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24.

B

ERSAMA Surabaya dan Gresik,--mulai pertanggal 28 April hingga 11 Mei
202, Sidoarjo menerapkan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) sebagai upaya memutus rantai
penyebaran Covid-19. Dalam pelaksanaan kebijakan ini secara juklak dan juknisnya telah diatur
dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor
31 tahun 2020, berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 yang dikuatkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/264/2020.
Ada beberapa yang perlu ditekankan
dalam penerapakan PSBB di Sidoarjo.
Pertama adalah pemberlakukan jam
malam mulai pukul 21.00 WIB – 04.00
WIB selama PSBB berlangsung. Artinya mulai jam 9 malam hingga subuh,
masyarakat tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah. Begitu pula segala kegiatan
usaha yang beroperasi pada jam-jam malam
tersebut, diharuskan tidak beroperasi atau tutup.
Begitu pula untuk tempat makan seperti warung
dan restoran, selama PSBB mereka hanya boleh melayani takeaway atau dibawa pulang. Pemkab Sidoarjo melarang para pemilik usaha tempat makan
menyediakan kursi untuk makan di tempat.
Dalam Perbup itu juga memiliki beberapa kategori sanksi,--mulai berbentuk teguran (lisan, tertu-
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lis) hingga pencabutan izin usaha bagi mereka yang
melanggarnya. Bahkan apabila yang dilakukan
pihak pelanggar itu mempunyai potensi mengumpulkan orang dan sampai ada korbanya, maka dapat dikenakan pidana.
Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH,
yang juga ketua Gugus Tugas Penanganan Covid19, meminta warga Sidoarjo mematuhi aturan
selama PSBB. “Saya imbau kepada warga Sidoarjo
untuk bersama-sama mentaati dalam pemberlakuan PSBB. Mari kita meningkatkan
kesadaran dan kerjasamanya untuk
bersama-sama melawan penyebaran
Covid-19,” tegasnya.
Dalam penanganan sekaligus upaya memutus rantai penyebaran Covid19 yang telah menjadi pandemi dunia
ini memang sangat tergantung kepada
masyarakat sendiri. Dengan mematuhi
aturan protokol kesehatan, maka upaya
memutus rantai pandemi ini dapat berhasil dengan
secepatnya, sehingga penerapan PSBB yang berakhir 11 Mei 2020, tidak perlu perpanjangan lagi.
Atau sebaliknya,--semua itu tergantung kepada kita
semua, sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat
dalam mendukung pemerintah memerangi wabah
Covid-19.
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PSBB SIDOARJO
Tegas Terapkan Aturan
Kesehatan
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diberlakukan di Sidoarjo selama
14 hari,--mulai pertanggal 28 April hingga 11 Mei 2020. Pemberlakuan PSBB ini dapat
diperpanjang, atau sebaliknya dicabut statusnya bila dipandang tidak lagi dibutuhkan dalam
menekan penyebaran virus Corona 2019 (Covid-19)

M

ULAI pertanggal 29 April 2020,
Sidoarjo bersama
Surabaya dan
Gresik, telah
menerapkan kebijakan PSBB. Kebi
jakan ini berdasarkan Peraturan
Gubernur Jatim Nomor 18 Tahun
2020 yang dikuatkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/264/2020, tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam penangan Covid-19
yang menjadi telah pandemi global
tersebut.
Dalam pelaksanaan di Sidoarjo,-secara juklak dan juknisnya telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup)
Sidoarjo Nomor 31 tahun 2020. Wakil
Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH,
yang juga menjabat sebagai Ketua tim
Gugus Tugas Covid-19 Kab Sidoarjo
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mengajak segenap warga Sidoarjo
untuk memperhatikan aturan-aturan
selama PSBB berlangsung dan mentaatinya.
“Saya imbau kepada warga Sidoarjo untuk bersama-sama mentaati
dalam pemberlakuan PSBB. Mari kita
meningkatkan kesadaran dan kerjasamanya untuk bersama-sama melawan
penyebaran Covid-19,” tegasnya.
Penerapan PSBB berlaku hingga
11 Mei, lanjut Cak Nur menegaskan,
sangat kemungkinan dapat diperpanjang. Sebaliknya, statusnya juga bisa
dicabut bila melihat situasi dan kondisi di lapangan terkait upaya menekan penyebaran virus ini dinilai tidak
perlu lagi menerapkan PSBB.”Kita
harus optimis berhasil menghalau
penyebaran Covid-19 segera mungkin, sehingga kita semua dapat hidup
normal seperti semula,” ujarnya.

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

Sebaliknya, Cak Nur menambahkan, jika Covid-19 ini tidak terkendali, bukan hanya masalah kesehatan
saja yang kena dampaknya, tetapi
juga akan melemahkan ekonomi
masyarakat. “Kita tentunya tidak
menginginkan hal itu terjadi. Mari
kita dengan penuh kesadaran tinggi
mentaati PSBB ini sebagai bentuk
kepedulian melawan penyebaran
Covid-19,” katanya.
Dalam penerapan PSBB, Cak Nur
mengatakan ada beberapa hal yang
perlu dipahami masyarakat berkaitan
dengan Perbup Sidoarjo tentang PSBB
ini. Pertama, Sidoarjo akan menerapkan jam malam mulai pukul 21.00
WIB – 04.00 WIB selama PSBB berlangsung.
“Yang pertama berkenaan dengan
jam malam. Setelah jam 9 (malam)
sampai jam 4 (subuh) itu diberlakukan jam malam. Masyarakat tidak
boleh keluar, tidak boleh beraktifitas,” ujarnya.
“Maka berkaitan dengan jam
malam, seluruh usaha dan kegiatan
apapun juga harus tutup atau berhenti. Kita harus tegas menerapkan
aturan demi menjaga kesehatan bersama,” tambahnya.
Kedua, berkenaan dengan peru
sahaan atau tempat usaha. Ia me
ngatakan, bagi perusahaan yang
mampu secara cashflow-nya, Pemkab
Sidoarjo akan mendorong untuk
meliburkan karyawannya. Tapi, ada
ketentuan lain bagi perusahaan yang
tidak mampu secara cashflow untuk
menghindari PHK.
“Tapi bagi perusahaan yang ku
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rang mampu, mungkin cashflownya
tidak cukup kuat, diatur sedemikian
rupa misal dikurangi jam kerjanya,
pembagian orangnya, atau dirumahkan dengan dibayar tidak penuh.
Tetapi harus ada tetap musyarawah
dengan pihak karyawan. Lalu perusahaan yang sangat tidak mampu,
sudah kembang kempis, memang
sulit. Tapi kalau masih mempekerjakan saat PSBB, harus ada perubahan
secara signifikan pada SOP yang ada.
Dia harus membuat surat pernyataan
untuk melaksanakan SOP secara benar di perusahaannya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Cak Nur, untuk
tempat makan seperti warung dan
restoran, selama PSBB mereka hanya
boleh melayani takeaway atau dibawa
pulang. Pemkab Sidoarjo melarang
para pemilik usaha tempat makan
menyediakan kursi untuk makan di
tempat.
“Tempat makan, kalau sudah jam
9 malam semua harus berhenti. kalau
siang, sebelum jam 9, warung-war-

laporanutama
ung, tempat makan apa pun, tidak
boleh menyediakan tempat duduk.
Jadi yang boleh adalah take away.
jadi pesananan, dibungkus. Tempat
duduk/kursi harus disingkirkan,”
tegasnya.
Ditambahkan, ketentuan yang ada
dalam Perbup yang ia teken memiliki
beberapa kategori sanksi. Pertama
sanksi lisan, tertulis, hingga pencabutan izin usaha. “Tetapi apabila yang
dilakukan punya potensi mengumpulkan orang dan sampai ada korbannya. Maka kena pidana, karena dia
melanggar UU lain. bukan melanggar
dari perbup ini. Itu yang dikenakan
oleh penegak hukum. Dia bisa kena
pasal melakukan kegatan yang pada
akhirnya membuat celaka orang lain,”
ujarnya.
Pihaknya berharap, perbup Si
doarjo tentang PSBB ini bisa benarbenar dijalankan dan dipatuhi ma
syarakat agar penyebaran Covid-19
bisa ditekan. Masyarakat juga diwa
jibkan mencuci tangan dengan sabun,

menggunakan masker dan menjaga
jarak minimal satu meter saat di luar
rumah, dan wajib mengisolasi diri
bagi OTG, ODR, PDP, dan positif terinfeksi Covid-19.
Untuk pengendara motor pribadi,
diwajibkan menggunakan masker
dan sarung tangan, dan tidak boleh
berboncengan pada perberlakuan
jam operasional di kawasan tertentu.
Sementara untuk pengguna mobil
pribadi, diwajibkan menggunakan
masker dan membatasi jumlah penum
pang sebanyak 50 persen.
Berkaitan penerapan PSBB ini,
Pemkab Sidoarjo telah memberikan
bantuan tunai dan/atau bantuan
pangan non-tunai kepada masya
rakat yang terdampak dalam meme
nuhi kebutuhan pokok selama PSBB.
Bantuan tunai dan/atau bantuan
pangan non-tunai diberikan dalam
bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya dan diterma
sesuai meknisme ketentuan peraturan
perundang-undangan.ful
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Siapkan 16 Pos Periksa
Libatkan 1.500 Personil

PSBB Berjalan Baik,
Masyarakat Sadar Masker
HASIL pantauan selama ini pelaksanaan PSBB di Sidoarjo, telah
berjalan dengan baik. Selain tegas
dalam melaksanakan SOP protokol
kesehatan sesuai aturan PSBB, juga
partisipasi dan tingkat kesadaran
masyarakat Sidoarjo, relatif tinggi
dalam mendukung langkah pemerintah memutus rantai penyebaran
Covid-19 yang telah menjadi pandemi global tersebut.
Hasil pemeriksaan di pos check
point yang dilakukan petugas gabungan Polri, TNI dan unsur lainnya,
termasuk tim medis telah menunjukkan ketertiban atau ketaatan
masyarakat Sidoarjo yang patut
diapresiasi. Misalnya, soal pemakain
masker,--sudah 98 persen pengendara yang melintas di Kabupaten
Sidoarjo, telah mengenakan masker.
Sedangkan bagi mereka belum
mengenakan masker, telah diberikan
teguran. “Yang tidak menggunakan

masker kami tegur, lalu kita beri
masker. Juga dilakukan pemeriksaan
kesehatan mereka,” kata petugas
di Pos Chek Point di pintu keluar tol
Sidoarjo.
Sementara itu, Kapolres Sidoarjo
Kombes Pol Sumadji mengatakan,
secara umum hasil pantauan pelaksanaan PSBB di beberapa titik pos
pemeriksaan memang banyak pengendara mentaati peraturan PSBB.
“Alhamdulillah, pelaksanaan PSBB
berjalan aman dan kondusif, para
pengendara juga banyak yang patuh
pada peraturan PSBB sesuai ketetapan gubernur dan bupati,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk roda
dua sesuai ketentuan dari PSBB,
ojol hanya untuk diperbolehkan
melayani pesan antar barang atau
makanan, serta untuk motor pribadi
tidak boleh berboncengan, kecuali
dalam satu keluarga. “Sedangkan
mobil hanya 50 persen dari jumlah

“Alhamdulillah, pelaksanaan PSBB berjalan aman dan
kondusif, para pengendara juga banyak yang patuh pada
peraturan PSBB sesuai ketetapan gubernur dan bupati,”
 Kombes Pol Sumadji | Kapolres Sidoarjo
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kapasitas sebelum diberlakukannya
PSBB,” katanya.
Menurut Kapolresta Sidoarjo,
sebagai upaya memutus mata rantai
penyebaran Virus Corona (Covid19), di lokasi 16 pos pemeriksaan,
petugas gabungan juga menerapkan
SOP (Standard Operating Procedure)
sesuai protokol kesehatan. Mulai
dari skrining pengendara, pengukuran suhu tubuh menggunakan
thermo gun, cuci tangan menggunakan cairan pembersih tangan, hingga
penyemprotan antikuman.
“Terima kasih atas kerja sama
masyarakat atau pengguna jalan
raya, yang turut mentaati peraturan
PSBB ini guna mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid19,” katanya.sug

 Petugas gabungan Polri dan TNI serta unsur medis telah melakukan pemeriksaan terhadap
pengendara motor dan mobil saat melintas di pos check point kesehatan.

TERKAIT pelaksanaan PSBB di
Sidoarjo mulai pertanggal 28 April
hingga 11 Mei 2020, pihak Polres
Sidoarjo telah mengerahkan 1.500
personel. Selain itu juga ada dukungan personil dari unsur TNI maupun kesatuan lainnya selama pelaksanaan PSBB sebagai langkah menekan penyebaran virus Covid-19.
“Kami telah mengerahkan personel gabungan untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama
berlangsungnya masa PSBB selama
14 hari,” kata Kapolres Kombes Pol
Sumardji.
Lebih lanjut, dia menjelaskan
pihaknya telah mendirikan 16 pos
check point atau titik pemeriksaan
selama pelaksanaan PSBB. Untuk
setiap pos ditempatkan puluhan
anggota dan juga akan memeriksa pengendara yang akan masuk
wilayah Sidoarjo. “Kami saling
bersinergi melakukan penyekatan
antisipasi warga dari luar kota di 16
pos check point akses masuk Sidoarjo,” ujarnya.
Adapun 16 titik pos check

point yang disiapkan itu meliputi
Jembatan Ngelom Taman, Simpang
Empat bypass Krian, Mlirip Rowo
Tarik, Simpang Tiga Pakerin Prambon.
Lalu Bundaran Waru, Pondok
Tjandra Waru, Brebek industri
Waru, Pintu Tol Medaeng Waru,
Pintu Tol Brebek lndustri Waru, dan
Pintu Tol Tambak Sumur Waru.

Selanjutnya, depan Pusdik
Gasum Porong, Simpang Empat
Arteri Baru Porong, Pabrik Gula
Krembung, Simpang Empat Pilang
Wonoayu, Pintu Tol Porong, dan
Pintu Tol Sidoarjo. ”Para petugas
yang melakukan pemeriksaan telah dilengkapi alat pelindung diri
(APD), thermo gun, wastafel air mengalir, water barier, dan tenda pos
pantau,” katanya.
Dalam PSBB tersebut, ada ketentuan setiap pengendara wajib menggunakan masker. Apabila melanggar,
yang pertama akan dilakukan teguran dan diberikan masker. Namun,
apabila mengulangi tidak memakai
masker, maka akan ditindak tegas.
Ketentuan yang lain, kata dia, ojek
daring tidak diizinkan membawa
penumpang. Mereka diperboleh
kan beroperasi hanya melayani
pesan antar barang. Pengendara
roda dua tidak boleh berboncengan,
kecuali itu keluarganya sendiri.
“Saat berlangsungnya PSBB juga
diberlakukan jam malam. Mulai
dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Sebagai pelaksana di lapangan kami
mengedepankan tindakan tegas
tetapi humanis,” ujar dia.ful
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7

GEMA DELTA - edisi: 125 | 2020

laporanutama

Dirikan Dapur Umum Hingga
Salurkan Bantuan Sembako
Selama dalam masa penanganan Covid-19 dengan diterapkannya PSBB, Pemkab Sidoarjo
terus mendata masyarakat terdampak untuk mendapatkan bantuan. Diantaranya yang
sudah mendapat bantuan berupa sembako dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sidoarjo adalah para sopir angkutan kota (Angkot) berjumlah sekitar 200 orang.

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Sidoarjo.

Secara simbolis, bantuan disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo
yang sekaligus Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten Sidoarjo Nur Ahmad
Syaifuddin kepada 50 sopir angkot
di Pendapa Delta Wibawa. Total ada
24.600 paket sembako yang dibagikan Disperindag.
Untuk masyarakat terdampak
Covid-19 diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) milik
Dinas Sosial Sidoarjo. Salah satunya
adalah sopir angkot, pelaku UMKM,
pedagang kaki lima, pekerja harian yang terkena PHK namun tidak
dapat pesangon dari perusahaan.
DTKS Dinas Sosial Sidoarjo sendiri
mencatat ada 135 ribu masyarakat
pra sejahtera yang terdampak.
Keberadaan mereka akan disisir
untuk memperoleh bantuan tersebut. Pemkab Sidoarjo juga akan ter-
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us berupaya meningkatkan ekonomi
masyarakat ditengah pandemi
Covid-19. Salah satunya kepada
pelaku UMKM dengan memesan
masker senilai Rp 1,5 miliar.
“Kami memang berharap bisa
meningkatkan ekonomi masyarakat
yang terdampak, salah satunya
UMKM. Kita sudah pesan masker di
Tanggulangin, Waru, Gedangan dan
Buduran,” ujar Cak Nur.
Lebih lanjut, Cak Nur menjelaskan bahwa Pemkab Sidoarjo telah
menganggarkan Rp 40,5 miliar
untuk keluarga pra sejahtera se-Kabupaten Sidoarjo. Alokasi dana dari
APBD Kabupaten Sidoarjo tersebut
dibagi kepada keluarga pra sejahtera
berupa paket sembako senilai 150
ribu rupiah tiap paket.
Pembagian paket sembako
dilakukan dalam dua tahap. Di
tahap pertama sebanyak 135.572
paket dibagikan mulai hari Senin

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

(20/4/2020) sampai dengan akhir
April. Kemudian untuk tahap kedua
akan dibagikan pada bulan Mei
mendatang.
“Tiap keluarga pra sejahtera akan
menerima dua kali sembako. Pertama pada bulan april kemudian akan
diberikan lagi pada bulan Mei,”
katanya.
Pembagian paket sembako tersebut merupakan bagian dari program
Pemkab Sidoarjo dalam mengurangi dampak sosial akibat pandemi
Covid-19.
“Pada tahap pertama ini kita bagikan sebanyak 135. 572 paket kepada
keluarga pra sejahtera. Data kami
berikan kepada desa kemudian desa
memverifikasi disaksikan babinsa
dan babinkamtibmas. Hasil verifikasi
dari desa kemudian di SK kan oleh
Pemkab Sidoarjo,” ujar Cak Nur.
Sembako yang dibagikan terdiri
dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 2 kg gula dan 10 bungkus mie
instan. Tiap paket anggarannya 150
ribu rupiah.
Sementara itu, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPPD) Sidoarjo Dwijo Prawito menjelaskan Pemkab Sidoarjo juga menerima bantuan logistik dari Pemprov
Jatim. Untuk bekal menyiapkan
dapur umum guna memenuhi kebutuhan makanan warga dalam masa
Pembatasan Sosial Beskala Besar
(PSBB) selama 14 hari.
“Dapur umum ada tiga tempat,”
katanya. Logistik berupa beras sebanyak lima ton, telur satu ton, mi
instan 500 kardus, dan ayam beku
satu ton. Bantuan tersebut dikirim
ke GOR Delta Sidoarjo.wil
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Perusahaan Diminta
Peduli Covid-19

 Wabup Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH telah menerima bantuan dari kalangan perusahaan
dalam menangani penyebaran Covid-19 di Pendapa Delta Wibawa,

WAKIL Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifudin, SH tak hentihentinya menggalakkan kesadaran
dan kepedulian semua komponen
masyarakat untuk bersma-sama
mengatasi pandemi Covid-19. Termasuk dirinya juga mengajak semua
perusahaan yang ada di Kabupaten
Sidoarjo untuk bersama-sama ikut
menanggulangi pencegahan penyebaran wabah tersebut.
Dan penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) adalah salah
satu langkah yang harus kita patuhi
bersama dalam rangka memutus
mata rantai penyebaran virus yang
telah menjadi pandemi global tersebut. “Karena jika Covid-19 ini tidak
terkendali, bukan hanya masalah
kesehatan saja yang kena dampaknya, tetapi juga akan melemahkan
ekonomi kita,” katanya.
Cak Nur –sapaan akrab Wakil

Bupati Sidoarjo yang juga menjabat
sebagai Ketua tim Gugus Tugas
Covid-19 Kabupaten Sidoarjo ini
menambahkan, lemahnya ekonomi
akan berbuntut pada kolapsnya
suatu perusahaan. Dan pada akhirnya pekerja perusahaan juga akan
menjadi korbannya.
Lebih lanjut, dia mengaku sudah
mendapatkan laporan dari Disnaker
Kabupaten Sidoarjo kalau korban
PHK yang Nomor Induk Kependudukan (IK) dari Sidoarjo, jumlahnya sementara ini sudah cukup
besar. “Maka itu, dalam pencegahan
wabah Covid-19 ini, tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah
saja. Namun harus sinergis, antara
pemerintah dan swasta. Supaya bisa
cepat dalam mencegah dampakdampak yang lebih luas,” pendapat
mantan anggota DPRD Kab Sidoarjo
dua kali periode itu.

Dirinya bersyukur, sedikit demi
sedikit ratusan perusahaan di Kota
Delta ini mulai terketuk hatinya ikut
peduli dan berpartisipasi membantu
pemerintah dalam pencegahan wabah Covid-19 itu.
“Silahkan membantu semampunya. Semua bantuan akan ada pertanggung jawabannya,” kata ayah
tiga orang putra itu dengan serius.
Pria 56 tahun tersebut menyebutkan, sudah ada perusahaan
yang membantu untuk keperluan
alat pelindung diri (APD) kepada
masyarakat, untuk jaga-jaga dari dari
virus Covid-19. Misalnya masker dan
hand sanitaizer. Juga ada yang membantu Paket Sembako, yang ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera
dan masyarakat yang jadi korban
PHK dan dirumahkan oleh Perusahaan karena dampak dari Covid-19.
“Saya mohon media juga ikut
membantu pemerintah menginformasikan ini kepada masyarakat luas.
Supaya bisa menginspirasi dan memotivasi yang lainnya, ikut peduli
dalam penanggulangan wabah
Covid-19 ini,” pungkasnya.
Ajakan Cak Nur kepada kalangan
pengusaha, memang gayung bersambut. Beberapa perusahaan telah
menunjukkan kepeduliannya terhadap penanganan wabah Covid-19.
Mereka secara suka rela menyerahkan bantuan APD (Alat Pelindung
Diri) kepada Pemkab Sidoarjo.
Ada tiga perusahaan yang membantu lewat kegiatan CSR (Corporate
Social Responsibility) nya. Diantaranya PT Sekar Laut, PT Minarak
Brantas Gas dan PT Angkasa Pura 1
Airport. Bantuan APD dari PT Sekar
Laut yang diberikan senilai Rp 100
juta. Sedangkan PT Minarak Brantas
Gas memberikan bantuan berupa
10 stel baju alat pengaman diri, 500
lembar masker serta 20 liter hand sanitizer. Sedangkan dari PT Angkasa
Pura 1 Airport membantu 4 unit
fasilitas portable hand wash serta 250
liter disinfektan dan 150 liter hand
sanitizer. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Cak Nur di
Pendopo Delta Wibawa.ful
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Ditambah, Anggaran Covid
Menjadi Rp 114 Miliar
numan dari kita. Opsinya selain di BLK
Tulangan dan Mapolresta baru di Cemengkalang,” katanya.

 Achmad Zaini, Sekdakab Sidoarjo bersama Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menjelaskan
terkait anggaran penanganan Covid-19.

PERALIHAN beberapa pos anggaran
2020 telah dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk mendukung pencegahan
penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Setidaknya saat ini telah terjadi penambahan anggaran,--yang awalnya sekitar
Rp 30 miliar menjadi Rp 114 miliar.
Ketua harian gugus tugas Covid-19
Achmad Zaini menjelaskan, beberapa
anggaran yang dialihkan tersebut antara
lain dana cukai Rp 6 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 12 miliar, beberapa
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dari kegiatan pengembangan kawasan industri sepatu di
Krian Rp 450 juta, anggaran pengerja
an fisik frontage road Dinas Pekerjaan
Umum, Bina Marga dan Sumber Daya
Air (DPUBMSDA) Rp 60 miliar dan Rp
12 miliar dari program lain.
Selain itu, anggaran pembangunan
fisik RSUD Barat Desa Tambak Kemerakan Krian sebesar Rp 12 miliar, serta
anggaran mudik bersama di Hari Raya
Idul Fitri Rp 754 juta dialihkan dari
Dinas Perhubungan untuk penanganan
Covid-19 ini.
Ahmad Zaini yang juga menjabat
Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo itu
mengungkapkan, untuk kesiapan jaring
pengaman sosial, Pemkab Sidoarjo akan
membagi sembako bagi 135 ribu rumah
tangga miskin selama dua bulan dengan

10

dua kali penyaluran. Anggarannya Rp
40,5 miliar. Dengan harga per paketnya
Rp 150 ribu. Terdiri dari 5 kg beras, 2
kg gula, satu liter minyak, dan mie instan. Kemudian yang terkena PHK dan
UMKM yang terdampak sosial Covid-19
ada 24.600 orang.
Selain itu Balai Latihan Kerja (BLK)
di Tulangan yang direncanakan menjadi ruang isolasi akan beralih fungsi
menjadi ruang observasi Orang Dalam
Pengasawan (ODP). Sebagai antisipasi
datangnya pemudik dari luar Sidoarjo
selama 14 hari sejak kedatangan. “Di
tempat observasi itu makanan dan mi-

Dirikan 349 Posko
Sementara itu, Pemkab Sidoarjo telah mendirikan 349 posko penanganan
Covid-19. Posko itu didirikan di 349
kelurahan dan desa yang ada di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Lokasi yang
dijadikan posko penanganan Covid-19
ini rata-rata adalah balai desa. Selain itu
juga didirikan si stasiun kereta api dan
Terminal Bus Purabaya.
Posko kesehatan ini akan dijaga 24
jam nonstop oleh petugas kepolisian
maupun para relawan. Di posko ini
juga disediakan baju alat pelindung diri
(APD), hand sanitizer, cairan disinfektan
dan masker.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol
Sumardji mengatakan, bila ada warga
diduga terpapar virus corona, bisa
ditangani secara cepat oleh posko sesuai
SOP yang ditetapkan. Selanjutnya akan
ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk.
“Sementara itu pendirian posko di
stasiun dan terminal bus karena saat ini
mendekati bulan Ramadan, sehingga
perlu dimonitor pergerakan penumpang serta pemeriksaan kesehatan secara
ketat,” katanya.ful
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Ruko Arteri Porong Disiapkan
Rawat Pasien Covid-19
PEMKAB Sidoarjo terus meningkatkan kesigapan dan kesiapan dalam
penanganan wabah Covid-19. Termasuk dalam penanganan pasien
agar dapat mendapatkan perawatan
secara intensif untuk kesembuhannya dengan dukungan tenaga
medis, sarana dan prasarana yang
memadai.
Bahkan untuk menambah daya
tampung pasien Corona sebagai
langkah antisisipasi ledakan penambahan kasus, kini telah mempersipakan untuk memanfaatkan gedung
BLK di Tulangan. Juga menyulap
kawasan ruko di Sun City Biz Arteri
Porong, untuk perawatan pasien
Covid-19 tersebut.
Sebelumnya, ada lima rumah
sakit yang ditetapkan sebagai rujukan, diantaranya RSUD Sidoarjo, RS
Siti Hajar Sidoarjo, RS Mitra Keluarga di Waru dan RS Anwar Medika
di Balongbendo serta RS Siti Khadijah di Taman. Ke lima rumah sakit
itu pun kini mengupayakan dapat
menambahkan kapasitas daya tampung merawat pasien Covid-19.
Sementara kawasan pertokoan di
Jl Arteri Porong yang disiapkan itu
meliputi 10 Ruko,--masing-masing

 Wakil Bupati H, Nur Ahmad Syaifuddin SH, meninjau Ruko Arteri Porong yang akan disulap sebagai
tempat perawatan pasien Covid-19.

ruko berupa bangunan dua lantai. Wakil Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH, yang juga menjabat
sebagai Ketua Gugus Tugas Covid19 Kab Sidoarjo menilai kondisinya
cukup layak dan dapat menampung
puluhan pasien.
Lokasinya juga jauh dari pemukiman padat penduduk sehingga tidak
akan menimbulkan persoalan sosial.
“Bangunannya cukup layak dipakai
alternatif tempat perawatan pasien
Covid-19, jauh dari rumah warga
dan tinggal mengisi peralatan yang
dibutuhkan,” ujar Cak Nur,--sapaan
akrab Wabup Sidoarjo saat meninjau
Ruko di Sun City Biz, pada Kamis
(23/4/2020).

Ditambahkan, pihaknya juga
menyiapkan tiga alternatif lainnya
sebagai tempat perawatan pasien
Covid-19. Pertama di daerah Tulangan, kedua di daerah Krian dan ketiga yang ada di arteri Porong ini.
Sementara 10 ruko Arteri Porong
yang disiapkan sebagai tempat
perawatan pasien Covid-19 ini
merupakan milik seorang pengusaha bernama Hidar Assegaf yang
berniat dipinjamkan ke Pemkab
Sidoarjo. “Sebagai pengusaha saya
berkeinginan membantu pemerintah
dengan meminjamkan 10 ruko saya
di Sun City Biz ini untuk dipakai
penanganan pasien Covid-19,” ujar
Hidar.wil

 Posko Kesehatan yang didirikan di hampir semua desa/kelurahan di wilayah Sidoarjo.
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Pilkada Ditunda Sampai Batas
Waktu Belum Ditentukan

 Acara peluncuran Kudesi, maskot Pilkada Sidoarjo, dan Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
saat menerima kunjungan DPR RI terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada Sidoarjo yang akhirnya
ditunda karena dampak wabah Covid-19.

SEPERTI daerah lainnya, Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo
yang semula dijadwalkan pada 23
September 2020 ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang
belum ditentukan. Itu sesuai dengan
kebijakan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai dampak dari mewabahnya Virus Corona (Covid-19)
yang telah menjadi pandemi global.
Atas dampak wabah Covid-19
ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
telah resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Keputusan tersebut tertuang dalam
surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/

KPU/111/2020 yang ditandatangani
Ketua KPU Arief Budiman pada 21
Maret 2020.
Langkah ini diambil menyusul
perkembangan penyebaran Virus
Corona yang oleh Pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai
bencana nasional. “Memutuskan,
menetapkan penundaan tahapan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
dan/atau wali kota dan wakil wali
kota tahun 2020.”
Demikian bunyi surat keputusan
KPU pusat yang dikutip dari dokumen SK KPU sebagaimana diterima
KPU Kabupaten Sidoarjo. Sehingga

untuk kelanjutannya Pilkada Sidoarjo, pihak KPU Kabupaten Sidoarjo
tentunya masih menunggu lebih
lanjut keputusan KPU pusat, menyangkut jadwal tahapan kelanjutan
Pilkada tersebut.
Terkait pelaksanaan Pilkada sendiri di Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah melaksanakan
sesuai dengan jadwal dan tahapantahapannya. Termasuk secara resmi
mengumumkan tahapan Pilkada
Sidoarjo 2020 atau pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020.
Tema yang diusung “Pilbup Bermartabat, Sidoarjo Hebat” dengan
maskot Kudesi (Kupang Demokrasi
Sidoarjo) serta jingle Pilkada Sidoarjo 2020. Pengumuman resmi ini
dilaksanakan di Ballroom The Sun
City Hotel, Sidoarjo, Sabtu (1/2/2020)
malam. “Kegiatan ini dilakukan
sebagai tanda dimulainya tahapan
Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Sidoarjo, M. Iskak.
Terkait anggaran penyelenggara
pemilihan bupati dan wakil bupati
tahun ini, pihaknya menyatakan sudah beres. Bahkan anggaran tersebut
sudah keluar dan sudah digunakan.
Dari Rp 45 miliar menjadi Rp 75,9
miliar. Tambahan anggaran tersebut
dikarenakan adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada.
“Jadi segala sudah siap. Hanya
saja untuk kelanjutan Pilkada ini,
kita tentunya masih menunggu
keputusan baru dari KPU pusat,”
tegasnya.fmi
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173 Pilkades Ikut Ditunda
SELAIN Pilkada, penyelenggaraan pesta demokrasi
memilih pemimpin (kepala) desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang serentak digelar tahun 2020,
ikut ditunda sebagai imbas dampak wabah Covid19. Semestinya sebanyak 173 Pilkades serentak di
Sidoarjo, berlangsung pada 19 April lalu, namun
terpaksa ditunda pelaksanaaannya sampai batas
waktu belum ditentukan.
Penundaan ini menyusul adanya surat edaran
dari Menteri Dalam Negeri
terkait saran dan himbauan
penundaan pemilihan
kepala desa (Pilkades). Hasil rapat dilakukan jajaran
Forkopimda Kabupaten
Sidoarjo diantaranya Wakil
Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Usman, Kapolresta Sidoarjo
Kombespol Sumardji, Kajari Sidoarjo Setiawan Budi
Cahyono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo dan
Sekda A. Zaini, telah memutuskan pilkades serentak 19 April ditunda sampai dengan batas waktu
yang belum ditentukan.
Meski dilakukan penundaan, tahapan-tahapan
pilkades yang tidak melibatkan banyak orang tetap
berjalan dan di selesaikan. Penundaan tersebut
berdasarkan rujukan surat dari BNPB yang men-

etapkan kondisi darurat nasional karena pandemi
Covid-19 baru berakhir tanggal 29 Mei 2020.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, Heru Sultan menerima apa yang sudah
menjadi keputusan bersama. Heru minta agar pihak
pemkab segera membuat surat penundaan dan
segera dikirim ke desa-desa. “Kami sepenuhnya
menerima keputusan dari
pemerintah, jika memang
pilihan yang terbaik adalah
ditunda maka kita ikuti,
kami minta pemkab segera
membuat surat secara resmi
dan dikirim ke desa-desa”,
kata Heru.
Kapolresta Sidoarjo
Kombespol Sumardji menekankan penundaan pilkades
didasarkan pada maklumat Kapolri. Dalam maklumat tersebut salah satu isinya adalah membubarkan jika ada warga yang berkerumun. Pilkades
serentak sangat berpotensi tempat berkumpulnya
masyarakat, dikhawatirkan akan berpotensi penyebaran Covid-19. “Kami dari kepolisian menyarankan pilkades serentak di Sidoarjo lebih baik
ditunda sampai dengan batas waktu yang akan
ditentukan kondisi aman oleh pemerintah pusat,”
ujar Sumardji.ful

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH melantik Pejabat (Pj) Kepala Desa Sambi, yang merupakan salah satu perhelatan Pilkades yang
ikut ditunda karena dampak Covid-19.
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Kelurahan-Desa Mulai
Terapkan Aplikasi Sipraja
PULUHAN Lurah dan Kepala Desa
beserta perangkatnya di wilayah
Kecamatan Sidoarjo mendapatkan
pengarahan dan peningkatan kompetensi dalam penerapan system
layanan kepengurusan online tingkat
desa/kelurahan dengan menggunakan aplikasi Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Kegiatan yang
diselenggarakan di Hotel Senyiur
Prigen, Trawas Jum’at (29/2/2020)
tersebut di buka langsung oleh
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad
Syaifuddin.
Kecamatan Sidoarjo merupakan
kecamatan pertama yang siap menerapkan layanan kepengurusan
kependudukan dan kepengurusan
lainnya dengan menggunakan system online Sipraja. Wilayah kecamatan Sidoarjo membawahi 10 desa
dan 14 kelurahan, targetnya seluruh
desa dan kantor kelurahan sudah
langsung menerapkan usai mendapatkan pengarahan langsung dari
Wabup Nur Ahmad Syaifuddin.
“Yang diinginkan masyarakat

Pelatihan Kepemimpinan Administrator

 Pelatihan penerapan system layanan kepengurusan online tingkat desa/kelurahan dengan
menggunakan aplikasi Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo).

adalah pelayanan yang cepat dan
mudah, lewat aplikasi Sipraja
masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan dari rumah lewat handphonenya masing-masing”,
kata Cak Nur,--sapaan Wabup Sidoarjo ini.

Lebih lanjut, Cak Nur berharap
kecamatan lainnya juga segera
mengumpulkan kades serta perangkatnya, targetnya tahun 2020 ini seluruh kecamata dan desa/kelurahan
sudah menerapakan layanan kepengurusan online aplikasi Sipraja.fmi

mengabdi,” ujar Cak Nur –sapaan
ministrator juga dituntut agar dalam
PEJABAT administrator harus
Wabup Sidoarjo–.
keseharian bisa memberikan contoh
memiliki kompetensi kepemimpiPNS dituntut untuk kreatif
dan suri tauladan kepada bawahan
nan yang sangat diperlukan dalam
dan inovatif, tambah Wabup Nur
dan lingkunganya.
upaya mendukung tugas-tugasnya
Ahmad, selain itu disipdi pemerintahan. Hal itu
lin menjadi hal yang pentdisampaikan Wakil Bupati
“Pegawai negeri sipil harus
ing sehingga akan terwuNur Ahmad Syaifuddin
mengubah pandangan negatif
kinerja sesuai dengan
saat membuka Pelatihan
masyarakat terhadap kinerja mereka, jud
target yang dicapai.
Kepemimpinan Admindan harus mengubah mental dilayani
Lebih lanjut, Cak Nur
istrator angkatan IV di
juga berpesan agar peserta
menjadi melayani dan mengabdi,”
Kantor Badan Kepegawamengikuti pelatihan denian Daerah Kabupaten
gan sungguh- sungguh, membangun
“Pegawai negeri sipil harus
Sidoarjo, Jl. Majapahit NO 5, Rabu
komunikasi dan membangun pola
mengubah pandangan negatif
(4/3/2020).
kebiasaan dan budaya kerja yang
masyarakat terhadap kinerja merJabatan administrator merupakan
baru yang lebih professional dari
eka, dan harus mengubah mental
nama baru yang dipakai untuk pesebelumnya.sug
dilayani menjadi melayani dan
jabat eselon III. Seorang pejabat ad-

 Kegiatan pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan IV di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Majapahit NO 5 dibuka
Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.
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Ramadhan dan Idul Fitri
Bersama Covid-19
“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin
Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi
petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

GEMA DELTA - edisi: 125 | 2020

siapa saja yang Dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang beriman. “Tiada orang yang pada saat musim wabah tha’un melanda
dan dia berdiam diri di negaranya dengan sabar dan beribadah
kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana kecuali atas takdir Allah atas dirinya, maka dia akan dicatat
mendapatkan pahala orang syahid”. (Hr. Ahmad)
Dengan berdiam diri di rumah tidak berarti tidak peduli dan
hanya berpangku tangan terhadap kondisi yang ada, hakekatnya diam diri di rumah merupakan wujud membantu para
tenaga medis yang sedang bekerja di rumah sakit dengan tidak
menambah pasien lagi, perintah tinggal di rumah sebagaimana
firman Allah dalam al Qur’an surat al ahzab ayat 33;

(Qs. Al Taghabun: 11)
musibah datangnya dari Allah dan pasti ada
Bulan Ramadhan adalah bulan mulia, bulan
nilai kebaikan, diantaranya adalah;
penuh berkah dan bulan yang lebih baik dari pada
Corona memberi pelajaran bahwa kita
seribu bulan, setiap muslim senantiasa menantiharus menjadi orang yang selalu ber-Perilaku
kan datangnya bulan suci ini. tahun 1441 H. saat
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Corona mengpenulis mengirim file ke redaksi, Ramadhan suingatkan kepada kita untuk selalu menjaga
dah berlalu selama satu pekan, ada rasa bahagia
kesucian dan kebersihan, bagi yang kurang
sekaligus khawatir dan rasa takut saat umat Islam
fit batuk pilek supaya memakai masker, bagi
menjalani ibadah puasa dan sebentar lagi akan
yang sakit supaya banyak tinggal di rumah
beridul fitri dalam suasana berbeda dengan tahun
agar tidak menular penyakitnya.
sebelumnya, seiring adanya pandemi wabah CoDari beberapa literatur penelitian telah
rona Virus Disease 2019 (Covid-19) misalnya dalam
membuktikan bahwa menjaga kebersihan
pelaksanaan ibadah shalat Jum’at, rawatib, shalat
adalah salah satu tindakan preventif yang
tarawih dan shalat idul fitri namun sebagai warga
 Abd. Hakim
negara yang baik serta dalam upaya memutus
Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bag. Kesra Setda efektif untuk menangkal berbagai virus, kuDosen Fakultas Agama Islam Umsida
man dan bakteri yang membahayakan tubuh,
mata rantai wabah corona dimasa darurat perlu
mungkin selama ini di antara kita kurang
ikuti pedoman Ramadhan dan Idul Fitri sebamenjaga kebersihan seperti mau makan tidak cuci tangan pakai
gaimana yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui
sabun/handsanitiser, atau bahkan tidak cuci tangan sama sekali,
Surat Edaran No.6/2020, Peraturan Gubernur Jatim nomor 18
Islam menganjurkan kita untuk hidup bersih dan suci melalui
dan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 31 dan nomor 32 tahun
wudlu yang wajib maupun wudlu sunnah, mandi wajib dan sun2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bernah menyucikan benda yang terkena najis dan lain sebagainya
skala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19.
terlebih di bulan suci Ramadhan karena Allah cinta dengan
Dari berbagai media diberitakan bahwa Corona bisa menye
orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian, Rasulullah
rang siapa saja; tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan,
SAW bersabda:
muslim, non muslim, orang yang shalat, orang yang tidak shalat,
siapa pun tanpa terkecuali bahkan di Sidoarjo pertanggal 27
April 2020 yang terpapar Corona sudah mencapai; ODP sebanyak 668 orang, PDP sebanyak 176 orang dan Pasitif sebanyak 81
“Sesungguhnya Allah Mahasuci dari segala kekurangan, dan menorang termasuk 11 pasien dinyatakan meninggal dunia dan 7
cintai kebersihan (badan dan pakaian)” (HR. Tirmidzi).
dinyatakan sembuh.
Oleh karena itu dalam tulisan ini musibah dipandang dari sisi
Corona memberi pelajaran kepada kita untuk banyak diam
terminologi agama dengan mengacu ayat al-Qur’an dan Sabda
di rumah (stay at home), berdiam di rumah bisa bernilai ibadah
Nabi SAW, bahwa tidak ada musibah apapun yang menimpa
dan memberi pahala jika didasari niat yang baik dan ikhlas,
seseorang berupa kebaikan maupun keburukan tanpa sepengediam di rumah juga masih bisa tetap belajar, produktif dan juga
tahuan Allah, kehendak, takdir dan kuasaNya.
menghasilkan. “Stay at home” saat terjadinya wabah itu berpaDalam ayat tersebut dilanjutkan barang siapa benar-benar
hala, bahkan pahalanya dalam hadits yang diceritakan dari Aiberiman kepada Allah, maka hatinya akan ditunjukkan pada
syah RA, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya tha’un (sejenis
kebaikan, kesabaran, dan keridhaan atas musibah itu. Oleh karwabah penyakit menular) itu merupakan peringatan Allah bagi
ena itu selaku umat muslim kita harus meyakini bahwa setiap
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“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang
dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu
sebersih-bersihnya”.
Corona memberi pelajaran bahwa musibah mampu penghapus Dosa/Kaffarat, musibah Covid-19 yang hampir tiga bulan
menimpa warga Sidoarjo dan penduduk lainnya adalah cara
Allah dalam melebur dosa. Musibah bisa jadi penggugur dosa
dan kesalahan manusia, jikalau yang tertimpa musibah sabar
menerima dengan ihlas, tidak berkeluh kesah ataupun berputus
asa, karena sifat itu merupakan tanda ketidak sabaran, dengan
sikap demikian berarti orang tersebut kurang dapat menerima
ketentuan Allah sehingga terdorong untuk mendapatkan belas
kasihan dan empati dari orang lain.
Jika selama ini kita sering buruk sangka kepada Allah atas
musibah yang melanda negeri atau daerah kita, marilah kita
memperbanyak istigfar seraya menyadari bahwa musibah di
samping akibat ulah tangan manusia namun dibalik itu Allah
berkendak untuk mengampuni kesalahan manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30;

religi

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan
oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak
(dari kesalahan-kesalahanmu).”
Corona memberi pelajaran kita untuk menjadi umat yang
terbaik. Kehadiran Corona merupakan ujian terberat terutama
saat menjalani puasa Ramadhan, oleh karena mari kita hiasi hati
dengan kesabaran dengan menjadikan ujian ini sebagai ladang
untuk refleksi memperbaiki diri, dan sebentar lagi hadirnya hari
raya idul fitri dengan tetap menjaga silaturrahmi meski tidak
bisa berjumpa dengan keluarga (mudik) secara langsung namun
masih bisa melalui media sosial lainnya untuk sementara.
Disamping itu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid19, di Sidoarjo untuk sementara waktu tempat-tempat yang
dapat menjadi titik kumpul masyarakat banyak dibatasi dan
sebagian ditutup seperti tempat hiburan, wisata serta tempat
yang dapat memicu kemaksiatan seperti; karaoke, club malam,
dan diskotik untuk melakukan pembatasan sampai dengan
menutup jam operasional, hal ini dimungkin agar masyarakat
dapat menjauhi tempat yang dianggap negatif itu sehingga
menjadi manusia terbaik. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT
dalam surat al tholaq ayat 2;

“Dialah Dzat Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.
Ahirnya semoga ramadhan tahun ini lebih bermakna dan
membawa kita kembali dalam keadaan bersih, suci dari dosa
dan meraih kemenangan di hari raya idul fitri, dengan percaya
dan meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada yang mampu mengubah takdir kecuali Allah. Oleh karena itu melalui Ramadhan ini
mari kita optimalkan ibadah kita seraya berdoa semoga Covid19 segera diangkat oleh Allah SWT. Aamiin.
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Semprot
Desinfektan,
Bagi Masker
hingga
Sembako
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Agar dapat efekstif dalam
penyemprotan desinfektan ini
telah menggunakan pesawat
drone menyisir kawasan jalan
protokol Kota Sidoarjo. Pemkab
Sidoarjo bekerjasama dengan
Polres dan TNI juga membagibagikan masker dan handsanitizer bagi warga Sidoarjo.
Pihak Pemkab juga menberikan bantuan sembako bagi
yang terkena dampak langsung
wabah Covid-19.
“Dalam penanganan wabah
Covid-19, tentunya tidak
hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah saja, namun juga
perlu dukungan masyarakat.
Perlu adanya sinergis antara pemerintah dan masyarakat agar
kita dapat secepatnya mencegah dampak-dampak yang
lebih luas,” kata Cak Nur,--sapaan Wabup Sidoarjo yang juga
ketua Gugus Tugas Penanganan
Covid-19 Kab. Sidoarjo.ful

DALAM menangani wabah Covid-19, Sidoarjo telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan menjadi
pandemi global ini, Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
tengah menggalakkan beberapa langkah, di antaranya melakukan penyemprotan desinfektan di kawasan (area) publik.
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Desiminasi UU Penghapusan KDRT

 Kegiatan Desiminasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
digelar Dinas P3A-KB Kabupaten Sidoarjo.

KEMENTERIAN PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (Dinas P3A-KB)
Kabupaten Sidoarjo menggelar Desiminasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan melibatkan aktivis perempuan, kepemudaan dan
tokoh masyarakat berlangsung di
Ballroom Sun Hotel Sidoarjo, Selasa
(10/3), sebagai langkah pencegahan
terjadinya KDRT Sejak Dini
Peserta yang hadir dari Senat
dan Himpunan Mahasiswa, Karang
Taruna, Palang Merah Remaja,
Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi
Perempuan, tokoh Agama, tokoh
masyarakat, dunia usaha dan puluhan pasangan muda turut di undang.
Asisten 1 Tata Pemerintahan dan
Kesra Setda Sidoarjo, M. Ainur Rahman mengatakan, desiminasi ini
sebagai langkah dan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
menghapus dan pencegahan KDRT
sejak dini. Pihaknya berharap kaum
perempuan yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) untuk segera melaporkan
apabila mengalami kekerasan.
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“Karena kebanyakan dari mereka
enggan melaporkannya, mungkin
karena masih menganggap tabu atau
aib keluarga, tapi seharusnya mereka melaporkannya agar menjadi
upaya kami dalam menangani kasus
itu,” katanya.
Sejumlah faktor kerap menjadi
pemicu terjadinya KDRT seperti
faktor ekonomi, perilaku buruk
pasangan, dan menganggap rendah pasangan. Data kasus KDRT
di kabupaten Sidoarjo di 3 tahun
terakhir mulai tahun 2017 sebanyak
185 kasus, tahun 2018 ada 170 kasus
dan tahun 2019 sebanyak 155 kasus.
Kasus KDRT di Sidoarjo jumlahnya
fluktuatif. Sidoarjo kasus KDRT
nomer 2 di Jawa Timur setelah kota
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Surabaya.
“Pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk menekan KDRT,
tahun 2002 dibentuk P3A sekarang
berubah menjadi UPT Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
dibawah Dinas P3AKB”, ujar M.
Ainur.
Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen
PPPA, Vennetia R Dannes mengungkapkan, kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) merupakan kejadian
yang merusak sendi-sendi utama
ketahanan keluarga dengan korban
terbanyak perempuan dan anak.
“Dampaknya pun juga akan
terbawa dalam siklus kehidupan
dan tumbuh kembang anak dalam
rumah tangga. Oleh karena itu,
meskipun sulit pencegahan KDRT
bisa dimulai dari keluarga itu sendiri,” katanya.
Kasus KDRT merupakan urusan
publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. “Salah satu upaya
yang telah dilakukan Kementerian
PPPA dengan merumuskan dan
menetapkan strategi Three Ends,
atau akhiri tiga yaitu; pertama akhiri
kekerasan terhadap perempuan dan
anak; kedua akhiri perdagangan
orang; dan ketiga akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan,”
ujarnya.fmi

 Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin
menjadi narasumber dalam acara program
“Talk Show” stasiun televisi swasta di Surabaya
bertema “Menyongsong Sidoarjo Cerdas 2020”.

PROGRAM SIDOARJO CERDAS 2020

SUDAH BERJALAN

SEBAGAI langkah mewujudkan
konsep Sidoarjo Cerdas 2020, pihak
Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan
pembangunan infrastruktur jaringan
teknologi,--mulai pembangunan big
server, jaringan fiber optik hingga
command center.
Demikian ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin
saat menjadi narasumber dalam acara program talk show oleh salah satu
stasiun televisi swasta di Surabaya
bertema “Menyongsong Sidoarjo
Cerdas 2020” pada Kamis (27/2).
Cak Nur –panggilan akrab Wakil
Bupati Sidoarjo– mengungkapkan
konsep Sidoarjo Cerdas 2020 yang
sudah disiapkan sejak tahun 2017.
Dimana dalam pelaksanaannya,
pihak Pemkab Sidoarjo melalui
Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo
sudah menyiapkan pembangunan
infrastruktur jaringan teknologi.
“Jaringan teknologi informasi itu
yang dibangun mulai dari pembangunan big server, jaringan fiber optik,
dan command center,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Nur menjelaskan kesiapan kabupaten Sidoarjo
menjadi kota cerdas di tahun 2020

 Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

ditandai dengan program satu organisasi perangkat daerah diwajibkan membuat minimal satu inovasi.
“Program ini sudah berjalan,
dikuatkan dengan diterbitkannya
peraturan bupati nomor 17 tahun
2017,” katanya.
Selain itu, sebagai identitas
sebuah kota cerdas Pemkab Sidoarjo
sudah mendirikan Mal Pelayanan

Publik dengan sistem antrian online.
Berdirinya Mal Pelayanan Publik
didasarkan pada peraturan bupati
nomor 37 tahun 2018, yang dalam
operasionalnya telah memberikan
pelayanan pengurusan kebutuhan
masyarakat, seperti membayar
pajak, mengurus KTP maupun KK
hingga pengurusan SIM dan terkait
dengan perbankan.irw
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Cak Nur Minta KAHMI Bersinergi Pemerintah

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH memberikan ucapan selamat kepada pengurus MDKAHMI Sidoarjo periode 2020-2025, setelah dilantik di Pendapa Delta Wibawa.

PENGURUS Majelis Daerah Korps
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2025 dilantik di
Pendopo Delta Wibawa, pada Senin
(17/2) kemarin, oleh Majelis Wilayah
KAHMI Provinsi Jawa Timur.
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH serta Forkopimda Sidoarjo hadir dalam pelantikan tersebut. Seperti, Dandim 0816
Sidoarjo, kepala Kejaksaan Negeri

Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri
Sidoarjo serta Wakapolresta Sidoarjo.
Dalam pelantikan itu telah menetapkan H. Ahmad Riyadh sebagai
koordinator presidium KAHMI
Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut juga hadir utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama
antaragama dan peradaban Prof.
Syafiq Muqhni sebagai pembicara
orasi internasional.

Dalam sambutannya usai pelantikan Wabup Sidoarjo berharap KAHMI bisa bersinergi bersama. Bahkan
dapat berkolaborasi menyelesaikan
permasalahan yang ada. Seperti halnya permasalahan banjir.
“Kita berharap bisa bersinergi
bersama, kalau perlu berkolaborasi
bersama juga untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang
ada,” harapnya.
Oleh karenanya ujar Wabup yang
akrab dipanggil Cak Nur tersebut
masukan dari KAHMI sangat dibutuhkan. Sumbangsih pemikirin dari
KAHMI sangat dibutuhkan bagi
kemajuan pembangunan Kabupaten
Sidoarjo. “Saya ingin betul masukan-masukannya sehingga setiap
program dari APBD itu mengena
terhadap permasalahan yang ada di
masyarakat,”ucapnya.
Koordinator Presidium KAHMI
H. Ahmad Riyadh menyatakan siap
mendarma baktikan pemikiran dari
organisasinya. Begitu pula dengan
sinergi bersama dengan pemerintah
daerah demi kemajuan Kabupaten
Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut H. Ahmad Riyadh juga meminta
dukungan dan bimbingan untuk
organisasinya.git

Guru NU Diminta Terus
Meningkatkan Kualitas

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH pada acara Rapat Kerja I Pengurus Cabang (PC)
Persatuan Guru NU Sidoarjo di Institut Pesantren Pacet-Mojokerto.

SUDAH menjadi keharusan jajaran
guru terus meningkatkan kualitas
dalam mendidik siswanya. Apalagi
pada era saat ini dengan segala tantangannya, sangat dibutuhan kualitas guru yang mumpuni di bidangnya untuk menghasilkan anak didik
yang hebat.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati
Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin
SH yang hadir pada acara Rapat
Kerja I Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Per-
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gunu) Sidoarjo di Institut Pesantren
KH. Abdul Chalim Bendunganjanti
Pacet Mojokerto, pada Sabtu (15/2)
lalu. “Saya meminta guru NU juga
terus menerus meningkatkan kualitas di era saat ini. Guru yang hebat
dibutuhkan untuk menghasilkan
anak didik yang hebat,” ujarnya.
Melalui Raker seperti ini diharapkan hal tersebut dapat dilakukan. Lewat program kerja yang
direncanakan nantinya, kualitas
guru NU harus lebih baik dari tahun

ke tahun. Disisi lain, bahwa guru
NU dapat lebih bermanfaat bila berada di sekolah-sekolah negeri.
“Kalaupun berada di sekolah
swasta, lebih baik berada di sekolah
yang tidak dinaungi LP Maarif NU.
Dengan begitu ajaran ahlussunna
waljamaah dapat terus dijaga,” tegasnya.
Sementara itu Ketua PC Pergunu
Sidoarjo Abdul Mujib S.Ag.,M.
Pd.I mengatakan program kerja
dalam Raker yang pertama kali
ini di fokuskan pada peningkatan
SDM Guru NU. Selain itu pengutan
kelembagaan sampai ditingkat paling bawah. Diharapkannya Guru
NU harus kompetitif.
Selain itu harus terus meningkatkan SDM nya agar tidak ketinggalan
dengan organisasi profesi yang
lainnya. “Program kerja yang harus
kita buat fokus pada peningkatan
Sumber Daya Manusia disamping
penguatan kelembagaan sampai ditingkat bawah,” ujarnya.
Pada Raker kali ini sekaligus diselenggarakan pelantikan Pengurus
Anak Cabang (PAC) Pergunu Cabang Sidoarjo yang dilakukan serentak. Ada 16 PAC Pergunu cabang
Sidoarjo yang terbentuk. Pengurus
PAC Pergunu masa Khidmad 20202025 tersebut berada di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam Raker tersebut dihadiri Ketua
Pergunu Jawa Timur H. Syuhuri
S.Ag, M.M.fmi
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Menakjubkan, MTB
Adventure Keliling Tambak
 Kegiatan Forum Konsultasi Publik membahas Rancangan Awal RKPD 2021
dibuka Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.

RKPD 2021

Lima Prioritas Pembangunan Sidoarjo
BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
menggelar Forum Konsultasi Publik membahas Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang akan dilaksanakan
di tahun 2021 dengan tema
“Menciptakan Stabilisasi
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang Berdaya Saing”.
Forum Konsultasi Publik
(FKP) yang dibuka Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, pada
Kamis (13/2) di Aston Hotel,
Kahuripan Nirwana Village
Sidoarjo ini dihadiri Ketua
DPRD Sidoarjo, Usman dan
pejabat Forpimda Sidoarjo,
serta seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juga hadir instansi vertikal di
antaranya BPS Sidoarjo, dari unsur
Akademisi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan stakeholder terkait.
Cak Nur –panggilan Wabup Sidoarjo– mengatakan, forum konsultasi
publik Rancangan Awal RKPD ini
mempunyai arti penting dan strategis dalam upaya kita bersama
melanjutkan pembangunan daerah
Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai
visi pembangunan jangka menengah
daerah Kabupaten Sidoarjo tahun
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2016-2021, yakni “Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri,
dan Berkelanjutan”.
“Dalam forum konsultasi publik
Rancangan Awal RKPD ini saya
berharap adanya masukan pro-

gram-program strategis yang perlu
mendapatkan perhatian dan harus
segera diselesaikan dalam masa
transisi ini 1 (satu) tahun, disamping
program-program prioritas yang
telah tercantum dalam dokumen
rpjmd Kabupaten Sidoarjo periode
2016-2021”, katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo, A. Zaini dalam
paparannya menyampaikan bahwa
rancangan akhir RKPD akan dibahas
mulai akhir Maret sampai dengan
minggu kedua bulan April. Sedan-
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gkan penetapan RKPD dilakukan
pada akhir bulan Juni 2020.
“Penyusunan Rancangan Awal
RKPD 2021 merupakan penjabaran
dari tahun kelima RPJMD 20162021. RPJMD Kabupaten Sidoarjo
sendiri disusun dengan berpedoman pada RPJPD 20052025”, ujar A. Zaini.
Dikatakan, Pemkab
Sidoarjo juga menetapkan 5
(lima) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
di tahun 2021. Pertama,
meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui
pengembangan tata kelola
pemerintahan daerah yang
baik. Kedua, meningkatkan
inovasi, kemandirian dan
daya saing ekonomi daerah
yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Ketiga, meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan.
Keempat, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat
dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman,
nyaman,demokratis, berbudaya dan
agamis. Kelima, optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan
guna mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.irw

 Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, memberangkatkan peserta MTB Adventure
Sidoarjo yang rutenya keliling areal pertambakkan.

RATUSAN penggemar sepeda MTB
ikuti MTB Adventure Sidoarjo yang
digelar Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo, pada Minggu (9/2) lalu.
Pihak Polygon digandengnya dalam
gowes bertema “Eksotika Tambak
Sidoarjo 2020” tersebut.
Sesuai temanya, Tambak Prasung

menjadi rutenya. Dan kegiatan ini
diawali atau mengambil start dari PT
Insera Sena Buduran, pabrik pembuatan sepeda merk Polygon. Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH, yang diundang pada
kegiatan itu sekaligus didaulat untuk memberangkatkan peserta MTB

Adventure Sidoarjo tersebut.
Cak Nur –panggilan akrab
Wakil Bupati Sidoarjo– menyambut baik penyelenggaraan gowes
tersebut. Dia mengatakan selain
untuk berolahraga, gowes seperti
ini juga untuk menjalin silaturahim
sesama penggemar sepeda MTB.
Ini akan meningkatkan nilai-nilai
persaudaraan dan kesadaran akan
kecintaan terhadap lingkungan di
wilayah Sidoarjo.
Bahkan yang tidak kalah istimewa, lanjut Cak Nur adalah tema
yang diambil. Panitia mencoba
menggali potensi tambak Sidoarjo
melalui kegiatan seperti ini. “Yang
istimewa adalah gowesnya di area
tambak. Ini suatu kreatifitas dalam
menggali potensi Sidoarjo,”ucapnya.
Lebih lanjut, Wabup mengatakan
keberadaan tambak harus dipertahankan. Pasalnya Kabupaten
Sidoarjo dikenal lewat tambaknya.
Komoditas udang dan bandeng
yang merupakan hasil tambak di
Kabupaten Sidoarjo juga sudah
dikenal masyarakat luas. “Sehingga
area tambak ini harus dipertahan,
ini sudah dikenal masyarakat, selain
sebagai komuditas perekonomian
masyarakat, juga dapat menjadi destinasi wisata Sidoarjo,” ujarnya.git
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PERINGATAN HPN 2020

”Peran Pers Berarti Bagi
Pembangunan Sidoarjo”

 Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH hadir pada acara peringatan HPN 2020 di Fave
Hotel Sidoarjo diwarnai pemberian santunan kepada wartawan senior yang sudah purna tugas.

KEGIATAN peringatan Hari Pers
Nasional (HPN) 2020, yang difasilitasi Pemkab Sidoarjo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidoarjo, diwarnai penyerahan
santunan dua wartawan senior di
Sidoarjo. Kegiatan yang berlangsung
di Fave Hotel Sidoarjo dibuka Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH dan dihadiri Wakil
Ketua PWI Jawa Timur Mahmud
Suhermono.
Cak Nur –paggilan akrab Wabup
Sidoarjo– mengatakan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi
dan juga dapat sebagai penyambung
aspirasi masyarakat kepada pemerintah. “Maka kami di pemerintahan
merasa bersyukur atas kehadiran
pers selama ini. Peran pers sangat
besar bagi pembangunan Kabupaten
Sidoarjo selama ini,” katanya.
Cak Nur menyatakan pihaknya
tidak merasa terganggu dengan
pemberitaan media yang agak 'pedas'. Apalagi pemberitaan itu nyata
adanya. Dirinya menerimanya sebagai masukan. Kritikan menurutnya
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sebagai sesuatu yang baik agar bisa
terus melakukan perbaikan.
“Suatu saat disentil juga tidak
apa-apa agar kita bisa mengoreksi, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan
masyarakat, ” ucapnya.
Ditegaskan, profesi apapun hen-
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daknya dilakukan dengan jujur dan
profesional. Dua hal tersebut sangat
dibutuhkan masyarakat dan zaman
saat ini. Tidak terkecuali juga dengan profesi pers. Ditambah dengan
skill yang cukup, dua hal tersebut
akan mewujudkan tercapainya
pembangunan yang dibutuhkan
masyarakat.
Sementara itu Wakil Ketua PWI
Jawa Timur, Mahmud Suhermono
menyampaikan beberapa pedoman
pemberitaan ramah anak. Disebutkannya pedoman pemberitaan ramah anak tertuang dalam peraturan
dewan pers nomer 1 tahun 2019.
Pedoman tersebut untuk membentengi insan pers agar tidak
terjerat hukum terkait pemberitaan
anak. Pedoman tersebut mengacu
pada UU nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Dalam UU tersebut terdapat ancaman hukum bagi seseorang yang
secara gamblang membuka identitas
anak yang terjerat hukum.
“Filosofinya pedoman pemberitaan ramah anak itu adalah
untuk melindungi masa depan
anak yang tersandung persoalan
hukum,”ujarnya. “Dan HPN kita
laksanakan secara bersama antara
pers dan pemerintah ini sebagai bentuk sinergitas dalam mewujudkan
pembangunan,”ucapnya.sug
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 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid KH. Hasyim Asyari di Jalan Lingkar Timur Km
55 kompleks Pergudangan Safe and Lock Sidoarjo.

Masjid Hasyim Asyari

Dibangun di Lingkar Timur Sidoarjo
PCNU Kabupaten Sidoarjo
telah membangun Masjid KH.
Hasyim Asyari yang menempati lahan seluas 6,5 hektar di
Jalan Lingkar Timur Km. 55
kompleks Pergudangan Safe
and Lock Sidoarjo. Lokasi
masjid menjadi satu kawasan
dengan Universitas Nahdlatul
Ulama Sidoarjo (Unusida)
yang juga dakam proses pembangunan.
Menandai pembangunan
tempat ibadah itu telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama oleh Ketua PWNU Jawa
Timur KH. Marzuki Mustamar,
pada Rabu (11/3). Hadir Syuriah PCNU Sidoarjo KH Rofiq
Siraj, Wakil Bupati Sidoarjo H.
Nur Ahmad Syaifuddin SH
serta Ketua DPRD Sidoarjo H.
Usman yang juga ikut meletakkan batu di masing-masing
titik pondasi dalam pembangunan masjid KH Hasyim Asyari
tersebut.
Beberapa kiai turut hadir KH.
Salim Imron, KH. Amir Mu’in, KH.
Abdul Aziz Munif, KH. Abdus
Salam Mujib, KH. Soleh Khosim,

KH. Maskun dan KH. Abdul Wahid
Harun. Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo H.
Arwani serta Rektor Unusida Fatkhul Anam juga hadir.

Cak Nur –panggilan akrab
Wakil Bupati Sidoarjo– berharap ada kekompakan dalam
penyelesaian pembangunan
masjid sehingga dapat segera
terwujud. “Kalau kita kompak
semua, masyarakatnya, warga
Nahdlatul Ulama, muslimin
muslimat, Insyaallah pembangunan masjid ini tidak akan
berjalan lama. Dapat segera
diselesaikan,”ucapnya. “Apabila memungkinkan Pemkab
Sidoarjo akan membantu biaya
pembangunannya melalui
APBD,” tambah Cak Nur.
Ketua PCNU Sidoarjo KH.
Maskun mengatakan pembangunan Masjid Hasyim Asyari
diperkirakan menelan biaya
sebesar Rp 8,5 miliar. Luas
bangunannya 42x55 m2 dan
desain masjid menggabungkan tiga desain, yakni desain
masjid Islam Nusantara, masjid
Timur Tengah dan desain
masjid China. “Pembangunan
Masjid Hasyim Asyari ini akan menjadi pilot project bagi masjid-masjid
PCNU yang tersebar di tanah air,”
tegasnya.sug
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WABUP SIDOARJO

Kualitas PAUD Sidoarjo Harus Ditingkatkan

 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 50 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di aula Delta Graha, Setda Sidoarjo.

UNTUK mewujudkan kualitas
PAUD di Kabupaten Sidoarjo lebih
baik lagi, Wakil Bupati Sidoarjo H.
Nur Ahmad Syaifuddin SH berharap semua pihak dapat saling
mendukung. Bahkan anggaran desa
dapat dipergunakan bagi kemajuan
PAUD yang ada didesanya masingmasing.
Hal tersebut dikatakannya saat
menghadiri Sosialisasi Peraturan
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Bupati Sidoarjo No. 50 tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif (PAUD HI) di aula Delta
Graha, Setda Sidoarjo, Kamis (5/3).
Cak Nur –panggilan akrab
Wabup Sidoarjo– mengatakan dana
desa memungkinkan untuk mendukung keberadaan PAUD. APBDes
dapat diplotting atau direncanakan
untuk kegiatan pendidikan semisal
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PAUD. Oleh karenanya diharapkan
terjadi kerjasama yang baik antara
pengurus PAUD dengan pemerintah
desa.
“Anggaran dari APBDes baik
dari pusat ataupun dari kabupaten,
ADD (Alokasi Dana Desa) itu yang
bisa diplotting untuk kegiatan yang
ada dilembaga pendidikan ibuibu, tinggal komunikasinya yang
baik,”ucapnya.
Ditambahkan, secara regulasi
APBDes memungkinkan untuk
dipergunakan membantu PAUD.
Tinggal komunikasi yang baik yang
harus dilakukan. Ada sinergi bersama mewujudkan lembaga pendidikan dapat berjalan lebih baik lagi.
Bagi pemerintah desa tidak akan
rugi membantu keberadaan lembaga pendidikan seperti PAUD.
Pasalnya manfaatnya sangat besar
dalam mencetak generasi yang akan
datang.“Dimulai dari PAUD ini kita
akan menyiapkan generasi-generasi
yang akan datang, yang siap menerima tongkat estafet kepemimpinan
yang akan datang,”ucapnya.eni

Tingkatkan Jalinan Silaturahmi
untuk Membangun Sidoarjo
SEBAGAI langkah meningkatkan sinergi dalam membangun
Sidoarjo, pihak eksekutif bersama
legislatif dan komponen lainnya
terus menjaga jalinan silaturahmi.
Ini juga menjadi ajang pembahasan
yang melibatkan semua komponen
masyarakat untuk membangun
Sidoarjo lebih baik lagi ke depannya.
Hal itu tersirat dalam pertemuan
yang berlangsung di rumah makan
IBC perumahan Taman Pinang Indah
Sidoarjo, Minggu (15/3) lalu. Hadir
dari eksekutif di antaranya Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH datang bersama Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Setda Sidoarjo Benny
Airlangga Yogaswara dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Sidoarjo Heri Soesanto.
Hadir pula Ketua DPC PDIP
Sidoarjo Sumi Harsono, Ketua DPC
Gerindra Sidoarjo H. Kayan, Ketua
DPD PAN Sidoarjo Dzul Himam,
PKS dan partai-partai lainya. Dalam
forum ini, Cak Nur memaparkan
sejumlah program pembangunan
Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan
saat ini maupun tahun depan.
Cak Nur mengatakan pertemuan

seperti ini penting dilakukan untuk
menjalin komunikasi yang baik
dengan anggota dewan maupun
pimpinan partai. Melalui pertemuan
seperti ini diharapkan tidak ada
kebuntuan komunikasi dengan keduanya. “Mudah-mudahan dengan
komunikasi yang baik ini, pembangunan Kabupaten Sidoarjo kedepanya lebih baik lagi,”ucapnya.
Ditambahkan, hubungan antara

 Pertemuan Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin
SH bersama berbagai
komponen masyarakat
untuk kelangsungan
pembangunan Sidoarjo.

eksekutif dan legislatif harus saling
terbuka. Pasalnya tujuan keduanya
sama yakni untuk kepentingan
rakyat. Oleh karena itu dirinya berharap tidak ada gesekan. Usulan
apapun yang baik bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo akan
diterima. Dan dirinya tidak akan
malu dengan usulan orang lain.
“Pemikiran yang baik akan kita
terima,”ucapnya.git
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SEMINAR BEM SIDOARJO

Peran Mahasiswa Strategis
Mendukung Pembangunan

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menghadiri seminar yang digelar Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) se Kabupaten Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa.

BADAN Eksekutif Mahasiswa
(BEM) se-Kabupaten Sidoarjo yang
tergabung dalam Aliansi BEM Kota
Delta menggelar seminar akbar kepemudaan dengan mengusung tema:
“Pemuda Sebagai Agent Of Change
dan Siap Menerima Tantangan Pada
Generasi Alpha”. Dialog yang dihadiri berbagai elemen mahasiswa
serta perwakilan dari unsur pemerintah tersebut dilaksanakan di Pendapa
Delta Wibawa, Sabtu (29/2) lalu.
Dialog menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dan Pemprov Jatim, diantaranya Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Kepala Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Sidoarjo Joko Supriadi
dan dari Dinas Pemuda Olahraga
Jawa Timur yang diwakili oleh Fitri
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Rahmawati.
Cak Nur,--sapaan akrab Wabup
Sidoarjo menyambut dengan bangga
kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa yang
tergabung dalam
BEM Kota Delta.
Menurutnya,
pemuda sudah
seharusnya memberikan kontrisbusi positif bagi
pembangunan
daerah.
“Saya sangat
mendukung apa
yang dilakukan
teman-teman mahasiswa dengan mengadakan acara
seminar dialog maka kanal komunikasi antara mahasiswa dan pemer-
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intah berjalan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Nur juga meminta agar mahasiswa tetap kritis
terhadap pemerintah, penyampaian
aspirasi bisa lewat dialog maupun
demo. Selain itu mahasiswa juga
harus berpikir positif dan memiliki
semangat nasionalisme karena itu
adalah modal utama pemuda atau
mahasiswa menyiapkan diri sebagai
generasi penerus bangsa.
“Untuk menjadi agen perubahan,
dibutuhkan semangat nasionalisme
dan berpikir positif,” kata Cak Nur.
“Dan peran mahasiswa sangat stretegis dalam mendukung kelangsungan pembangunan,” tambahnya.
Ketua BEM Kota Delta, Bayu Dwi
Manunggal berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk
membuka ruang dan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada
mahasiswa dalam memberikan
kontribusi pemikiran membangun
Sidoarjo.
“Kita sebagai mahasiswa ingin
memberikan sumbangsih melalui
pemikiran kritis
terhadap Pemerintah Sidoarjo,” kata
Bayu.
Selain itu, tambah
Bayu, mahasiswa
tidak akan demo
jika ruang dialog
antara mahasiswa
dengan pemerintah
berjalan dengan
baik. “Kami (BEM)
mengedepankan
dialog ketimbang
demo, karena demo adalah jalan
terakhir dalam menyuarakan aspirasi,” tutupnya.wil
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 Kegiatan peresmian pemanfaatan bangunan program Pamsimas III Tahun 2019 yang sudah terlaksana di 34 Desa yang dipusatkan di Pendapa Delta Wibawa.

Diresmikan, Pembangunan Pamsimas III 2019
WAKIL Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin meresmikan
pemanfaatan bangunan program Pamsimas (Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) III Tahun 2019
yang sudah terlaksana di 34
Desa. Kegiatan peresmian itu
sendiri berlangsung di Pendapa
Delta Wibawa pada Rabu (19/2)
lalu.
Peresmian program tersebut
ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Wakil Bupati
Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah pejabat utama dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diantaranya Kepala Dinas Perumahan, Perumahan,
Cipta Karya dan Tata Ruang, Sulaksono dan sejumlah
pejabat diantaranya Camat yang daerahnya menerima
program Pamsimas.
Cak Nur,--sapaan Wabup Sidoarjo mengatakan, program Pamsimas sangat bermanfaat bagi masyarakat
yang belum memiliki akses sarana air bersih dengan
baik. Selain itu menurutnya, Pamsimas juga men-

jadi solusi mengatasi masalah
kekurangan air bersih di saat
musim kemarau.
“Bagi desa-desa penerima
pamsimas dan pihak-pihak
terkait yang terlibat langsung
hendaknya mengelola pamsimas sesuai dengan petunjuk
yang ada, agar pengelolaan oleh
Kelompok Pengelola Sistem
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (KPSPAMS) dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan
bermanfaat bagi masyarakat,”
ujarnya.
Bantuan penyediaan air minum dan sanitasi (pamsimas) di
sidoarjo dari tahun 2014 - 2018
dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat membantu penyediaan air minum dan sanitasi di
45 desa yang tersebar di 10 kecamatan dan pada tahun
2019 ini, kabupaten sidoarjo mendapat bantuan penyediaan air minum dan sanitasi (pamsimas) di 34 desa yang
tersebar di 9 kecamatan, dengan nominal bantuan Rp
6,8 milyar dan 7 desa yang di danai APBD senilai Rp 1,7
miliar.irw
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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METODE PENYEMBUHAN COVID-19

Dalam penanganan wabah Virus Corona (Covid-19), para ilmuwan dunia tengah
berlomba mengembangkan vaksin untuk mengakhiri pandemi tersebut. Tidak terkecuali
peneliti Indonesia di bawah naungan Lembaga Penelitian Biologi molekuler Eijkman
untuk memimpin ikhtiar pengembangan vaksin Covid-19 tersebut.

Selain berlomba mengembangan
vaksin, dunia medis juga
mengembangkan formulasi
pengobatan pasien Covid-19
dengan terapi plasma darah.

H
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kan secara massal di semua rumah
sakit yang menangani Covid-19,”
ucapnya.
Selain mengembangkan metodel
terapi plasma darah pasien sembuh,
beberapa obat telah digunakan untuk kesembuhan pasien Covid-19
oleh dunia medis. Di antaranya:
Avigan atau Favipiravir
Adalah obat antivirus dari Jepang
yang dikembangkan oleh perusaha
an Jepang. Pada dasarnya, Avigan
dikembangkan untuk mengobati
virus influenza ini diakui sebagai
pengobatan eksperimental untuk
pasien Covid-19. Bahkan dalam uji
coba di Wuhan, Avigan memperpendek durasi demam pasien, dari
rata-rata 4,2 hari menjadi 2,5 hari.
Klorokuin fosfat (chloroquine
phosphate)
Merupakan senyawa sintetis
(kimiawi) yang memiliki struktur
sama dengan quinine sulfate. Obat
ini memang menjadi salah satu
senyawa yang dianggap sebagai
kandidat antivirus untuk Covid-19.
Situs Science News menyebutkan
bahwa klorokuin dapat memblokir
infeksi virus dengan mengganggu
kemampuan beberapa virus, ter-
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Vaksin Covid-19 Paling Cepat 2021

Terapi Plasma
Darah Pasien
Sembuh

al ini telah dilakukan Induk holding
farmasi badan usa
ha milik negara
(BUMN), PT Bio
Farma (Persero) yang mengem
bangkan plasma darah pasien
Covid-19 sembuh, untuk diberikan
kepada pasien yang tengah menjalani perawatan.
Ini merupakan langkah terbaru
yang ditempuh sebagai salah satu
metode untuk penyembuhan pasien
Covid-19. “Selain vaksin, kami juga
kembangkan transfusi plasma. Bagaimana dari orang yang baru sembuh Covid-19, plasma darahnya kita
ambil dan kita olah dengan teknologi tertentu sehingga bisa ditransfusikan ke pasien yang terkena Covid19. Ini cukup efektif di Jepang,” ujar
Direktur Utama Bio Farma Honesti
Basyir dalam rapat dengar pendapat
(RDP) dengan Komisi VI DPR seca
ra virtual di Jakarta.
Dikatakan, plasma darah dari
pasien Covid-19 yang telah sembuh
mengandung antibodi yang dapat
dimanfaatkan untuk membantu
memerangi virus yang ada dalam
tubuh pasien Covid-19.
“Kalau bisa kita lakukan dalam
dua pekan ke depan, kita akan laku-
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masuk SARS-CoV-2, untuk mema
suki sel.
Remdesivir
Adalah obat antivirus yang berhasil menyembuhkan infeksi virus
Ebola ini adalah salah satu obat
yang direkomendasikan WHO untuk diuji oleh para peneliti dalam
menyembuhkan Covid-19.
Remdesivir telah terbukti melawan virus SARS-CoV-2 pada tikus
yang terinfeksi. Obat ini juga telah
diuji pada manusia yaitu di Amerika Serikat, namun butuh responden
lebih banyak untuk memastikan.
Kombinasi Lopinavir dan Ritonavir
WHO telah mengetes obat kom
binasi lopinavir dan ritonavir.
Kombinasi ini bekerja dengan baik
untuk melawan virus HIV. Kombi
nasi obat ini bekerja langsung pada
protein inti virus yang disebut protoase.
Demikian beberapa langkah
dalam penyembuhan pasien Covid19 yang dilakukan dunia medis,
termasuk di Indonesia sebagai langkah mengakhiri pandemi global
tersebut.ful

Direktur lembaga Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, mengatakan penelitiannya 'masih dalam
tahap awal' yang meliputi identifikasi bagianbagian virus yang bisa digunakan sebagai antigen.
“Pendekatannya adalah kita akan membuat protein, rekayasa protein. Itu sekarang sedang dirancang. Satu bulan ke depan bisa kita lihat mana yang
berhasil, mana yang bagus,” kata Prof. Amin.
Dia menambahkan penelitian tersebut dilakukan bersamaan dengan pencarian sampel virus
Covid-19. Sejauh ini memang pihaknya telah
melakukan berbagai cara,--mulai dari
mencari informasi di berbagai
basis data genetika hingga
membaca genom utuh
dari virus yang ada di
Indonesia. “Itu masih
dalam proses,” imbuhnya.
Prof. Amin
memperkirakan
bahwa dalam
waktu kurang dari
satu tahun sudah
bisa dihasilkan
bibit vaksin skala
laboratorium. “Sesu
ai dengan tugas yang
diberikan kepada kami,
kami akan membuat
seed (bibit) vaksin, skala
laboratorium. Itu kurang dari
satu tahun. Kalau sudah skala
laboratorium kami akan berikan ke
industri, untuk ditingkatkan ke industrial
scale, untuk uji klinik dan sebagainya.
Sementara itu, Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/
BRIN) mengatakan telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 5,3 miliar untuk pengembangan vaksin.
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Bio
farma, Neni Nurainy menjelaskan bahwa proses
pembuatan vaksin biasanya membutuhkan waktu

lima tahun sejak mendapatkan bibit vaksin skala
laboratorium. Namun dalam keadaan darurat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membolehkan
dua fase uji yang terakhir dilewat, sehingga vaksin
bisa lebih cepat diproduksi massal.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) telah mencatat lebih dari 60 kandidat vaksin
Covid-19 tengah dikembangkan di seluruh dunia.
Yang menggembirakan,--diantaranya adalah vaksin
dari China dan Amerika Serikat, tidak
lama lagi akan memulai uji klinis fase
1.
Untuk vaksin yang dikembangkan perusahaan bioteknologi Moderna dan
National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID) di
Amerika Serikat,
telah menggunakan
materi genetik yang
dinamakan mRNA
sebagai basisnya.
Sedangkan vaksin
yang dikembangkan CanSino Biological Inc. dan Institut Teknologi Beijing
menggunakan teknologi yang sebelumnya
digunakan untuk membuat
vaksin Ebola. Kedua vaksin
ini diperkirakan siap diproduksi
sekaligus digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 ini dalam waktu 12
bulan (1 tahun) hingga 1,5 tahun lagi. Kata lain paling cepat pertengahan tahun 2021.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Co
vid-19, Achmad Yurianto mengatakan Indonesia
akan menggunakan vaksin yang direkomendasikan
oleh WHO. “WHO belum menyampaikan mana
yang akan dipakai. Semua masih melakukan uji
coba-uji coba,” ujarnya.ful
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TP PKK SIDOARJO

Gelar Silaturahmi PKK Bakorwil Malang

Meningkat, Aset Kopwan
Delta Sari Capai Rp 2,7 M
KOPERASI Wanita (Kopwan) Delta
Sari Sidoarjo saat ini memiliki aset
sebesar Rp 2,7 miliar, sehingga jJumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu. Itu terungkap
pada RAT (Rapat Anggota Tahunan)
tahun buku 2019 Kopwan Delta Sari
Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa,
pada Selasa (3/3) lalu.
Kegiatan RAT dibuka Penasehat
Kopwan Delta Sari Sidoarjo Hj.
Ida Nur Ahmad Syaifuddin, dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Sidoarjo Mohamad
Edi Kurniadi, ST, MM. Dalam RAT
tersebut juga dilakukan pemilihan

pengawas sekaligus pelantikan oleh
Penasehat Kopwan Delta Sari Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin.
Dalam pelantikan tersebut menetapkan Dra. Laela Koestjandawati
menggantikan Reni Yuniza sebagai
pengawas Kopwan Delta Sari Sidoarjo tahun ini.
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Sidoarjo Mohamad
Edi Kurniadi juga mengapresiasi
positif perkembangan Kopwan
Delta Sari, yang menunjukkan suatu
wujud hasil kerja keras dari seluruh
anggotanya. “Saya mengapresiasi
sekali terhadap koperasi wanita

 Kegiatan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2019 Kopwan Delta Sari Sidoarjo di Pendapa Delta
Wibawa.
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ini yang menunjukkan koperasi ini
sehat,”ucapnya.
Penasehat Kopwan Delta Sari Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin
juga bangga dengan perkembangan
koperasi Delta Sari. Pasalnya sejak berdiri tahun 1981 dan sampai
sekarang tetap aktif dan eksis. Pelayanan kepada anggotanya dengan
usaha simpan pinjam dan pelayanan
Toserba masih tetap dijalankan.
Dikatakannya pengurus koperasi
terus berusaha agar koperasi Delta
Sari memiliki wujud fisik seperti
kantor yang dapat digunakan sebagai tempat pelayanan. Hal tersebut
bertujuan agar para anggota dapat
melakukan aktifitas perkoperasian
dengan tertib dan nyaman.
“Saya juga meminta Kopwan
Delta Sari dapat terus menjalin kerjasama dengan semua pihak. Semisal
dengan PKK Kabupaten Sidoarjo,
Perwosi Sidoarjo maupun Dharma
Wanita Persatuan Sidoarjo bahkan
dengan koperasi lainnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kopwan
Delta Sari Ny. Yunita Sigit Setyawan
mengatakan kinerja pengelolaan
koperasi Delta Sari berpedoman kepada petunjuk teknis sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Menurutnya keberhasilan yang dicapainya
tidak terlepas dari seluruh pengurus
dan anggotanya. Mulai dari pembinaan penasehat secara langsung
dan intens serta dari para pengawas
yang rutin dan terprogram dalam
pengawasan. Tidak kalah pentingnnya dari partisipasi aktif anggotanya
untuk membesarkan koperasi Delta
Sari Sidoarjo.yuk

PATUT berbangga. Kabupaten
Sidoarjo ditunjuk menjadi tuan
rumah kegiatan silaturahmi dan
Rakor Tim Penggerak PKK dengan
Dharma Wanita Persatuan, GOW,
Perwosi dan Koordinator Kegiatan
Kesejahteraan Sosial (K3S) kemarin,
Selasa (10/3) di Pendopo Delta Wibawa
KAbupaten Sidoarjo.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Probo Agus Sunarno,
S.Sos, MM, yang sekaligus sebagai panitia
kegiatan ini melaporkan bahwa kegiatan
silaturami TP PKK
se-Bakorwil Malang
ini dilaksanakan 3 bulan sekali tempatnya
secara bergilir. Dan
silaturahmi di Kabupaten Sidoarjo hari
ini adalah pertemuan
ke – 6.
Kabupaten Sidoarjo
ini terdiri dari 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 kelurahan.
Sebagian wilayah sidoarjo adalah
daerah pesisir dengan produk unggulannya udang dan bandeng.
Dengan demikian Kabupaten Sido-

pihaknya dalam mengangkat dan
mempromosikan Produk-produk
rumahan maupun kelompok dilakukan melalui seleksi, yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada kegiatan Anugerah Citra Kartini.
Demikian juga kepada semua
ormas wanita di Kabupaten Sidoarjo
semua tanpa ragu bahu membahu
mendukung dan melaksanakan
program pemerintah melalui
masing-masing komunitasnya, baik
dibidang pendidikan, kesehatan,
pengembangan olah raga melalui
Perwosi.
arjo mempunyai banyak produk
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahunggulan olahan ikan dengan bermad Syaifuddin, S.H, menyatakan
bagai jenis olahan, yang diolah oleh
bahwa Pemkab Sidoarjo senantiasa
pelaku usahan. “Pelaku usaha disini
mendukung kegiatan ibu-ibu, karbaik UMKM, industri rumahan
ena pada kenyataan di lapangan
sampai perusahaan, dimana akan
banyak hal-hal yang memang harus
dikunjungi oleh ibu- ibu sekalian
ditangani oleh ibu-ibu. Banyak hal
di dunia birokrasi,
kaum wanita sebagai
penyeimbang, begitu
pula didunia yang
lain seperti industry,
ekonomi sosial dan
lain sebagainya.
“Maka sangat tepat
sekali Tim Penggerak
PKK, GOW dan lain
sebagainya senantiasa
meningkatkan kegiatannya, seiring dan
bersinergi dengan pemerintah,” jelasnya.
Di Penghujung
 Wakil Ketua TP PKK Kabupaten
acara
para peserta
Sidoarjo, Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin
Silaturahi dan Rakor
pada acara silaturahmi PKK Bakorwil
Malang di Pendapa Delta Wibawa.
yang diikuti Oleh
9 Kabupaten / Kota
wilayah kerja Bakorwil
Malang melaksanakan
nanti, yaitu pabrik kerupuk Finna,”
kunjungan ke Mal Pelayanan Pubjelasnya.
lik Kabupaten Sidoarjo di Lingkar
Sementara Wakil Ketua TP PKK
Timur, dan di PT Sekar Laut yang
Kabupaten Sidoarjo, Hj. Ida Nur
memproduksi olehan ikan dengan
Ahmad Syaifuddin, mengatakan
merk produk Finna.eni
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