Moral Pemuda Menurun, 
Minta  Perbanyak 
Kegiatan Keagamaan

GELARAN Pemilihan duta wisata 
Cak dan Yuk Gresik sudah memasuki 
fase pra karantina. Sebanyak 30 
peserta atau 15 pasangan Cak dan 

Yuk resmi menjadi finalis. Ke-15 
pasang finalis tersebut ialah para 
peserta yang telah berhasil menyisih-
kan pesaingnya dalam seleksi yang 

ketat, mulai dari tes wawancara dan 
tes tulis hingga babak semifinal uji 
bakat dan uji presentasi. 

Sebelum karantina, 15 pasang 

finalis Cak dan Yuk Gresik akan 
menjalani pra karantina setiap 
Sabtu dan Minggu. 

Pemkab Gresik 
Berhasil Pertahankan 
Predikat WTP

BADAN Pemeriksa Keuangan 
(BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur 
memberikan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 
Anggaran 2022.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
LKPD Kabupaten Gresik tahun 
anggaran 2022 diserahkan langsung 
oleh Kepala Perwakilan BPK RI 
Jawa Timur Karyadi kepada Bupati 
Gresik, Fandi Akhmad Yani di kantor 
BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, 
Kamis (25/5).

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani 
mengucapkan rasa syukur atas 
diperolehnya kembali opini WTP. 
Menurut Yani opini WTP ini adalah 
buah dari kerja keras bersama di jaja-
ran Pemerintah Kabupaten Gresik 
terhadap tata kelola keuangan.

“Alhamdulillah kita (Pemkab 
Gresik) memperoleh kembali opini 
WTP yang ke delapan kali. Ini 
merupakan sebuah dorongan untuk 
kita semua agar semakin bekerja 
lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” 
ujar Gus Yani.

Dikatakan, diraihnya Opini WTP 
LKPD 2022 tersebut, artinya Pemkab 
Gresik berhasil memper tahankan 
Opini WTP sebanyak  delapan kali 
secara berturut-turut.

“Opini WTP ini jangan hanya 
berhenti dari hasil pemeriksaan BPK 
RI saja, tapi juga mulai ditin dak-
lanjuti dengan melakukan koreksi 
dan evaluasi apa saja yang masih 
menjadi catatan dari temuan-temuan 
BPK. Kita harapkan juga tahun de-
pannya lagi dalam hasil pemeriksaan 
BPK hasilnya bisa lebih baik lagi, 
temuan BPK-nya semakin berkurang, 
sampai akhir nya zero temuan,” 
harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwa-
kilan BPK RI Jawa Timur Karyadi, 
mengatakan bahwa pemeriksaan 
laporan keuangan tersebut merupa-
kan wujud komit men positif terha-
dap penge lolaan keuangan di 
daerah.
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PRA KARANTINA: Ke-15 pasang fi nalis Cak dan Yuk Gresik akan menjalani pra karantina setiap Sabtu dan Minggu. 

KEBOMAS - Ratusan ca-
lon jemaah haji asal Kabu-
paten Gresik dari KBIH 
Nurul Jannah Gresik, Jum-
at (26/5) pagi diberangkat-
kan. Dari total 266 calon 
jemaah haji yang diberang-
katkan pada hari ini, 
terdapat calon jemaah haji 
dengan kriteria jemaah 
paling muda, yakni masih 
duduk di kelas 2 SMA, dan 
ada juga jemaah yang pa-
ling tua dengan usia men-
capai 87 tahun.

Pelepasan rombongan 

calon jemaah haji dari KB-
IH Nurul Jannah Petro ki-
mia Gresik, menuju Asrama 
Haji Sukolilo Surabaya ter-
sebut, dipimpin langsung 
oleh Bupati Gresik, Fandi 
Ahmad Yani dari halaman 
Gedung Sarana Olah Raga 
(SOR) PG.

“Ini perdana dari Kabu-
paten Gresik, dengan jum-
lah 266 calon jemaah haji. 
Yang paling muda tadi 
kelas 2 SMA. Yang paling 
tua tadi usia 87. Kita 
doakan calon jemaah haji 

Gresik khususnya KBIH 
Nurul Jannah Petrokimia, 
mudah-mudah seluruh 
jemaahnya sehat. Disana 
bisa melaksanakan ibadah 
haji dengan lancar dan 
pulang mendapatkan 
predikat haji yang mabrur,” 
ujar Gus Yani, panggilan 
akrab Bupati Gresik.

Gus Yani dalam sam bu-
tannya sebelum me lakukan 
pemberangkatan ratusan 
calon jemaah haji juga 
menyatakan, 
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KLOTER PERTAMA: Pelepasan rombongan calon jemaah haji dari KBIH 

Nurul Jannah Petrokimia Gresik, menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya 

tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani dari ha-

laman Gedung Sarana Olah Raga (SOR) PG. Ke Halaman 11


