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PILKADA BERKUALITAS

Redaksi

ESUAI agenda nasional, pada penghujung
akhir tahun ini Sidoarjo telah menggelar
pesta demokrasi lima tahunan. Tahapan
demi tahapan dalam pelaksanaan pemi
lihan kepala daerah (Pilkada) telah dilakukan oleh
KPU Kabupaten Sidoarjo, mulai pendaftaran hing
ga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Sidoarjo hingga pada hari ‘H’ dilaksanakan
pencoblosan pada 9 Desember 2020.
Dalam pelaksanaan Pilkada ini telah menampil
kan tiga konstestan atau pasangan calon (Paslon).
Di antaranya Bambang Haryo Soekartono-M Tau
fiqulbar, lalu Paslon Ahmad Mudlor-Subandi, dan
Paslon Kelana Aprilianto-Dwi Astutik.
Dibanding pesta demokrasi sebelumnya, pelak
sanaan Pilkada kali ini memang sangat berbeda.
Tidak ada lagi hiruk-pikuk kampanye yang digelar
masing-masing paslon dengan kerumuman massa.
Juga tidak ada lagi pengumpulan massa besarbesaran sebagai manivestasi kekuataan politik dan
dukungan masing-masing paslon.
Semua ini dilakukan karena Pilkada digelar di
tengah pandemi Covid-19 yang menuntut semua
komponen masyarakat mematuhi protokol kese
hatan. Begitu pula saat pencoblosan berlangsung.
Pihak petugas pelaksana Pilkada di masing-masing
TPS maupun masyarakat yang menggunakan hak
pilihnya, berkewajiban mematuhi protokol ke
sehatan meliputi 3M;--memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan,--se
bagai langkah memutus mata rantai
penularan virus tersebut.
Meski tak lagi diwarnai
hingar-bingar, selayaknya pesta

demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin, pelak
sanaan Pilkada kali ini tentunya diharapkan tetap
berkualitas, memenuhi unsur demokrasi yang jujur
dan adil dengan didukung situasi dan kondisi kon
dusif dari sisi keamanan dan kertiban masyarakat.
Kualitas dalam pengertian bahwa tingkat partisi
pasi masyarakat relatif tinggi dalam menggunakan
hak pilihnya, sehingga menekan angka golput.
Selain itu, outputnya benar-benar menghasilkan
pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik,
mumpuni sesuai ekspektasi dan harapan dapat
memberikan kemaslahatan bagi rakyat Sidoarjo ke
depan lebih baik.
Terkait pelaksanaan Pilkada ini, Pj Bupati Dr
Hudiyono M.Si mewanti-wanti agar semua kom
ponen masyarakat berkewajiban menyukseskan
Pilkada. Salah satunya adalah menggunakan hak
pilihnya dalam pesta demokrasi ini dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan, dan menjaga
keamanan dan ketertiban.
“Dan memang sudah menjadi kewajiban kita
semua menjaga kondusifitas wilayah agar semua
tahapan Pilkada dapat berjalan lancar, aman dan
damai,” tambahnya.
Redaksi
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 Pj. Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono M.Si menerima penghargaan Top 30 Kovablik dari Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, di Batu Malang.

Sidoarjo Raih Penghargaan
Top 30 Kovablik
Di penghujung tahun ini, Pemkab Sidoarjo panen prestasi. Salah satunya
mendapat penghargaan Top 30 Kovablik dari Gubernur Jatim terkait kompetisi
inovasi pelayanan publik (Kovablik) Calisline oleh SMPN 4 Sidoarjo.
PENGHARGAAN Top 30 Kovablik
diserahkan oleh Deputi Pelayanan
Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa
kepada Pj. Bupati Sidoarjo, Dr Hudi
yono M.Si di Batu Malang, pada Jumat
pekan lalu. Ikut hadir pada penyera
han penghargaan itu, Gubernur Jawa
Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Calisline atau baca tulis online
merupakan inovasi yang dibuat oleh
tim SMPN 4 Sidoarjo dengan tujuan
meningkatkan minat baca dan literasi
siswa. “Inovasi pelayanan publik
suatu metode dalam meningkat
kan pelayanan kepada masyara
kat. Berpikir out of the
box dibutuhkan untuk
meningkatkan
pelayanan
publik. One
agency
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one innovation”, kata Diah Natalisa.
Dijelaskan, bahwa kompetisi inova
si ini merupakan penghargaan kepada
OPD-OPD yang berprestasi dalam me
ningkatkan pelayanan publik. Setiap
tahun Kemenpan menyelenggarakan
inovasi pelayanan publik. Dan pada
periode 2018-2019, Jawa timur dinilai
menjadi gudang inovasi pelayanan
publik,-- terdapat 110 pelayanan pub
lik yang masuk Top inovasi pelayanan
publik Kemenpan. “Jawa Timur
patut jadi percontohan inovasi
pelayanan publik nasional”,
katanya.
Sementara itu, Gubernur
Khofifah Indar Parawansa
menyampaikan kunci
keberhasilan adalah
sinergi dan kolab
orasi. “Sinergi dan
kolaborasi kuncinya,
kita sesungguhnya
punya energi, punya
komitmen dan se
mangat, “ katanya.
Pj. Bupati Hudi
yono mengapresiasi
kerja keras dan kerja
cerdas tim inovator
Calisline SMPN 4
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Sidoarjo. Berpikir out of the box perlu
dilakukan untuk menciptakan se
buah inovasi. «Tujuan dari inovasi
ini memudahkan dan meningkatkan
pelayanan publik. Inovasi Calisline
sangat membantu sekali meningkat
kan minat baca dan literasi siswa.
Selain itu, siswa dalam penggunaan
gawai atau hp bisa diarahkan untuk
hal-hal yang bermanfaat,” ujarnya.
Salah satu bentuk pembelajaran
yang diinisiasi oleh sekolah SMPN
4 Sidoarjo sudah mendapatkan pen
gakuan publik. “Akan kita tindak
lanjuti, mudah-mudahan menjadi
pendorong, penyemangat untuk di
nas-dinas lain maupun sekolah untuk
bisa meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dengan mencip
takan kreativitas dan inovasi”, kata
Hudiyono.
Ada beberapa keunggulan Calisline
yang diantaranya meningkatkan liter
asi baca tulis anak didik siswa, peman
faatan gawai atau gadget oleh siswa
untuk menulis dan membaca. Seming
gu sekali setiap anak diwajibkan
membuat satu tulisan yang dimuat di
website “Calisline”. Adanya ‘Calisline’
membuat anak-anak SMPN 4 Sidoarjo
lebih produktif dalam menulis.irw
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HADAPI COVID-19

RSUD Sidoarjo Terima
Persi Golden Award 2020

 Jajaran Direksi RSUD Sidoarjo melapor atas penerimaan penghargaan Persi Golden Award 2020
kepada Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo.

Tidak kalah membanggakan
penghargaan pada penghujung ta
hun ini adalah Persi Golden Award
2020 Paramakarya Dharmartha
Husada. Penghargaan ini diberikan
oleh Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (Persi) kepada
RSUD Sidoarjo atas kesiapsiagaan
menghadapi pandemi Covid-19
yang dinilai terbaik.
Pj. Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono
M.Si mengapresiasi atas penghar
gaan yang diraih RSUD Sidoarjo.
Penghargaan dari Persi sebagai buk
ti bahwa rumah sakit milik Pemda

Sidoarjo ini telah bekerja maksimal
dengan memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat.
Termasuk dalam menghadapi pan
demi Covid-19.
“Penghargaan ini tentunya
dapat menjadi motivasi bagi jajaran
pimpinan dan staf RSUD Sidoarjo.
Dengan bekerja ikhlas dan sungguhsungguh akan membuahkan hasil
yang baik,” kata Pj Bupati Hudiyono,
saat menerima jajaran direktsi RSUD
Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa,
pekan lalu.
Adapun aspek penilaian Per

si Golden Award 2020 kategori rumah
sakit umum daerah antara lain,
RSUD Sidoarjo dinilai telah menerap
kan protokol kesehatan sesuai den
gan standar yang ada dalam pendo
man pencegahan dan pengendalian
Covid-19. Mulai dari menyediakan
tempat cuci tangan yang mudah
dijangkau, menerapkan pembatasan
jumlah penunggu pasien dan pen
gunjung rumah sakit dengan pen
jagaan ketat di setiap pintu masuk.
Selain itu, melaksanakan screening atau deteksi dini Covid-19 den
gan melakukan thermal screening ke
pada setiap pengunjung yang akan
memasuki area rumah sakit. Juga
pihak RSUD Sidoarjo menyediakan
layanan informasi seputar virus
Covid-19 yang diberi nama layanan
Pojok Covid-19. Menerapkan jaga
jarak (physical distancing) di seluruh
area rumah sakit.
Mewajibkan seluruh pengunjung
dan pegawai memakai masker. Petu
gas medis menggunakan APD sesuai
standar. RSUD Sidoarjo dalam men
egakkan protokol kesehatan mem
bentuk tim GASPOL (Satuan Pen
egak Disiplin Protokol Kesehatan).
RSUD Sidoarjo dilengkapi fasili
tas lab mikrobiologi klinik untuk
pemeriksaan test swab dan PCR.
Petugas instalasi gizi memakai APD
sesuai standar menyiapkan makan
an untuk pasien Covid-19.
Petugas medis CSSD, petugas
laundry dan petugas jenazah meng
gunakan APD sesuai standar. Rutin
melakukan sterilisasi dengan cairan
desinfectan terhadap barang dan
juga ruang pelayanan.ful
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 Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si meninjau Desa Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin, yang sempat digenang air pada awal musim penghujan.

ATASI BANJIR

Perlu Dibangun Waduk
SETIAP memasuki musim peng
hujan, masih ada sebagian wilayah
Sidoarjo yang rentan banjir. Bahkan
ada tiga desa, di antaranya Desa
Kedungbanteng, Desa Banjarsari
dan Desa Banjarpanji,--semuanya
wilayah Kec . Tanggulangin yang
semapt tergenang air saat diguyur
hujan pada awal musim ini.
Untuk membebaskan dari ben
cana itu, Pj Bupati Dr Hudiyono
M.Si menggagas untuk membangun
waduk yang dinilai cukup efek
tif sebagai solusi jangka panjang.
Sedangkan solusi jangka pendek
adalah memaksimalkan pompa air
dan normalisasi sungai. Bahkan un
tuk kebutuhan pompa air, pihaknya
akan meminta bantuan ke Pemprov
Jatim.
“Solusi jangka panjangnya kita
harus membuat waduk tampun
gan resapan air. Karena begitu air
di hulu itu sudah penuh, kita urai
ke beberapa waduk. Untuk jangka
pendek, kita maksimalkan pompa
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air dan normalisasi saluran sungai,”
kata Pj Bupati Hudiyono saat me
ninjau Desa Kedungbanteng yang
tergeng air setelah diguyur hujan di
awal musim penghujan tersebut.
Dalam kunjungan ke lokasi itu,
Pj Bupati bersama anggota DPR
RI Rahmat Muhajirin dan Dandim
0816 Sidoarjo Letkol Iswan Nusi
dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo

Emir Firdaus. “Waduk itu nanti bisa
berfungsi untuk penyimpanan air
sementara, dan kita buang ke laut.
Atau waduk itu aka buat sebagai
tempat wisata. Nah ini jangka pan
jang. Dan kita butuh komunikasi
yang efektif antara Forkopimda,
eksekutif, legislatif,” tambah pria
yang akrab disapa Cak Hud itu.
Anggota DPR RI Rahmat Muha
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jirin menambahkan banjir terjadi
di dua desa tersebut sudah lama
dikeluhkan warga dan pihaknya
memang mengusulkan agar diban
gun Dam untuk mengatasi secara
permanen. “Usul kami langsung dir
espon pak Pj bupati dengan mem
bangun waduk, kami sangat men
dukung langkah pemkab mengatasi
segera masalah banjir ini,” katanya.
Menurut Rahmat Muhajirin, pi
haknya selaku anggota DPR RI dari
dapil Surabaya-Sidoarjo siap mem
bantu Pemkab Sidoarjo untuk men
carikan bantuan dana dari pemer
intah pusat untuk pembangunan
di Sidoarjo. “Kami akan teruskan
proposal bantuan dari pemkab ke
fraksi kami Gerindra guna disampai
kan ke komisi dan departemen yang
terkait,” tegasnya
Adapun untuk pembangunan
waduk, lanjut Cak Hud, pihaknya
akan melibatkan tenaga ahli dalam
pembangunannya nanti. Ia sendiri
menargetkan rencana pembangunan
sudah bisa direalisasikan dalam
waktu 2 tahun ini. “Ini kan (waduk)
jangka panjang. Nah ini nanti kita
ada rapat persiapan. Dan kita akan
melibatkan tim ahli ini. Karena tim
ahli ini secara teknis dan peren
canaan yang mendesak bisa kita
realisasikan,” ujarnya. “Kalau target
jangka panjang kita bisa 2 tahun.
Artinya kita butuh komunikasi da
hulu,” imbuh Cak Hud.
Sedangkan untuk jangka pendek
penanganan banjir di Sidoarjo, Cak
mengungkapkan akan melakukan
normalisasi sungai. Sebab, dari ha
sil sidak ke lokasi banjir diketahui
bahwa aliran air di sungai memang
tidak normal karena banyaknya
bangunan di bantaran sungai dan
sampah yang menumpuk.
“Dalam waktu dekat adalah nor
malisasi sungai. Itu kita minta peran
semuanya. Karena ini tidak bisa
peran dari pemerintah saja. Tapi ada
peran masyarakat, kita edukasi jan
gan membuang sampah sembaran
gan. Jangan membangun bangunan
di bibir sungai itu. Dan itu sudah
setuju masyarakat,” jelasnya.sug
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Urai Kemacetan,
Usul Bangun Fly Over
Tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya, arah Sidoarjo,
dan kendaraan dari Jalan Juanda kerap mengakibatkan kemacetan di
kawasan Bundaran Aloha. Apalagi eksistensi rel kereta api, krosing
saat kendaraan hendak putar balik, dan kendaraan keluar masuk Ban
gah semakin memicu kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas,
terutama pada jam sibuk,--saat berangkat dan pulang kerja maupun
anak sekolah.
Atas kekroditan arus lalin itu, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan
desain pembangunan fly over di kawasan tersebut. “Penataan dan
penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerin
tah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat. Namun kami,-di pihak Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan usulan, bahkan telah
menyiapkan desain pembangunan fly over di sana,” kata Pj. Bupati
Hudiyono.
Dikatakan, fly over yang direncanakan itu, dari Jalan Juanda turun
di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan dari
jalan itu, ada fly over lagi menuju ke Jalan Juanda. Artinya, dua fly
over dari dan menuju Jalan Juanda.
“Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak ter
pengaruh rel kereta api. Juga menghindari krosing di Bundaran Aloha.
Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan
naik fly over tidak menimbulkan kepadatan baru,” lanjut Heri Soesan
to, Kepala Bappeda Sidoarjo.
Menurutnya, program ini masuk dalam upaya percepatan pemban
gunan nasional. Termasuk juga penanganan di Perempatan Gedangan,
exit Tol Jemundo atau Puspa Agro, dan sebagainya.
Namun, disebutnya bahwa semua itu menjadi kewenangan Ke
menterian PU. Pemkab Sidoarjo sifatnya hanya mengusulkan. “Desain
memang kami yang mengusulkan, namun pembangunannya semua
wewenang pusat,” tandasnya.
Kendati demikian, pihaknya sangat berharap pembangunan atau
rekayasa lalu lintas di kawasan Aloha bisa segera terealisasi. Supaya
kemacetan atau kepadatan yang kerap terjadi di sana bisa terurai.ful

 Desain pembangunan fly over yang diusulkan Pemkab Sidoarjo untuk mengurai
kesemrawutan arus lalin di kawasan Aloha.
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Kelola Manajemen ASN
Sidoarjo Predikat Baik II

 Ketua KASN, Prof. Dr. Agus Pramusinto memberikan penghargaan kepada Pj. Bupati Sidoarjo Dr.
Hudiyono, M.Si di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, pada Selasa lalu.

TIDAK kalah membanggakan me
masuki ujung tahun ini, Pemkab
Sidoarjo meraih penghargaan
predikat baik II dalam penilaian
penerapan sistem merit yang dilaku
kan Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).
Prestasi tersebut disampaikan
Ketua KASN, Prof. Dr. Agus Pra
musinto kepada Pj. Bupati Sidoarjo
Dr. Hudiyono, M.Si  di Pendapa
Delta Wibawa Sidoarjo, pada Selasa
lalu.
Dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014, sistem merit didefinisi
kan sebagai kebijakan dan manaje
men ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,
yang diberlakukan secara adil dan
wajar dengan tanpa diskriminasi.
Pemkab Sidoarjo meraih peng
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hargaan sebagai instansi yang telah
menerapkan sistem merit kategori
baik dari KASN dengan nilai 297,
yakni peringkat kedua setelah kota
Bandung dari Kabupaten/Kota seIndonesia.
Hal ini, menurut Pj Bupati Hudi
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yono, tentunya menjadi motivasi
untuk memberikan upaya maksimal
dalam penilaian Sistem Merit kali
ini.
“Alhamdulillah hari ini Kabupat
en Sidoarjo menerima penghargaan
dari KASN sebagai peringkat kedua
Kabupaten/Kota terbaik di Indonesia
yang meraih prestasi dalam penera
pan sistem merit. Terima kasih kami
untuk para ASN yang sudah terli
bat dalam proses ini di Kabupaten
Sidoarjo sehingga masuk dalam per
ingkat kedua terbaik di Indonesia,”
ungkapnya.
Sistem merit adalah kebijakan dan
manajemen ASN berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja
secara adil dan wajar tanpa mem
bedakan faktor politik, ras, agama,
asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi
kecacatan.
Ketua KASN, Agus Pramusinto
menjelaskan, Sistem Merit ini pent
ing dalam manajemen ASN karena
pemerintah membutuhkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkuali
tas, dilihat dari sisi kualifikasi, kom
petensi, dan pengalamannya.
“Sehingga Sistem Merit mem
berikan peluang bagi pemerintah
daerah untuk mendapatkan sumber
daya aparatur yang diharapkan,”
ucapnya.mas
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 Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si didampingi Sekda Achmad Zaini MM menandatangai MoU MPP mini di Pendapa Delta Wibawa.

Tingkatkan Layanan, Tambah 4 MPP Mini
pelayanan ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Hudiyono,
PEMKAB Sidoarjo terus berusaha
Sedangkan untuk MoU mini
mengatakan dengan penambahan
dapat meningkatkan pelayanan pub
MPP, terang Cak Hud, hal itu perlu
itu, pihaknya berharap kualitas
lik. Salah satu kebijakannya adalah
disiapkan sebagai legalitas formal
menambah empat unit Mall Pelayan pelayanan publik bagi masyarakat
administrasi. “Harus ada legalitas
akan lebih baik. Sebab saat ini ma
an Publik (MPP) mini. Sebelumnya,
formalnya secara administratif kita
syarakat kelas menengah dan ke atas
sudah dua MPP mini yang sudah
kuatkan dengan kesepakatan MoU
di Sidoarjo mengalami peningkatan.
dioperasionalkan, yakni di kantor
bersama ini. Ini penggunaan lahan
“Ini adalah salah satu bukti untuk
Kec. Waru dan Sukodono.
yang berkaitan dengan mini mall
meningkatkan kualitas pelayanan di
Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono
pelayanan publik,” ujarnya.
mengatakan penambahan
Sementara itu Plt Camat
MPP mini di empat keca
Penambahan MPP mini di empat kecamatan
Sukodono,
M Makhmud,
matan itu akan direaslisasi
itu akan direaslisasi 2021. Kebijakan ini
usai penandatanganan MoU
2021. Kebijakan ini sebagai
sebagai langkah pemenuhan tuntutan
maka sejumlah instansi
langkah pemenuhan tuntu
masyarakat
yang menginginkan adanya ini,
yang  yang terkait akan bisa
tan masyarakat yang meng
pelayanan optimal dari pemerintah.
secara resmi menempati
inginkan adanya pelayanan
booth di MPP yang telah ada.
optimal dari pemerintah.
Pada MoU itu turut hadir per
Sidoarjo ini kita masifkan dan per
“Kita target paling tidak tahun
wakilan dari 8 instansi yang terkait.
banyak sebanyak-banyaknya,” tutur
depan ada di 4 kecamatan. Yang
“Nanti setelah MoU ini sudah
pria yang akrab disapa Cak Hud itu.
sudah jalan bagus di Sukodono.
bisa menempati booth itu terutama
“Ciri-ciri kelas menengah itu
Sedangkan Waru tapi saya belum
itu dari Dukcapil, Bank Jatim, KPP
minta dilayani harus cepat biasanya.
cek,” terang Hudiyono, seusai pen
Pratama, Kantor Pos, BPJS Kesehat
Karena mereka sudah gak mau
andatanganan MoU MPP mini di
an, Kemenag, DPMPTSP dan Delta
susah dan sulit maka kita buatkan
Pendapa Delta Wibawa, Selasa ke
Arta,” jelas Makhmud.sug
strategi dengan mendekatkan kantor
marin.
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 Rapat pembahasan antara Pemkab Sidoarjo dengan KKP terkait rencana pengembangan Pulau Lusi sebagai destinasi wisata.

Pemkab Sidoarjo-KKP
Kembangkan Lusi
Pemkab Sidoarjo bersama Kementeri
an Kelautan dan Perikanan (KKP) meng
gelar pertemuan membahas pengem
bangan pulau Lusi (lumpur Sidoarjo),
pada Kamis kemarin. Pulai terbentuk
dari sedimentasi lumpur itu rencannya
dikembangkan sebagai destinasi wisata.
“Rapat ini tujuannya adalah menya
makan persepsi karena di situ (pulau
Lusi) ada lintas sektor
di bawah Kementerian
KKP yang menangani
pulau Lusi,” ujar kepala
Bappeda Pemkab Sido
arjo, Heri Soesanto.
“Karena itu harapan
kami saat ini sesuai
perintah pak Pj. Bupati
agar ada harmoni kebi
jakan. Di situ akan mau
ada pengembangan
wisata yang peluang
ekonomi Sidoarjo tetapi
kita masih terkendala
kebijakan-kebijakan
yang lintas sektor yang tentunya harus
harmonisasi,” tambahnya.
Menurut Heri, dalam pengembangan
pulau Lusi, nantinya akan ada dana
insentif daerah yang diterima Pemkab
Sidoarjo. Adapun nilainya sebesar Rp
15,5 miliar yang akan diprioritaskan un
tuk penanganan COVID-19 dan jaringan
daerah destinasi wisata.
“Ada dana insentif daerah yang
diterima pemkab ada tambahan dana
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kurang lebih Rp 15,5 miliar itu digunak
an untuk prioritas untuk penanganan
COVID, kedua untuk penambahan jarin
gan daerah destinasi wisata,” jelas Heri.
Sementara itu, Koordinator Balai
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan
Laut (BPSPL) Denpasar dan Jatim Kiki
Riski Arisandi menyebut status pulau
Lusi saat ini merupakan aset KKP. Dari

pulau itu, rencananya akan dijadikan
pusat restorasi dan pembelajaran man
grove (PRPM) dan secara bertahap akan
menjadi salah satu destinasi wisata di
Sidoarjo.
“Jadi untuk pulau Lusi seperti yang
kami sampaikan ini bahwa masuk di
asetnya KKP setelah penyerahan BPLS.
Dan ke depan sudah direncanakan seb
agai PRPM pusat restorasi dan pembela
jaran mangrove,” terang Kiki.
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“Ke depan nanti sudah ada master
plane dan sudah ada zona konservasi
dan lainya. Sehingga ke depan nanti
untuk pengembangannya bisa dilakukan
secara bertahap sehingga bisa menjadi
tujuan wisata di Sidoarjo,” lanjut Kiki.
Meski begitu, lanjut Kiki, dalam pen
gelolaan kawasan tersebut status masih
terkendala untuk sertifikasi lahan ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada
pun kendala saat ini, pulau tersebut di
anggap masih belum mempunyai nama
yang jelas dan resmi.
“Sudah diajukan (sertifikasi) ke BPN
untuk sertifikat untuk pengelolaannya.
Namun kendalanya memang ternyata
pulau tersebut belum ada namanya
resmi. Sehingga itu
menjadi kendala untuk
dikeluarkannya sertifi
kat,” beber Kiki.
“Memang problem
nya perlu ada koordi
nasi karena wilayah
tersebut kan berbatasan
langsung dengan Pa
suruan. Sehingga harus
ada kesepakatan ber
sama antara Kabupaten
Sidoarjo dan Pasuruan
melalui mediasi Pem
prov Jatim,” lanjut Kiki.
Kiki mengaku
pengembangan pulau
Lusi merupakan salah satu prioritas di
KKP. Untuk itu, pihaknya menargetkan
sertifikasi lahan atau pulau bisa segera
rampung secepatnya.
“Kalau kami (targetnya) secepatnya,
karena sudah 3 tahun ini. Ya memang
terkait penamaan juga butuh waktu
juga. Jadi targetnya secepatnya agar
bisa membangun pulau itu,” tandas
Kiki.wil

GEMA DELTA - edisi: 128 | 2020

deltainfo

TPA Sanitary Landfill
Segera Dioperasionalkan
TEMPAT pembuangan akhir (TPA)
sampah di Jabon, segera ditutup.
Pada awal 2021, keberadaan TPA
itu akan diubah menjadi kawasan ta
man oleh Pemkab Sidoarjo. Sebagai
pengganti TPA telah dibangun TPA
baru dengan sistem pengelolaan
sanitary landfill yang lebih ramah
lingkungan.
Demikian ditegaskan Pj. Bupati
Sidoarjo, Dr Hudiyono M.Si, saat
berkunjung ke TPA Jabon bersama
Kepala DLHK (Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan), Sigit Sety
awan, pada Jumat kemarin. Dalam
kunjungannya, Pj Bupati yang akrab
disapa Cak Hud itu sempat berbin
cang dengan sejumlah petugas di
TPA, dan beberapa warga sekitar.
“TPA ini sudah hampir penuh.
Sekarang ini volumenya sudah sekira
92 persen, atau kapasitasnya tinggal
tersisa sekira 8 persen saja,” katanya.
Karenanya, Pj. Bupati juga mem
beri semangat kepada para pekerja
agar lebih maksimal menjalankan
tugas. Jangan sampai TPA itu over
load sebelum sanitary landfill di
sekitar lokasi pembuangan sampah

itu dioperasikan.
Dalam kunjungannya ini, Hudi
yono juga meninjau proyek pemban
gunan sanitary landfill yang berada
di dekat TPA Jabon. Proyek pem
bangunan tempat pengolahan sam
pah itu juga sudah hampir selesai.
“Pembangunan sanitary land
fill sudah sekira 95 persen. Akhir
tahun ini sudah selesai, dan bisa di
operasikan mulai tahun depan,” urai
Cak Hud.
Area pengolahan sampah itu
dibagi dua jenis. Composting, untuk
sampah hijau yang diolah menjadi
pupuk kompos. Seperti sampah

bekas sayur dan sebagainya. Kapa
sitas kompostingnya bisa 35 ton
perhari.
Kemudian ada shorting, berfungsi
memilah sampah plastik. Kapasi
tasnya mencapi 15 ton perhari. Ada
juga Leachete yang berfungsi mem
filter air lindi atau air sampah untuk
diolah agar baku mutunya terkon
trol dan air bisa dibuang ke sungai.
“Sanitary landfill ini berada di
area seluas 8 hektar. Tahun 2021
besok mulai dioperasikan. Sedang
kan area TPA yang sudah tidak ber
fungsi, ke depan akan kita jadikan
taman,” tuturnya.fmi

 Pj. Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono
M.Si, bersama Kepala DLHK Sigit
Setyawan berkunjung ke TPA
Jabon dan proyek pembangunan
TPA baru sistem sanitary landfill.
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 Rapat koordinasi dipimpin Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si diikuti pejabat OPD membahas kewaspadaan dampak badai La Nina.

Cak Hud Minta Warga
Waspada Dampak La Nina
BADAI La Nina memberi efek anom
ali cuaca yang salah satu wujudnya
meningkatkan curah hujan di wilayah
Indonesia secara umum. Meski Sido
arjo, secara geografi sangat kecil ke
mungkinan ikut terdampak, namun
tetap perlu mewaspadainya.
Untuk itu, Pj Bupati Sidoarjo, Dr
Hudiyono M.Si menghimbau warga
Sidoarjo tetap waspada, terutama
kemungkinan terjadinya cuaca buruk
diwilayah laut Jawa bagian utara,
meliput perairan Tuban Lamonga,
perairan Gresik-Surabaya. Mengingat,
salah satu penyebab terjadinya banjir
di beberapa titik wilayah Sidoarjo
disebabkan tingginya curah hujan
bersamaan dengan gelombang pas
ang air laut.
Sehingga sungai tidak mampu me
nampung debit air yang berasal dari
hujan dan air pasang. Hal itu juga
ditegaskan Kepala Badan Meteorologi
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Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Juanda, I Wayan Mustika. “Anomali
iklim La Nina menyebabkan awal
musim hujan lebih awal dan terjadi
peningkatan curah hujan di atas
normal atau lebih dari 25 persen,”
ujarnya.
Untuk antisipasinya, Pj. Bupati
Hudiyono menggelar rapat dengan
dengan pimpinan OPD termasuk Ke
pala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dwijo Prawito dan Kepala
Dinas PU BM SDA Yudi Kartika,
pada Selasa lalu. Cah Hud, sapaan
akrab Pj Bupati meminta kepada
BPBD menyiapkan peralatan yang
dibutuhkan seperti, menyiapkan
sebanyak mungkin pompa air yang
ditempatkan di daerah yang dinilai
rawan banjir.
Pihaknya mengimbau agar warga
Sidoarjo tetap waspada menghadapi
cuaca dengan curah hujan tinggi
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dalam beberap waktu ke depan.
Pemkab Sidoarjo saat ini tengah
bekerja mengupayakan agar Sidoarjo
tidak mengalami kebanjiran seperti
tahun lalu.
“Kita sedang melakukan koor
dinasi dengan pemerintah provinsi
Jawa Timur untuk mengatur debit air
yang dikendalikan dari pintu rolag
Mojokerto. Salah satu penyebab ban
jir Sidoarjo karena kiriman air dari
barat. Selain itu, yang kita waspadai
lagi gelombang pasang air laut”, kata
Hudiyono
Sedangkan Yudi Kartika, Plt. Ke
pala Dinas PU BM SDA kebagian
mempercepat normalisasi sungai
yang sudah masuk tahun anggaran
2020. Tugas lain yang diberikan ke
padanya mengkoordinasikan dengan
pemerintah provinsi Jawa Timur
terkait dengan penjagaan bendungan
pintu rolak.wil
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517 ASN NAIK PANGKAT

Pj Bupati Minta ASN Netral Pilkada
SEBANYAK 517 Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Pemk
ab Sidoarjo memperoleh SK kenai
kan pangkat yang diserahkan Pj
Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono M.Si
di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo,
pada Rabu lalu. Mereka yang naik
pangkat itu terdiri dari golongan I
sampai IV.
Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono
M.Si mengatakan kenaikan pangkat
merupakan bentuk penghargaan
prestasi kerja kepada ASN. Menu
rutnya kenaikan pangkat bukan
semata mata hak empat tahunan,
namun wujud keberhasilan seorang
ASN dalam mengemban tugas dan
tanggung jawab sebagai pelayanan
publik.
Pihaknya berharap kepada selu
ruh ASN untuk menunjukan loyali
tasnya dalam bekerja. Membantu
pimpinannya dalam menyelesaikan
pekerjaan harus ditunjukkan.
Dirinya berpesan jangan sampai
ogah-ogahan dalam membantu men
jalankan pekerjaan.
Cak Hud, sapaan Pj Bupati me
nambahkan memperkecil Silpa men
jadi pekerjaan rumah. Tahun lalu
Silpa Sidoarjo mencapai angka Rp
1,3 triliun. Pihaknya berharap Silpa
tahun ini dapat diperkecil. Untuk itu
Pj. bupati meminta para ASN terus
memacu semangatnya dalam bekerja

 Pj Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono M.Si menyerakan SK kenaikan pangkat para ASN di Pendapa Delta
Wibawa Sidoarjo.

dan bekarya. Tugas dan tanggung
jawab sebagai seorang abdi negara
diharapkan dilakukan secara profe
sional.
Selain itu para ASN diminta
berpartisipasi menyukseskan pesta
demokrasi Pilkada tanggal 9 Desem
ber 2020. Menciptakan suasana da
mai dan kondusif harus dilakukan.
Dirinya juga mengingatkan untuk
menjunjung tinggi netralitas pada
pelaksanaan Pilkada nanti.
Dirinya mewanti-wanti kepada

para ASN agar tidak mencoba-coba
berpolitik. “Bila diabaikan pasti ada
sanksi yang tegas dan keras bakal
diterima oknum ASN yang bermain
politik,” ujarnya.
Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo
Ridho Prasetyo mengatakan peny
erahan petikan SK kenaikan pang
kat kali ini periode 1 Oktober 2020.
Jumlah seluruhnya yang menerima
sebanyak 517 ASN. Mereka adalah
para tenaga pendidikan, tenaga kes
ehatan serta tenaga teknis.fmi
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 Pj Bupati Sidoarjo Dr.Hudiyono M.Si menyambut kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama RI Dr
Tri Handoko Seto SSi MSc di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo.

Kerukunan Antar
Umat Sidoarjo
Jadi Percontohan

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Bimb
ingan Masyarakat (Bimas) Hindu
Kementerian Agama RI Dr Tri
Handoko Seto SSi MSc berkunjung
Sidoarjo, pada Rabu kemarin, diteri
ma Pj Bupati Sidoarjo Dr.Hudiyono
M.Si di Pendapa Delta Wibawa
Sidoarjo.
Selama ini keharominan dan
kerukunan antar umat bergama di
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Sidoarjo, berjalan bagus, bahkan
telah menjadi percontohan Jawa
Timur.
“Di Jawa Timur, Kabupaten Sido
arjo paling toleran dalam menjaga
kerukunan umat beragama. Sehing
ga menjadikan Kabupaten Sidoarjo
sebagai jujukan daerah lain untuk
belajar membangun komunikasi an
tar tokoh lintas umat agama,” kata Pj
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Bupati Hudiyono.
Cak Hud, sapaan Pj Bupati me
nambahkan, jumlah penduduk di
Kabupaten Sidoarjo mencapai 2,2
juta lebih, di antaranya terdapat
sekitar 4.000 umat Hindu.
Jumlah tempat ibadah umat Hin
du di Kabupaten Sidoarjo saat ini
ada tiga, di antaranya di Kecamatan
Krembung, Sedati dan Kecamatan
Balongbendo.
Tri Handoko Seto mengatakan
maksud kedatangannya untuk me
nitipkan umat Hindu kepada peme
rintah Kabupaten Sidoarjo. Dirinya
berkonsentrasi untuk meningkatkan
SDM umat Hindu yang ada di Kabu
paten Sidoarjo.
Diakuinya SDM umat Hindu di
Jawa Timur masih banyak di bawah
rata-rata nasional. Oleh karenanya
perlu mendapatkan perhatian khu
sus.
“Apa yang bisa kita lakukan akan
kita lakukan, apa yang tidak bisa
akan kita umumkan kepada Pem
da,” ucapnya.
Pihaknya berharap umat Hindu
di Kabupaten Sidoarjo tidak menjadi
beban Pemda Sidoarjo. Syukur-syu
kur bisa membantu Pemda dalam
pembangunan.
Untuk itu dirinya meminta ber
sama-sama meningkatkan SDM
umat Hindu yang ada. Tri mencon
tohkan apa yang akan dilakukan di
Banyuwangi.
Di kabupaten tersebut diren
canakan dibangun SMA Hindu
unggulan.git
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 Veteran Serma (Purn) TNI AL Ismail yang tengah sakit
di kediamannya dijenguk Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si.

Pj Bupati Kunjungi Para Veteran
PADA momen peringatan Hari
Pahlawan telah dimanfaatkan Pj Bu
pati Sidoarjo Dr Hudiyono M.Si ber
silaturahmi dengan sejumlah veter
an. Juga menyempatkan membezuk
veteran Serma (Purn) TNI AL Ismail
yang tengah sakit di kediamannya.
“Ini kan Hari Pahlawan ya. Jadi
kita dengan menghargai jasa-jasa
para pahlawan di antaranya ini kan
ada para veteran dan pelaku seja
rah,” ujar Hudiyono, seusai menjen
guk Ismail di kediamannya, Pager
wojo, Selasa lalu.
“Jadi kita sapa di sini. Kita gak
putus komunikasi dengan veteran
ini dan kita senang sekali. Kita mera
sa saudara,” tambah pria yang akrab
disapa Cak Hud itu.
Dalam kesempatan itu, Cak Hud
mengaku banyak mendapatkan
nilai-nilai perjuangan dari cerita
para veteran. Ia berharap dengan
nilai-nilai itu perjuangan dari para
veteran bisa menjadi inspirasi.
“Luar biasa hari ini, kita dapat
nilai-nilai perjuangan dan penghar
gaan bagi kita. Jadi tadi saya tanya
kepada beliaunya saat masih aktif di

tentara dan menjadi pejuang,” tutur
Cak Hud.
Ada kegigihan, keuletan dan
keikhlasan untuk bangsa. Nah, ini
kita teruskan perjuangan ini dan
mudah-mudahan ini menjadi inspi
rasi,” Cak Hud menambahkan.
Sementara itu, Ketua Legiun
Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Sidoarjo Ahmad Nasikun mengu
capkan rasa terima kasih atas per
hatian Cak Hud kepada Ismail. Ia
berharap, dengan kehadirannya itu

bisa membawa semangat untuk kes
embuhannya.
“Saya sampaikan terima kasih ke
pada pak bupati. Mudah-mudahan
dengan kehadirannya bisa membuat
Pak Ismail agar beliau semangat un
tuk sembuh kembali,” tambahnya.
“Karena bagaimanapun, vet
eran ini tetap harus semangat.
Karena kita juga harus menularkan
semangat dan nilai juang 45 ke
pada generasi saat ini,” pungkas
Nasikun.eni
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SEBUAH REFLEKSI MEMASUKI 2021

Menatap Asa dan Optimisme
di tengah Pandemi Covid-19
TIDAK terasa, kita telah melewati 2020 dan moment pergantian tahun menuju
2021 sepatutnya disambut suka cita semua lapisan masyarakat. Meski tidak
seperti tahun-tahun sebelumnya,--perayaan tahun baru kali ini tidak bisa lagi
adanya kegiatan semarak digelar yang dapat menghadirkan kerumuman massa.

M

engingat saat
ini masih merupak
an masa Pandemi
Covid-19. Semua
lapisan masyarakat berkewajiban
melaksanakan protokol kesehatan
dengan 3 M, yakni memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak
atau kata lain menghindari keru
munan. Semua ini sebagai langkah
untuk meminimalisasi terjadinya
penuluran secara masif virus Coro
na. Sehingga wajar, kalau perayaan
tahun baru suasananya berbeda den
gan sebelumnya.
Meski demikian,--dalam me
nyambut pergantian tahun yang ti
dak bisa dirayakan sesemarak tahun
tahun sebelumnya, kita tetap harus
antusias menyambut moment per
gantian tahun ini. Bahkan moment
pergantian tahun dapat menjadi acu
an bagi seseorang untuk membuka
lembaran baru dengan harapan dan
semangat baru dalam melakukan
hal-hal yang baru.
Karena moment tahun baru bu
kan sekedar pergantian angka saja,
apalagi berpesta penuh hura-hura,
tetapi memiliki makna tersendiri
bagi setiap orang. Apalagi di tengah
keprihatinan terjadinya pandemi
Covid-19, tentunya kita berharap
semuanya dapat segera berakhir.
Sehingga sendi-sendi kehidupan
yang sempat berjalan stagnan dan
memprihatinkan akibat pandemi ini
dapat kembali pulih. Segala aktivitas
semua sektor kehidupan masyarakat
dapat kembali berjalan secara nor

16

Oleh:

Kusdianto SH. MH
Kabid. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo

mal, bahkan harus lebih baik dari
sebelumnya.
Tidak kalah pentingnya dalam
memaknai tahun baru adalah
bagaimana kita bisa merenungkan
semua kekurangan, kesalahan,
serta kegagalan di tahun sebel
umnya agar tahun ini bias men
jadi lebih baik. Di tahun baru
ini, kita bisa mulai menyusun
target dan harapan-harapan baru
untuk meraih masa depan lebih
baik.
Juga mempersiapkan diri
untuk menghadapi sejumlah tan
tangan yang akan terjadi di tahun
mendatang. Itulah makna tahun
baru yang harus ditanamkan
dalam diri masing-masing individu
agar dapat menatap ke depan den
gan segala asa, sekaligus berusaha
untuk dapat mewujudkannya.
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Tahun baru tentu memberikan
persepsi yang berbeda bagi setiap
individu. Bergantung pada kadar
kesadarannya dalam menjadikan
hidup lebih bermakna. Karena
hidup ini hanyalah sebuah
siklus, tidak ada sesuatu
yang baru, sebab yang
ada hanyalah sesuatu
yang telah ada se
jak dahulu.
Tahun
baru pun
demikian.
Kita hanya
mengu
langi
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momentum yang sejatinya sudah
pernah kita lakukan.
Kita hanya
per
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lu melihat ke belakang, memper
baiki yang perlu diperbaiki dan
melakukan apa yang belum kita
lakukan.
Untuk itu, dalam menyambut
tahun baru 2021 ini kita perlu re
fleksi diri yang benar-benar
menyeluruh, berkaca atas diri
kita yang telah terlewatkan
selama satu tahun penuh
dan harus mampu
membangkitkan rasa
optimis dalam me
langkah tanpa ta
kut tersandung.
Begitu pula
kita sebagai
aparatur
pemerintahan.
Memasuki
tahun
baru
hen
da

knya
dapat
meng
gugah
dan
me
nyadar
kan hati
sekaligus
refleksi agar
hari berikutnya

terjadi perubahan dalam bekerja.
Aparatur pemerintah hendaknya
bisa intropeksi, apa saja yang telah
dilakukan dan apa saja yang harus
diperbuat dalam menyonsong ke
hidupan masyarakat menjadi lebih
baik. Karena pada hekekatnya,
fungsi aparatur pemerintah adalah
sebagai abdi negara dan abdi ma
syarakat.
Fungsi aparatur sebagai pelayan
masyarakat dan pengabdi negara
harus dikedepankan dan mendapat
tempat yang sangat tinggi. Sehingga
momentum “Tahun Baru”, bisa
menjadi koreksi diri guna mening
katkan perilaku kehidupan birokrasi
yang lebih baik dengan memberikan
keteladanan, dan meningkatkan
kualitas dalam memberikan pelay
anan kepada masyarakat.
Ada sebuah kata bijak yang
menyatakan bahwa jangan iri atas
kesuksesan orang lain, ketahuilah
bahwa mereka yang sukses karena
punya tekad dan kerja keras. Kata
bijak tersebut menunjukan bahwa
sebuah keberhasilan tidak mungkin
akan dicapai tanpa perjuangan, tan
pa upaya yang maksimal dan tanpa
kerja keras.
Karena kesuksesan tak akan
datang bagi mereka yang hanya
menunggu tak berbuat apa-apa, teta
pi bagi mereka yang selalu berusaha
wujudkan mimpinya. Selamat me
nyongsong (memasuki) tahun 2021,
semoga kita dapat mewujudkan asa
dan harapan untuk dapat berbuat
lebih baik ke depannya.

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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PEDULI
LINGKUNGAN

L

INGKUNGAN yang bersih,
selain sehat juga memberikan
rasa nyaman dan aman. Itulah
yang kini getol digalakkan
Pj. Bupati Dr Hudiyono M.Si,
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sidoarjo akan pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan.
“Saya mengajak warga Sidoarjo,
mari kita jaga bersama kebersihan kota
kita. Terutama ditempat publik, bila
ada yang melihat orang buang sampah

18

BERSIH

sembarangan mari kita ingatkan. Agar
ini menjadi budaya kita, bahwa warga
Sidoarjo suka kebersihan,” katanya.
Cak Hud, sapaan akrab Pj Bupati pun
tak segan-segan turun langsung ke lapangan, dan ikut bersih-bersih sampah. Seperti dilakukan di Paseban Alun-alun Sidoarjo,
dia mengajak stafnya untuk membersih
kan paseban dan taman sepanjang Jl. Co
kronegoro,--sepan pendapa yang selama
ini kerap menjadi tempat nongkrong
masyarakat untuk menikmati keindahan

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

kawasan alun-alun dengan keberadaan
monumen Jayandaru.
Monumen Jayandari yang menja
di Ikon Kota Delta ini pun juga tidak
luput dari perhatian Cak Hud. Bersama
masyarakat, Cak Hud dibantu stafnya
menyemprot menggunakan mobil tangki
air dan menggosok tembok sekeliling
monumen hingga bersih. Termasuk
tanaman yang tumbuh di pucuk monumen ikut dibersihkan.
Kepedulian Pj Bupati Sidoarjo

GEMA DELTA - edisi: 128 | 2020
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terhadap kebersihan lingkungan juga
ditunjukkan saat berkunjung ke Pasar
Larangan, pasca kebakaran. Cak Hud,
berpesan kepada para pedagang agar
senantiasa menjaga kebersihan. Dengan
lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman.
“Pasar ini kan fasilitas publik jadi
harus dijaga kebersihannya. Jika tidak
mau menjaga kebersihan di area lapaknya maka akan mendapatkan sanksi,”
tegasnya.ful
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ZAKAT DALAM MASYARAKAT ISLAM
ٓوم ِللسَّائِ ِل َحق أَ ْم َٰ َو ِل ِه ْم َوفِى
ِ َو ْٱل َمحْ ُر

RJO

َ ُ ص ِل بِ َها َوتُزَ ِكي ِهم ت
ص َدقَة أَ ْم َٰ َو ِل ِه ْم ِم ْن ُخ ْذ
َ ٓ صلَ َٰوتَكَ ِإ َّن
َ
َ ٱّلل ٓ لَّ ُه ْم
َ ع ِليم
َ س َكن
َ ط ِه ُرهُ ْم
َ علَ ْي ِه ْم َو
ُ َّ س ِميع َو

َو ْٱل َمحْ ُرو

Dan
didalam
mereka
Islam)
adafakir
hakmiskin)
untuk yang
(kaum
fakir dan yang
Dan didalam
harta
merekaharta
(ummat
Islam) (ummat
itu, ada hak
untukitu,
(kaum
meminta
tidak
kebagian dan
(Az-Zariyat
: 19). kebagian
miskin) yang
meminta
yang tidak
Ambillah (keluarkanlah) dari harta mereka (Ummat
Islam)
itu–akan suatu pengeluaran yang akan
– Az-Zariyat
: 19
mensucikan dan membersihkan mereka karenanya (At-Taubah : 103).
Ambillah (keluarkanlah) dari harta mereka (Ummat Islam) itu akan suatu
pengeluaran yang akan mensucikan dan membersihkan mereka karenanya

PENGANTAR
ص َل َٰوتَكَ ِإ َّن
َ
َ ٱّلل ٓ لَّ ُه ْم
َ ع ِليم
َ س َكن
ُ َّ س ِميع َو

– At-Taubah : 103 –
Kehidupan duniawi ini adalah laksana sebuah meja hidangan besar, penuh berisi berbagai macam
yang lezat.
duniawi
ini Demikian
adalah
niya’)terletak
dengandiatas
kaummeja
lemah dan fakir
aum fakir Kehidupan
miskin)santapan
yang meminta
dan
yang banyak ragamnya santapan tersebut, semuanya
hidangan
yang
besar
dan
luas
itu.
Setiap
makhluk,
tanpa
kecuali,
dipersilahkan
dengan
bebas
dan
laksana
sebuah
meja
hidangan
be
miskin
(ad-dhuafa’).
Dengan sebutan
: 19).
merdeka
mendatangi
meja hidangan itu secara tertib dan beradab, untuk mengambil
bagiantidak
masingsar, penuh
berisi berbagai
macam
lain ialah karena
adanya kenal
kan suatu pengeluaran
yang
akan
masing
sesuaiDemikian
dengan kecakapan dan kemampuannya.
santapan
yang lezat.
mengenal yang intim antara kaum

: 103).

banyak ragamnya santapan terse
have dengan
ِ َّ Islam
َربُوا كُلُواkaum
ن َوٱ ْشhave
ق ِم
ٱّلل ِر
ِ  ْزnot.
but, semuanya terletak diatas meja
melalui penciptanya Allah SWT ses
“ Makan
dan minumlah
dari rezeki Allah itu “ (Al-Baqarah ayat 60).
uai dengan fitrah yang dilengketkan
hidangan
yang besar
dan luas itu.
Tapi dari tanpa
sekiankecuali,
banyak diper
yang diundang, tentu sekian banyak pula yang tidakNya
bisadalam
mendatangi
meja
kejadian
manusia yang
Setiap makhluk,
silahkanhidangan
dengan bebas
dan merdeka
menjadi
warga
islam itu telah mema
itu, sehingga
karena demikian mereka tidak beroleh bagiannya. Atau
diantara
mereka
esar, penuh berisi berbagai macam
hami amat
keadaan
ini lebih
mendatangi
mejadatang
hidangan
itutapi
secara
memang
juga,
berhubung oleh kecakapan dan kemampuan mereka
lemah,
makadahulu.
ebut, semuanya
terletak
diatas meja
Semua
intidan
ajaran
dengan semua
tertib dan
beradab,
bagian
yanguntuk
dapatmengambil
diambilnya pun amat kurang, walaupun meja hidangan masih
penuh
masih
li, dipersilahkan
bebas
dan
peribadatan
yang
ada
dalam Islam
bagian dengan
masing-masing
sesuai
dengan
banyak isinya.
dab, untukkecakapan
mengambil
bagian
masingbanyak
sekali
dijuruskan
kepada
dan
kemampuannya.
Oleh:
Apakah mereka yang tidak bisa datang itu akan dibiarkan saja selamanya tetap dalam tidak kebagian?
terjelmanya
keamanan
dimaksud.
H.
Ilhamuddin
Atau apakah mereka yang kurang cakap dan mampu, yang tidak memadai itu, dibiarkan saja terus
Sebab itu, disamping menumbuh
BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
menerus
hayatnya?
ِ َّ
 َربُوا ُك ُلواmegap-megap
ق ِمن َوٱ ْش
ٱّلل
ِ  ِر ْزsepanjang
kanharus
kasihdisantuni”.
sayang timbal
Menanggapi pertanyaan ini, mungkin semua akan menjawab “Tidak! Mereka
Tapibalik an
“Makan
dan
minumlah
dari
menerus
megap-megap
sepanjang
tara
KHALIQ
dengan
MAKHLUK,
60).
bagaimanakah pelaksanaannya, sudahkah penyantunan yang dimaksud berjalan menurut yang
rezeki
Allah
itu“
hayatnya?
makai Islam senantiasa mendorong
la yang tidak bisasemestinya?
mendatangi meja
– Al-Baqarah ayat 60 –
Menanggapi pertanyaan ini,
supaya kasih sayang itu juga tum
Islam
mengamankan
masyarakat.
bagiannya. Atau diantara
mereka
buh secara timbal-balik antara
mungkin semua akan menjawab “Ti
Dalam
sekian
banyak
kewajiban-kewajiban
fardhu atau sunat yang dipikulkan
Islam pelaksanaannya
ampuan mereka
amatsekian
lemah,
makayang
Tapi dari
banyak
dak! Mereka harus disantuni”. Tapi
MAKHLUK dengan MAKHLUK.
pribadi
setiappula
muslim, baik
berupa ibadah
syakhsiyah, maupun
ibadah
ijtima’-iyah,
pada: “Tiadalah
garis
a hidangan
masihkepundak
penuh
masih
diundang,
tentu dan
sekian
banyak
bagaimanakah
pelaksanaannya,
su
Nabi saw
menyatakan
besarnya
diarahkan
untuk
menggalang
keamanan
perseorangan
dan
keamanan
masyarakat
didunia
ini. hingga
dahkah penyantunan yang dimaksud
yang tidak bisa mendatangi meja hi
beriman salah seorang kamu,
dangan
itu,
sehingga
karena
demiki
berjalan
menurut
yang
semestinya?
ia
kasih
saynag
kepada
saudaranya
elamanya tetap dalam tidak kebagian?
mereka
tidak beroleh
bagiannya.
Islam mengamankan masyarakat.
sebagaimana kasih sayangnya ke
k memadaianitu,
dibiarkan
saja terus
pada dirinya sendiri”. Demikianlah
Atau diantara mereka memang
Dalam sekian banyak kewajibanpula kata Nabi dalam sebuah hadits
datang juga, tapi berhubung oleh
kewajiban fardhu atau sunat yang
Tidak! Mereka
harusdan
disantuni”.
Tapimereka
Qudsy yang mengajarkan teori un
kecakapan
kemampuan
dipikulkan Islam pelaksanaannya
imaksud berjalan
menurut
yang yang dapat kepundak pribadi setiap muslim,
tuk menumbuhkan kasih sayang itu
amat lemah,
maka bagian
dengan:
diambilnya pun amat kurang, walau
baik berupa ibadah syakhsiyah, mau
pun meja hidangan masih penuh dan
pun ibadah ijtima’-iyah, pada garis
“Selalulah berbuat ridha terhadap
masih
banyak
isinya.
besarnya
diarahkan
untuk
meng
orang
lain sebagaimana engkau ridha
ang dipikulkan Islam pelaksanaannya
galang
keamanan
perseorangan
dan
Apakah
mereka
yang
tidak
bisa
agar
diperlakukan
begitu pula”
h, maupun ibadah ijtima’-iyah, pada garis
keamanan masyarakat didunia ini.
datang itu akan dibiarkan saja sela
Kedua hadits ini cukup gambling
n dan keamanan masyarakat didunia ini.
manya tetap dalam tidak kebagian?
Salah satu hal yang terpenting
menggambarkan betapa risalah Islam
Atau apakah mereka yang kurang
yang merusak keamanan hidup
terhadap kasih-sayang yang harus
cakap dan mampu, yang tidak
adalah jauhnya jurang yang mem
mengikat hati manusia dalam hidup
batasi antara kaum hartawan (al-agh
memadai itu, dibiarkan saja terus
ini.
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Kemudian Islam tidak memada
kan hanya dengan teori saja, tapi juga
direalisirnya dengan cara amaliyahpraktek. Dalam jiwanya tumbuh satu
perasaan halus bahwa kalau ditak
dirkan ia dikaruniai Allah harta dan
uang yang banyak, maka dalam uang
dan harta yang banyak yang sedang
dimilikinya itu ada hak yang menjadi
bagian kaum have not, baik yang sen
gaja datang meminta atau yang tidak
datang. Ia memerlukan mencarinya,
untuk memberikan haknya itu.
Pengeluaran dan pemberian hak
itu adalah untuk pensucian dan pem
bersihan uang dan harta ada dalam
miliknya sementara itu. Demikian
Islam mengajarkan dan mendidikkan
kepada setiap Muslim apabila keb
etulan ia memiliki uang dan harta.
Seorang muslim akan senantiasa
merasa bahwa uang dan hartanya
akan tetap kotor dan bernoda, apabi
la hak kaum fakir miskin belum dike
luarkannya. Pengeluaran dan pem
berian wajib dari harta yang sedang
ada ditangan seorang muslim dalam
Islam dinamakan zakat. Dan zakat
ini adalah semacam pengeluaran dan
pemberian wajib dari kaum hartawan
islam, apapun macamnya harta yang
dimilikinya itu, berupa uang, emas,
perak, harta perniagaan, ternak, tana
man, buah-buahan, barang tambang
dll, apabila telah cukup nishabnyajumlah yang tertentu-dan telah
sampai haulnya-jangka waktu yang
tertentu menurut prosentase yang
tertentu.
Seorang muslim yang memiliki
harta-harta tersebut, Allah swt mew
ajibkan pengeluaran zakat dimaksud,
persis seperti wajibnya sholat, puasa
dan haji. Wajib zakat sekali-sekali
tiada boleh dibedakan dari wajib
ibadah-ibadah yang lain. Seorang
hartawan muslim karena iman dan
ta’atnya mengetahui benar, bahwa
dalam hartanya ada hak para dhu’afa
(kaum fakir miskin yang lemah) yang
harus dikeluarkannya, baik yang pu
nya hak itu datang memintanya, atau
pun tidak datang.
Hartawan muslim tentulah, tidak
akan mau memakan hak kaum lemah

religi
fakir miskin ini, karena mereka mem
percayai bahwa selama zakat har
tanya tidak atau belum dikeluarkan,
maka harta dipandang kotor, belum
bersih. Maka salah satu ciri muslim,
mereka senantiasa tetap menguta
makan kebersihan dalam segala hal;
kebersihan batin/jiwa, kebersihan
lahir/anggota-harta benda dan sum
bernya. Sebab dengan kebersihan itu
lah ia menjalani hidupnya di dunia;
dengan kebersihan itu pula dunia ini
ditinggalkannya apabila datang saat
nya menghadap Allah.
Keimanan yang menjadi kes
etiaan hartawan muslim membayar
shodaqoh wajib-zakatnya, itulah
yang menjamin tertolongnya para
saudara yang berhalangan mendatan
gi meja hidangan yang dikatakan
pada permulaan tulisan ini.
Dalam bentuk amal dan ibadah
semacam inilah yang banyak dan
yang selalu dijadikan tema oleh Is
lam, baik cara kewajiban yang fardhu
maupun secara sukarela, semata
rangsangan dari kemanusiaan. Maka
masyhur dan terkenallah dikalangan
umat Islam dimana-mana apa yang
dinamakan zakat harta yang harus
dilunasi hartawan muslim pada se
tiap mereka membuat balance neraca
kekayaan. Terkenal pula pengeluaran
natura setiap ibadah puasa selesai,
sebanyak 3 liter bahan pangan bagi
setiap umat Islam yang hidup, pria
dan wanita, bahkan anak-anak pun
juga yang disebut dengan Zakat
Fitrah. Zakat fitrah ini special dilak
sanakan demi untuk menyantuni
fakir miskin dalam menghadapi ‘Ied
(lebaran) agar meraka dapat dibebas
kan dari kesibukan mencari keperlu
an bahan sandang dan pangan untuk
hari ‘Ied tersebut.
Bayangkanlah betapa besar dan
hebatnya kasih sayang dikalangan
umat dapat dibuktikan kenyataan
nya, suci dari atas sesama mereka
bisa direalisir dan keadilan sosial
mudah dibangun. Apabila urusan
dan pelaksanaan zakat harta pada
hartawan muslim dan zakat fitrah
telah berjalan dengan penuh kesada
ran dan iman yang pelaksanaanya

dari sejak a s/d z sesuai dengan
aturan yang dibuat sendiri oleh
wetgevernya, Allah swt. Konon lagi
kalau zakat ini dibantu pula oleh
apa yang dinamakan SHADAQAH
dan INFAQ, yakni semacam aturan
pengeluaran harta yang sifatnya su
karela atas dasar perikemanusiaan;
yang waktunya tidak dibatasi dan
jumlahnya tidak ditentukan, bisa
dibawah jumlah yang dapat dicapai
dengan zakat. Tapi pun bisa sha
daqah dan infaq jauh diatas yang
dapat dihasilkan zakat.
Sebab itu zakat disamping untuk
pembersih dan pensucian harta itu
sendiri, maka efeknya yang lang
sung adalah untuk pengamanan dan
penentraman, pergaulan hidup ma
nusia itu sendiri pula. Keamanan dan
ketentraman yang telah banyak me
ninggalkan kehidupan pribadi dan
kehidupan manusia dewasa ini.
Ditinjau dari sudut ini dapat dipa
hamkan bagaimana Islam dengan aja
ran-ajarannya dan dengan amal wajib
dan sunat-sukarelanya telah menga
rahkan kehidupan manusia kepada
mahabbah (kasih sayang) yang
membuahkan rasa dan semangat
ta’awun (tolong menolong), ridhameridhakan antara sesama mereka.
Dalam hal ini sungguh mengesankan
sekali apa yang ditentukan Rasu
lullah dalam sebuah hadis :
“ Pernah datang seorang pria ta
mim kepada Rasulullah, maka pria
itu berkata : Ya Rasulullah, aku ini
seorang yang punya uang banyak,
punya ahli dan harta dan punya
banyak tetamu. Maka kabarkanlah
kepadaku bagaimana yang kubuat
dan bagaimana aku membelanjakan
harta kekayaan itu? Maka jawab
Rasulullah saw : Engkau keluarkan
zakat hartamu itu, karena zakat
adalah suatu alat yang akan mem
bersihkanmu; pun suatu alat yang
akan menghubungkanmu dengan
para kerabatmu; juga suatu alat yang
akan membuatmu kenal terhadap
hak orang-orang miskin, tetangga
dan yang meminta yang ada dalam
harta itu”
(H.R. Ahmad dari Anas r.a).
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Dibuka, Wisata
Edukasi Berkuda dan
Panahan di Kalidawir
GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah
Indar Parawansa didampingi Pj Bupa
ti Sidoarjo Dr Hudiyono M.Si meres
mikan Wisata Edukasi Berkuda dan
Panahan Yussar Stable and Riding di
Sidoarjo, Sabtu (24/10) sore.
Wisata digagas para pemuda
bekerja sama dengan Asosiasi
Pengusaha Desa (Apedi) ini
berada di Desa Kalidawir, Kec.
Tanggulangin.
Gubernur Khofifah men
gapresiasi ide penggagas dan
Apedi untuk mengembangkan
wisata edukasi yang juga akan
menjadi tempat pembinaan
bibit-bibit atlet berkuda dan
panahan di Sidoarjo. “Desa
ini dekat sekali dengan sem
buran lumpur yang sempat
menggegerkan secara nasional.
Namun kini tempatnya sangat bagus.
Apalagi kalau nanti pengembangan
wisata edukasi pertanian dan wisata
air telah jadi, saya yakin wisata ini
akan menjadi potensi besar di Sido
arjo,” ujar Khofifah.

Ditambahkan, wisata berkuda dan
panahan selama ini dikenal sebagai
wisata mahal dan hanya orang kaya
yang mampu mendapatkannya. Na
mun di Sidoarjo, wisata ini justru di

inisiasi oleh pemuda desa. Pihaknya
berharap semua lapisan masyarakat
dapat memanfaatkan dan meng
gunakannya. Terlebih lagi menjadi
tempat pembibitan atlet-atlet muda
bertalenta dari Kota Delta.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono men
gatakan masyarakat sekitarnya dapat
mengambil manfaat dari adanya
arena wisata edukasi. “Dalam waktu
dekat juga akan membuka akses jalan
dulu. Jadi, ini wisata, dan kami per
silahkan masyarakat desa mengem
bangkan jadi dikembangkan dengan
kerjasama,” katanya.
Zahlul Yussar, salah satu pengga
gas wisata ini berharap dapat men
jadi sarana para atlet untuk berkem
bang. Menurutnya, sudah banyak
atlet berkuda dan panahan dari Sido
arjo yang berprestasi hingga
tingkat nasional. Namun di
Sidoarjo belum ada infrastruk
tur yang layak sebagai tempat
latihan. “Ke depan, kami
akan mengembangkan Sun
nah Sport, yakni berkuda,
memanah, dan berenang. Saat
ini infrastruktur berkuda dan
memanah telah dibangun, ke
depan akan dibangun pula
kolam renang,” ujar Zahlul
Yussar.
Selain menjadi sarana
pengembangan para atlet,
Zahlul Yussar juga akan
mengembangkan wisata ini sebagai
wisata edukasi yang terintegrasi.
Kelak, di tempat ini akan diban
gun pula wisata pertanian, wisata
air, outbond, mini zoo, serta spot foto
yang instagenic.fmi

 Wisata edukasi berkuda dan panahan diresmikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa didampingi Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si berlokasi di Desa
Kalidawir, Kec. Tanggulangin.
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 Pj Bupati Dr
Hudiyono M.Si
saat berkunjung ke
wisata Tlocor untuk
melihat langsung
dalam rangka
pengembangan
infrastruktur
pendukung obyek
wisata setempat.

ragaminfo

KUNJUNGAN PJ BUPATI

Wisata Tlocor Perlu
Infrastruktur Pendukung

PENGEMBANGAN wisata bahari
Tlocor dengan destinasi ke pulau Lusi
(lumpur Sidoarjo) dan pulau Sarinah
menjadi perhatian serius Pj Bupati
Sidoarjo, Dr Hudiyono, M.Si. Lang
kah pengembangan wisata bahari ini
juga telah dibahas dengan Kement
erian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
pihak terkait, termasuk Camat Jabon
dan Pemerintah Desa Kedungpandan
dan pengelola Bumdes setempat, pada
Rabu kemarin.
Pengelolaan wisata bahari Tlocor
sejauh ini dilakukan secara swadaya
oleh masyarakat sejak 2019. Lewat
Pokdarwis (kelompok sadar wisata),
dalam sebulan omzetnya bisa men
capai Rp 300 juta. Ini bersumber dari
operasional 3 perahu boat dan 4 bis
air yang disediakan Pokdarwis untuk
mengangkut wisatawan yang berkun
jung ke Pulau Lusi.
“Setiap hari libur empat perahu
bisa mengantar wisatawan sampai 24
kali ke pulau Lusi, satu orang tarifnya
25 ribu rupiah, untuk anak-anak 15
ribu rupiah. Perjalanan dari dermaga
ke pulau Lusi sekitar 30 menit,” kata
Supari, Humas Pokdarwis.
Selain mengelola perahu, Pokdar
wis juga mengelola warung makan
dan home stay untuk wisatawan yang
ingin bermalam. Ada 16 kamar yang
tersedia. Tarifnya per malam hanya Rp
250.000, dilengkapi AC dan air panas.
Dalam waktu dekat, kata Supari,

Pokdarwis akan membangun TPI
(Tempat Pelelangan Ikan). Karena
mayoritas warga sekitar Tlocor mata
pencahariannya adalah nelayan.
Saat berkunjung, Pj. Bupati Sido
arjo, Dr Hudiyono M.Si dengan naik
perahu boat ditemani Supari, Humas
Pokdarwis berkunjung ke pulau Lusi.
Ikut dalam rombongan, anggota DPR
RI Komisi X, Rahmat Muhajirin, Wakil
Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, Wakil
Ketua Komisi D, Zahlul Yussar dan
anggota DPRD Mimik Idayana.
Dari hasil kunjungan tersebut,
Cak Hud, sapaan akrab Pj Bupati ini
melihat banyak potensi yang bisa
dikembangkan di pulau Lusi. Setida
knya beberapa usulan yang dicatat
Cak Hud. Di antaranya, pertama pem

bangunan aliran listrik ke pulau Lusi,
pengerukan sungai Tlocor menuju
pulau Lusi, pelebaran akses jalan mu
lai dari raya Porong sampai dengan
dermaga Tlocor dan pembangunan
sekolah perikanan di tengah pulau
Lusi. Termasuk sarana dan prasarana
di dalam pulau Lusi masih dinilai Cak
Hud minim fasilitas.
“Memang banyak fasilitas yang ma
sih belum lengkap, kita dorong segera
dilakukan pengembangan. Dalam
waktu dekat pemkab Sidoarjo akan
mengundang KKP, Pemerintah Provin
si Jawa Timur dan stake holder untuk
membahas pengembangan wisata
Tlocor ini. Karena pulau Lusi ini meru
pakan kewenangan pemerintah pusat
yaitu KKP,” kata Cak Hud.irw
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PILKADA 2020

Cak Hud Ajak Warga

S

Tidak Golput

pilkada dapat berjalan lancar, aman
ESUAI agenda nasio
dan damai,” tambahnya.
nal dalam pagelaran
Dalam pesta demokrasi ini terpesta demokrasi secara
dapat tiga pasangan calon (Paslon)
serentak, Pj Bupati
Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo
Sidoarjo Dr Hudiyono
yang bersaing merebut hati rakyat
M.Si mengajak masyarakat SidoSidoarjo. Mereka asalah Paslon
arjo menggunakan hak pilihnya
Bambang Haryo Soekartono (noterkait pelaksanaan Pemilihan
mer 1), lalu Paslon Ahmad MudlorKepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo.
Subandi (nomer 2) dan Paslon KelaSehingga tepat pada 9 Desember
na Aprilianto-Dwi Astutik (nomer 3).
2020 nanti, warga Sidoarjo diimbau
Sementara itu, Ketua KPUD
tidak golput.
Sidoarjo, M. Iskak mengungkapkan
“Kepada warga Sidoarjo yang
bahwa jumlah DPSHP di Kabupaten
telah mempunyai hak pilih, kami
Sidoarjo tahun 2020 sebanyak
harapkan untuk tidak golput. Pada
1.409.144, sedangkan jumlah DPT
tgl 9 Desember, mari sama-sama
 Dr Hudiyono M.Si | Pj. Bupati Sidoarjo
yang akan menggunakan hak pilike TPS untuk menggunakan hak
hnya pada pemilihan Bupati
pilihnya dengan tetap disiplin
dan Wakil Bupati di Sidoarjo tahun 2020 tercatat
melaksanakan protokol kesehatan,” kata Cak Hud, sapaan
sebanyak 1.404.887 pemilih.ful
Pj Bupati Sidoarjo.
Lebih lanjut, Cak Hud menambahkan sesuai agenda
nasional bahwa pada 9 Desember 2020, Sidoarjo akan
menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo.
Semua komponen masyarakat berkewajiban menyukseskan pesta demokrasi ini. “Mari kita sukseskan pilkada
tahun ini, dengan datang ke TPS - TPS untuk memberikan
suaranya,” ungkapnya.
Pilkada tahun ini memang digelar dalam kondisi pandemi Covid-19, namun masyarakat tidak perlu khawatir
karena pemerintah berkomitmen untuk menerapkan
protokol kesehatan pada setiap tahapan.
“Dalam pelaksanaan nantinya, dipastikan akan
diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga setiap masyarakat yang datang ke TPS
akan menjalankan prosedur protokol kesehatan,” ungkapnya.
“Kewajiban kita semua menjaga kondusifitas wilayah agar semua tahapan
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Destinasi Wisata
Seni-Budaya Patut
Dikembangkan

 Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si, bersama seniman dan budayawan Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa.

PULUHAN seniman dan buday
awan tergabung dalam Kampung
Seni Pondok Mutiara Sidoarjo
dan Brang Wetan, berkunjung ke
Pendapa Delta Wibawa. Mereka
memenuhi undangan Pj Bupati Dr
Hudiyono M.Si, untuk membahas
langkah-langkah ke depan dalam
menghidupkan kembali destinasi
wisata seni dan budaya di Kota
Delta.
Dalam dialog itu, para seniman

dan budayawan mengaku bahwa
selama ini kurang mendapat perha
tian dari pemerintah. Bahkan mer
eka merasa keberadaan lebih dikenal
luar daerah, khususnya tingkat
Provinsi Jatim.
Ketua komunitas Kampung Seni,
Mahmud Yunus mengungkapkan
rasa gembiranya karena sudah pulu
han tahun dia dan teman-temannya
tidak pernah menginjakkan kaki di
pendopo kabupaten.

“Teman-teman senang bisa
mancek pendopo bertemu Pj. Bupati
Sidoarjo. Dan tentunya kami ber
harap agar Cak Hud memperhatikan
perkembangan seni dan budaya
Sidoarjo,” katanya. “Dan keberadaan
Kampung Seni, tentunya bisa masuk
sebagai ikon Kabupaten Sidoarjo,”
tambahnya.
Dalam dialog itu, Cak Hud,-sapaan Pj Bupati merasa senang
sekaligus mengapresiasi para tokoh
seniman Sidoarjo. Ditambahkan,
potensi destinasi wisata budaya dan
seni di Sidoarjo berpeluang mem
bantu peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD).
“Kami berharap Sidoarjo ada
destinasi wisata budaya. Dinas pen
didikan dan kebudayaan kolaborasi
dengan komunitas Brang Wetan dan
Kampun Seni. Menggarap konten
program-program yang menarik”,
jelas Cak Hud.
Cak Hud melihat pertumbuhan
ekonomi pariwisata di Sidoarjo
termasuk kecil. Di Jawa timur 38
persen pendapatan diperoleh dari
sektor pariwisata. Bila digarap serius
potensi wisata di Sidoarjo bisa dit
ingkatkan lagi.
“Semoga dalam waktu dekat ini
masalah penghijauan di kampung
seni bisa segera dilakukan. Untuk
pembukaan akses jalan dari depan
Lippo Mal menuju Kampung Seni
nanti kita lihat, bisa kita targetkan
tahun depan,” tuturnya.wil
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RAKOR BAZNAS 2020

Potensi Zakat ASN Cukup Besar

 Pj Bupati Dr. Hudiyono M.Si saat hadir pada acara Rakor Baznas Sidoarjo yang diselenggarakan
Arayanna Hotel n Resort Trawas Mojokerto.

POTENSI perolehan zakat yang di
himpun Baznas Kabupaten Sidoarjo
cukup besar apabila digarap dengan
bagus. Jumlah pegawai ASN yang
mencapai 10 ribu orang menjadi pel
uang untuk mencapainya. Hal terse
but disampaikan Pj. Bupati Sidoarjo
Dr. Hudiyono M.Si pada Rakor Ba
znas Sidoarjo yang diselenggarakan
Arayanna Hotel n Resort Trawas
Mojokerto, Rabu lalu.
Pj. Bupati Dr Hudiyono M.Si
menghitung akan ada perolehan
zakat sebesar Rp. 75 milyar apabila
seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo
menyalurkan zakatnya ke Baznas
Sidoarjo. Menurutnya peluang
perolehan zakat dari para ASN
seperti ini sangat tinggi. Untuk itu
dirinya meminta Baznas sebagai
lembaga zakat infak dan sedekah
dapat terus mengoptimalkan peran
nya.
Selain itu, lanjut Cak Hud, sapaan
Pj Bupati Sidoarjo ini bahwa sasaran
pemanfaatan zakat juga harus lebih
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dioptimalkan. Seperti halnya digu
nakan untuk pendidikan bagi anak
yatim. Untuk itu dirinya meminta
Baznas Sidoarjo selalu berkoordinasi
dengan program-program yang
ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan
begitu kualitas zakat nantinya akan
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terus meningkat.
Sementara itu Wakil Ketua III
Baznas Sidoarjo H. Ilhamuddin men
gatakan optimalisasi pengumpulan
zakat menjadi salah satu bahasan
dalam Rakor kali ini. Selain itu
dalam Rakor kali ini juga akan diba
has mekanisme pengelolaa zakat
infaq dan sedekah yang efektif dan
efisien.
Dikatakanya sebanyak 72 orang
dari pengurus unit pelaksana zakat
di tiap OPD maupun kecamatan
serta dari Satker Kemenag Sidoarjo.
Dan sejauh ini Baznas Sidoarjo me
miliki prestasi yang membanggakan
dalam administrasi pengelolaan
zakatnya.
Penyajian laporan keuangan, kin
erja keuangan maupun arus kasda
tahun 2019 Baznas Sidoarjo menyan
dang WTP (Wajar Tanpa Pengecual
ian) dari auditor independent kantor
akuntan publik Habib Basuni dan
Heriadi.
Dalam kesempatan tersebut juga
dilakukan MoU antara Baznas Sido
arjo dengan Kantor Kemenag Sido
arjo dalam hal pengumpulan dan
pendistribusian zakat.git
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PERINGATAN HSN 2020

”Pesantren Sudah
Merevitalisasi Diri”

 Puncak peringatan HSN ke 5 tahun 2020 dihadiri Pj Bupati Dr Hudiyono MSi berlangsung di
Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo.

MALAM puncak peringatan Hari
Santri Nasional (HSN) ke 5 di Kabu
paten Sidoarjo dimaknai Pj Bupati
Sidoarjo, Dr Hudiyono M.Si, bahwa
negara ini wajib mencerdaskan
bangsanya dan mensejahterahkan
bangsanya. Salah satunya adalah
pengembangan pesantren berbasis
vokasi atau pendidikan berbasis
kejuruan ketrampilan yang
mencetak santri preneur.
Lembaga pesantren
selain menjadi tempat
transformasi ilmu ke Isla
man juga mencipatakan
santri preneur. Adanya
pesantren sebagai tem
pat memelihara dan
menjaga tentang konsepkonsep ke Islaman dan
yang terakhir mencip
takan ulama.
“Dimasa perkembangan
teknologi maupun perkem
bangan peradaban sekarang,
saya kira pesantren juga sudah

merevitalisasi diri, mengubah dan
menyesuaikan perkembangan dan
juga sudah diperkuat oleh negara
dengan hadirnya UU No. 18 Tahun
2019 tentang Pesantren,” kata Pj Bu
pati Hudiyono, pada malam puncak
perin

gatan HSN ke 5, di Pendapa Delta
Wibawa, pada Sabtu lalu.
Dua konsep ini kontribusi yang
cukup besar pesantren terhadap
pembangunan negara. Di pesantren
ada lembaga formal dan non formal.
Konsep pendidikan di pesantren
dinilai Hudiyono luar biasa bagus
karena setiap saat para santri bisa
interaksi langsung dengan gurugurunya, pengasuhnya dan para
Kyainya.
“Setiap waktu ketemu dengan
Kiainya, ini yang bagus, sehingga
apa yang dikonstruksikan didalam
kurikulum pesantren, kurikulum
umum maupun agama ini sematamata untuk mecerdaskan bangsa.
Mencerdaskan bangsa itu pasti
menuju kesejahteraan,” ujar Cak
Hud, sapaan akrab Hudiyono, yang
juga menjabat Kepala Biro Kesos
Provinsi Jawa Timur.
Maka konsep pengajaran di
pesantren sekarang bukan hanya
tentang pendalaman agama saja,
sekarang vokasional juga masuk
atau ketrampilan. Kalau di Jawa
Timur ada One pesantren One produk.
Setiap pesantren itu akan men
jadikan santri preneur dan sosio
preneur. Jadi pesantren itu selain
menguatkan ilmu keagamaan juga
menguatkan tetang ketrampilan.
Tentang vokasional, karena memang
pertumbuhan jenis-jenis pekerjaan
yang luar biasa macamnya dengan
adanya teknologi informasi maka
pesantren dalam perkembangan
juga menyesuaikan,” urai Cak Hud.
Di Sidoarjo ada sekitar 90
pesantren yang terdata di kan
tor kementerian agama kabu
paten Sidoarjo, hubungan antara
pemerintah dengan pesantren
sangat harmonis, sinergitas
terjaga dengan baik karena di
rawat dengan berbagai program
peningkatan pesantren.
Dimasa pandemi ini, Hudi
yono berpesan kepada para santi
“Santri sehat Sidoarjo kuat, Indone
sia kuat. Kita harapkan para santri
untuk disiplin protokol kesehatan,”
ucapnya.irw
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Agar Patuh, Pelanggar Lalin
Sidoarjo Dihipnoterapi
Ada yang baru dari Operasi Zebra Semeru 2020 Polresta Sidoarjo digelar hari ini.
Semua yang terjaring razia akan dilakukan penindakan sesuai dengan pelanggarannya.
Namun selain penindakan, di Sidoarjo para pelanggar juga diberikan hipnoterapi.

 Para pelanggar lalin yang diberi hipnoterapi

Kasatlantas Polresta Sido
arjo Kompol Eko Iskandar mengata
kan Operasi Zebra Semeru 2020 di
wilayah Sidoarjo secara serentak di
gelar mulai hari ini. Semua pelang
gar akan diberikan penindakan ses
uai dengan pelanggarannya.
“Selain itu juga diberikan hip
noterapi kepada para pelanggar
yang terjaring razia,” kata Kompol
Eko Iskandar, belum lama ini.
Kompol Eko menambahkan
karena saat ini di musim pandemi
COVID-19, maka dalam razia ini
yang dikedepankan adalah preemtif
dan preventif. Artinya penindakan
itu hanya 20 persen.
Oleh karena itu untuk menanam
kan kesadaran berlalu lintas dan
mematuhi protokol kesehatan agar
terpatri dan tertanam dari alam
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bawah sadar sampai dengan kehidu
pan sehari-hari maka diberi terapi
hipnoterapi.
“Ada sekitar 60 pelanggar yang
dihipnoterapi, dengan kegiatan ini
semoga mereka segera sadar untuk
mematuhi aturan berlalu lintas,”
tambah Eko.
Dr Ketut Abid Halimi, pakar
hipnoterapi mengatakan tujuan
hipnoterapi ini agar warga punya
kesadaran bukan karena takut polisi.
Namun punya kesadaran muncul
dari dirinya sendiri.
“Untuk mendiagnosa diri mereka
agar lebih taat bukan karena takut
Polisi. Namun mereka akan sadar
karena diri sendiri. Kegiatan ini baru
pertama kali yang dilakukan oleh
polisi,” kata Ketut.
Salah satu warga, Ferry (41) men
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gatakan bahwa dirinya terjaring
razia zebra karena tidak memiliki
SIM. Setelah mengikuti hipnoterapi,
dia baru sadar. Karena selama ini
dia acuh tak acuh karena tak punya
SIM. Dan selanjutnya dia akan men
gurus SIM.
Baru sadar mas kalau selama ini
saya tidak memiliki SIM. Secepatnya
akan mengurusnya agar tidak terjar
ing razia,” kata Ferry.
Hal sama disampaikan Intan (19)
yang selama ini juga belum memiliki
SIM. Intan beralasan sudah men
gurus SIM tetapi selalu gagal ujian
praktik.
“Setelah mengikuti hipnoterapi
ini ingat ibu saya yang sedang sakit.
Tapi akan segera mengulangi men
gurus SIM, meski sering gagal,” kata
Intan.sug
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Kafilah Waru Juara Umum MTQ 2020
PENYELENGGARAAN Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten
Sidoarjo ke-29 pada tahun 2020,
menghasilkan juara umum yang dis
andang kafilah Waru. Penyerahan
piala pemenang MTQ ini dilakukan
Sekda Achmad Zaini MM, mewakili
Pj Bupati Dr Hudiyono M.Si, ber
samaan dengan acara penutupan
yang berlangsung di Pendapa Delta
Wibawa, pekan lalu.
Dalam kompetisi itu, kafilah
Waru keluar sebagai juara umum
dengan raihan 52 poin. Sedangkan
juara kedua ditempati Kafilah Candi
dengan 41 poin. Dan juara ketiga
ditempati Kafilah Tanggulangin
dengan 33 poin.
Menurut Sekda Zaini, kegiatan
MTQ tahun ini diikuti sebanyak
601 peserta dari 18 kafilah atau ke
camatan. MTQ kali ini merupakan
seleksi awal untuk persiapan MTQ
di tingkat Provinsi Jawa Timur yang
akan digelar tahun depan di Pame
kasan, Madura.
“Hari kami adakan penutupan
dan ini kami lakuan seleksi lebih
awal dari biasanya. Sehingga per
siapan kami untuk MTQ tingkat
Provinsi Jatim akan punya lebih
banyak persiapannya,” kata Zaini.
“MTQ tingkat Jatim berlangsung
202, rencananya dilaksanakan Pame
kasan, Madura sebagai tuan rumah,”
tambah pria yang menjabat sebagai
Ketua Lembaga Pengembangan Tila

 Sekda Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini MM, menyerahkan piala pemenang MTQ ke 29 tahun 2020
pada acara penutupan yang berlangsung di Pendapa Delta Wibawa.

watil Quran (LPTQ) Sidoarjo itu.
Pada MTQ tingkat Jatim itu,
lanjut Zaini, Sidoarjo menargetkan
sebagai juara umum. Target itu di
dasarkan karena saat ini Sidoarjo
merupakan kabupaten dengan pe
nyumbang peserta terbanyak yang
mewakili Jatim di MTQ tingkat na
sional.
“Target kami juara umum. Itu
mengacu kepada wakil Sidoarjo
yang terbanyak mewakili Jatim saat
ini di tingkat nasional. Ada 9 orang.
Dan itu terbanyak se-Jatim,” terang
Zaini.
Sementara itu, Camat Waru, Rudi
Setiawan mengaku sangat bersyukur
dan bangga atas capaian kafilahnya.
Ia mengapresiasi para peserta serta
pembina yang telah gigih berjuang

meski dalam masa pandemi CO
VID-19 saat ini.
“Yang pertama ucap syukur ke
pada Allah SWT. Kedua pasti rasa
bangga dengan perjuangan anak
didik kami, para pembina kami di
tengah masa pandemi ini juga,” ujar
Rudi.
Rudi kemudian membeberkan
bagaimana kafilahnya bisa men
juarai MTQ tingkat kabupaten.
Menurutnya raihan itu dicapai
karena telah mempersiapkan secara
matang para anak didiknya di lomba
tingkat kecamatan sebelumnya.
“Secara teknis setiap ada event kami
selalu mengadakan lomba dahulu
di tingkat kecamatan. Jadi seperti
tingkat kabupaten ini kami seleksi
dahulu,” tandas Rudi.irw
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 Kepala SDN Kedungcangkring, Abd Muntholib bersama para pendidikan dan siswa berpretasi.

SDN KEDUNGCANGKRING

Mempercantik Diri
Mendukung Prestasi
TERUS mempercantik diri. Itulah
SDN Kedungcangkring, Keca
matan Jabon, yang dalam dua
tahun terakhir ini terus berbenah
tidak hanya sebatas fisik bangu
nan sekolah, tetapi juga pemban
gunan budaya dan suasana pen
didik serta tenaga kependidikan
di sekolah itu.
Kepala SDN Kedungcangkring
Abd. Muntholib, S.Pd., M.Si
menjelaskan, sejak diberi amanah
mengelola sekolah itu, dia melihat
banyak hal yang harus segera di
ubah. Di antaranya adalah tanda
identitas sekolah yang layak di
pandang.
“Saya buatkan papan nama
sekolah yang lengkap dengan
visi-misi sekolah dan foto guruguru, karena itu yang dilihat
masyarakat pertama kali saat
masuk ke areal sekolah,” ungkap
Muntholib.
Selain itu pihaknya memasang
beberapa papan poster yang
memuat kata-kata mutiara di ta
man sekolah. Keberadaan taman
dianggap memiliki nilai tambah
dengan papan-papan poster itu.
Selain memberikan keindahan di
sekolah juga sebagai media pem
belajaran dan penguatan karakter.
Di sekitaran taman tersebut
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juga disediakan kursi untuk ber
kumpul anak-anak. Saat berada di
sana kondisi anak-anak disegar
kan kembali dengan pepohonan

 Abd Muntholib, Kepala SDN Kedungcangkring
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dan tanaman bunga di taman.
Mereka pun menggali wawasan
di majalah dinding sekolah. Hal
itu diyakini dapat menentukan
proses kelancaran pembelajaran
di sekolah, karena peserta didik
betah di sekolah.
Kenyamanan di SDN Kedung
cangkring juga didukung dengan
penambahan toilet. Dulunya han
ya ada dua toilet untuk melay
ani 200 lebih peserta didik. Saat
ini sudah ada enam toilet yang
kondisinya layak dan bersih.
Muntholib menegaskan, un
tuk membuat perubahan harus
punya keberanian dan komitmen
menciptakan layanan pendidikan
yang layak. Meskipun tak sedikit
biaya yang harus ia tanggung
sendiri.
“Kalau untuk pendidikan anakanak jangan hitung-hitungan,
lah... Jumlah pastinya saya ndak
tahu, perkiraan 60an juta,” jelas
Muntholib.
Penambahan fasilitas sekolah
lainnya yakni lapangan bola voli.
Lapangan itu tak hanya dise
diakan untuk kegiatan olahraga
anak-anak SDN Kedungcang
kring saja, tetapi juga bisa diman
faatkan untuk warga di sekitar
sekolah.
Kelebihan lainnya berasal
dari prestasi non akademik. Di
antaranya juara 1 futsal tingkat
kecamatan, juara 3 gerak jalan
kecamatan, juara 2 lari 100 Meter
tingkat kecamatan, juara 1 MTQ
Tartil dan Pildacil tingkat keca
matan. Semua raihan itu didapat
pada tahun 2019 lalu.fmi
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Raditya-Genta | Karateka Sidoarjo

Ukir Prestasi Internasional

 Karateka Sidoarjo, Raditya dan Genta menorehkan prestasi yang cukup membanggakan.

SIDOARJO memiliki segudang atlet
karateka yang berhasil mengukir
prestasi cukup membanggakan.
Sebut saja Raditya Rimba Ad
hyaksa yang meraih juara
dunia saat masih duduk di
bangku sekolah dasar. Selain
itu ada pula Genta Senand
ung Selaksa Alam, pelajar
SMP yang tidak kalah moncer
prestasinya.
Bahkan Genta pernah dino
batkan sebagai kareteka terbaik
dan termuda Jawa Timur yang
lolos ujian sabuk hitam pada
tahun 2016 silam. Setelah sebel
umnya lulus sabuk putih dalam
jangka waktu satu tahun.
Genta mengaku mulai menyu
kai karate sejak kakaknya sering
mengajak dia menyaksikan pertand
ingan. Dari pengalaman melihat per
tandingan itu, ia mulai mencoba ikut
latihan karate.
“Waktu kakak bertanding, ka
kak ajak saya ikut melihat. Terus di
rumah latihan sama kakak,” kata
Genta.
Di rumah Genta disediakan
tempat latihan oleh orang tuanya.
Kakaknya jadi pelatih di rumah, se
lain ia latihan di perguruan Inkai di

Surabaya. Usaha dan kerja kerasnya
pun membuahkan hasil berupa bea
siswa atlet

di rumahnya. Ada lebih dari 60 piala
yang sudah Genta kumpulkan.
Semua perolehan tropi, medali,
dan piagam jadi bukti prestasi untuk
menunjang masa depannya. Selain
keinginannya menjadi atlet nasional
dan profesional, ia juga berniat men
jadi tentara.
“Pengen jadi tentara sama atlet
nasional. Bisa main di Sea Games,
Asian Games, sama lomba tingkat
dunia,” ujar Genta.
Adrian Budi Nur Pradimmi, S.Sn,
orang tua Genta mengemukakan,
sebagai orangtua ia selalu memberi
dukungan moral, material, dan spiri
tual. “Saya selalu mendukung minat
anak-anak, dan tidak memaksa mer
eka harus menggeluti bidang ter
tentu,” ungkap
Adrian.fmi

dari Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
Saat berkun
jung ke rumah
Genta, berderet
kumpulan med
ali dan tropi
yang cukup me
nyita perhatian.
Raihan-raihan
itu menghiasi
dinding dan meja
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 Kegiatan Muskab ke IV DWP Kab. Sidoarjo yang
dilaksanakan secara virtual di ruang CoC Dinas
Kominfo Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo.

MUSKAB IV DWP SIDOARJO

Tingkatkan Profesionalisme
Sebagai Mitra Pemerintah
KARENA pertimbangan masa pan
demi Covid-19, Dharma Wanita
Persatuan (DWP) Kabupaten Sido
arjo menggelar Musyawarah Kabu
paten (Muskab) ke-IV secara virtual,
pada Selasa lalu. Kegiatan Muskab
melalui daring berlangsung di ru
ang CoC (Command Center) Dinas
Kominfo Sidoarjo di Pendapa Delta
Wibawa Sidoarjo.
Muskab dipimpin Ketua DWP
Kabupaten Sidoarjo Ny. Endang
Achmad Zaini dengan mematuhi
protokol kesehatan. Selain memakai
masker, menggunakan hand sanitizer
serta menjaga jarak di antara peserta
Muskab yang terbatas tersebut. Be
gitu pula yang dilakukan seluruh
peserta yang ikut melalui aplikasi
zoom meeting.
Seluruh pengurus DWP unsur
pelaksana di masing-masing OPD
juga menerapkan protokol kesehat
an Covid-19 saat mengikuti Muskab
lewat zoom meeting tersebut. Ketua
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DWP Kabupaten Sidoarjo Ny. En
dang Achmad Zaini bersyukur DWP
Kabupaten Sidoarjo dapat melak
sanakan Muskab ditengah pan
demi Covid-19. Meski melalui zoom
meeting tidak menghalangi dalam
penyampaian laporan pertanggung
jawaban maupun program kerja
DWP Kabupaten Sidoarjo ke depan.
Dikatakannya pelaksanaan
Muskab IV DWP Kabupaten Sido
arjo sendiri merupakan tindak lanjut
Musprov IV DWP Jawa Timur bulan
Februari lalu. Pelaksanaanya digelar
lima tahun sekali. Tujuannya untuk
menyampaikan laporan pertang
gungjawaban/LPJ ketua DWP Ka
bupaten Sidoarjo. Selain itu Muskab
kali ini juga digunakan untuk
menyampaikan hasil Munas ke-IV
DWP pusat tahun 2019.
Istri Sekda Kabupaten Sidoarjo
Drs Achmad Zaini MM tersebut
mengatakan, di usianya yang ke-20
tahun ini, DWP patut bersyukur dan
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berbangga telah menjadi organisasi
perempuan yang besar. Sebagai
organisasi kemasyarakatan yang
menghimpun dan membina istri
ASN, DWP telah diberi petunjuk
dan kemudahan dalam menjalankan
program kerja organisasi secara ter
struktur.
Perkembangan organisasi DWP
menuju organisasi yang profesional
sebagai mitra stategis pemerintah.
“Dharma Wanita Persatuan sudah
selayaknya memiliki standing position dengan mengambil peran strat
egis dalam pembangunan nasional,”
ucapnya.
Pihaknya terus bertekad me
ningkatkan kualitas sumber daya
anggota dan keluarganya untuk
membangun keluarga bahagia dan
sejahtera. Anggota DWP dapat men
jadi subyek pendidik yang pertama
dan utama dikeluarganya melalui
program pendidikan, ekonomi, sos
ial dan budaya.eni
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DWP Sidoarjo Ikut Berperan
Tangkal Penyebaran Covid-19
PERAN serta menangkal penye
baran Covid-19, Dharma Wanita
Persatuan (DWP) Kabupaten Sido
arjo seusai melaksanakan Muskab,
menggelar Webinar dengan tema
“Peran DWP Kabupaten Sidoarjo
di masa pandemi Covid-19”.
Kepala Bidang Kesehatan Ma
syarakat Dinas Kesehatan dr. Ab
dillah Segaf Alhadad, MM dihad
irkan sebagai narasumber dalam
Webinar yang dilakukan di ruang
CoC (Command Center) Dinas
Kominfo Sidoarjo tersebut.
Seluruh pengurus DWP unsur
pelaksana di masing-masing OPD
antusias mengikutinya. Terlihat
berbagai pertanyaan dilontarkan
peserta Webinar melalui aplikasi
zoom meeting yang digunakan.
Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo
Ny. Endang Achmad Zaini men
gatakan Webinar terkait Covid-19
dilakukan agar anggotanya lebih

paham tentang pencegahan penye
baran Covid-19. Melalui kegiatan
seperti ini dirinya berharap ang
gotanya terus berupaya mencegah
penyebaran Covid-19.
Dikatakannya masyarakat
tidak boleh lengah terhadap
upaya pencegahan penyebaran
Covid-19. Masyarakat diharapkan
selalu mentaati protokol kesehatan
pencegahan penyebaran Covid-19.
Seperti memakai masker, cuci
tangan pakai sabun serta menjaga
jarak.
Perilaku tersebut dimintanya
selalu diterapkan di masa pandemi
Covid-19. Mulai dari keluarga
sampai dilingkungannya harus
menerapkan protokol kesehatan
pencegahan penyebaran Covid-19.
Ditambahkan bahwa DWP
Kabupaten Sidoarjo terus men
dukung upaya pemerintah dalam
pencegahan penyebaran Covid-19.

Bahkan upaya untuk memutus
mata rantai penyebaran Covid-19
juga dilakukan DWP Kabupaten
Sidoarjo dengan pembagian mask
er. Seluruh anggotanya di tingkat
pengurus DWP unsur pelaksana
di masing-masing OPD dihimbau
melakukan hal yang sama. Hal
tersebut tidak lain untuk menjaga
penularan virus tidak terjadi.
Kepala Bidang Kesehatan Ma
syarakat Dinas Kesehatan dr. Ab
dillah Segaf Alhadad juga meng
himbau agar masyarakat tetap
waspada terhadap penyebaran
Covid-19. Namun masyarakat juga
diharapkan tidak takut berlebihan
terhadap virus ini, karena justru
akan menurunkan imunitas tubuh.
“Yang penting jangan kendor
menerapkan protokol kesehatan,
jangan panik, tidak boleh takut
berlebihan tapi tetap waspada,”
tuturnya.mas

 Kegiatan Webinar dilaksanakan DWP Kab. Sidoarjo bertema “Peran DWP Kabupaten Sidoarjo di masa pandemi Covid-19” berlangsung di ruang CoC
(Command Center) Dinas Kominfo Sidoarjo.
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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TP-PKK SIDOARJO

Gelar Pelatihan Bisnis Pangan Lokal

 Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny. Muzayyinningsih Hudiyono (kiri) bersama Deputy Bisnis PT
Pegadaian (Persero) Area Surabaya 2, H. Nurhayanto S.Pd, M.Si.

TP-PKK Kabupaten Sidoarjo mengajak
anggotanya untuk mengembangkan
pangan lokal melalui pelatihan bisnis
kuliner berbasis pangan lokal secara
Daring di Comand Center Diskominfo
Sidoarjo, Rabu lalu. Praktisi kuliner
berbahan lokal ibu Liem Evy Her
nawati menjadi narasumber pada keg
iatan tersebut.
Kegiatan kali ini juga diisi dengan
gerakan menabung emas yang meng
hadirkan narasumber Deputy Bisnis
PT Pegadaian (Persero) Area Surabaya
2, H. Nurhayanto S.Pd, M.Si.
Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo
Ny. Muzayyinningsih Hudiyono men
gatakan usaha kuliner yang mengolah
pangan lokal masih minim. Padahal

Indonesia kaya akan pangan lokal,-jumlahnya ratusan jenis tanaman pan
gan di Indonesia. Hal tersebut menja
dikan Indonesia nomor tiga terbesar di
dunia dalam keanekaragaman hayati
(biodiversity).
Dirinya melihat hingga kini masih
banyak masyarakat yang belum ber
gairah memanfaatkan potensi pangan
lokal. Padahal usaha kuliner berbahan
pangan lokal dapat menjadi peluang
usaha sekaligus solusi di masa pande
mi Covid-19. Para pemilik usaha jasa
boga pun masih banyak yang belum
tertarik memanfaatkan potensi pangan
lokal untuk diolah menjadi makanan
lokal khas daerah.
“Melalui webinar ini, saya juga

berharap akan membuat semua kader
lebih bersemangat untuk berinovasi.
Saya juga sangat berharap kepada
narasumber kuliner yang sudah mem
punyai pasar, untuk mau kolaborasi
dengan kreasi pemula dari kader-kad
er PKK di kabupaten,” ucapnya.
Isteri Pj Bupati Sidoarjo ini menam
bahkan konsumsi pangan lokal sangat
penting diterapkan mulai ditingkat
keluarga. Oleh karenanya semua
kader PKK diharapkan mengetahui
tentang kuliner berbasis pangan lokal.
Ke depan diharapkan kuliner berbasis
pangan lokal dapat dikembangkan
menjadi kuliner beragam, bergizi,
seimbang dan aman.
“Tim Penggerak PKK tentunya
memiliki peran yang sangat strategis
dalam pengembangan kuliner berbasis
pangan lokal. Selain untuk menambah
pendapatan keluarga, kuliner seperti
ini juga diharapkan menyediakan
kuliner beraneka ragam dan dapat
meningkatkan pemenuhan gizi mikro
di tingkat keluarga,” ujarnya.
Kegiatan Webinar yang diikuti
ibu-ibu ketua Tim Penggerak PKK
kecamatan, desa/kelurahan se Kabu
paten Sidoarjo tersebut istri Pj. Bupati
Sidoarjo Dr. Hudiyono M.Si itu juga
dicanangkan gerakan 'Ayo Menabung
Emas'. Menariknya dalam Webi
nar kali ini semua pesertanya akan
mendapatkan promo tabungan emas
sebesar 0,01 gram emas dari PT Pega
daian (Persero). Selanjutnya semua
peserta dapat rutin menabung emas di
perusahaan plat merah tersebut.git

 TP PKK Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan pelatihan bisnis kuliner berbasis pangan lokal secara Daring di Comand Center Diskominfo Sidoarjo di
Pendapa Delta Wibawa.
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Anggota
PKK Dilatih
Budidaya Ikan
dan Hidroponik
ANGGOTA PKK di delapan desa
di Kecamatan Candi dilatih budi
daya ikan dalam ember serta mena
nam sayur hidroponik, pada Kamis
lalu. Kegiatan Bimbingan Teknis ini
yang digelar TP-PKK Provinsi Jawa
Timur di Kantor Kecamatan Candi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ket
ua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny.
Muzayyinningsih Hudiyono, Camat
Candi Iwan Djauhari, serta ketua
Pokja III TP-PKK Provinsi Jatim.
Ketua TP-PKK Kabupaten Sido
arjo Ny. Muzayyinningsih Hudi
yono mengatakan semangat untuk
terus berinovasi dimasa pandemi
Covid-19 ditunjukkan anggota TPPKK yang ada di Kabupaten Sido
arjo.
Seperti yang akan dilakukan ang
gotanya dengan berlatih budidaya
ikan dalam ember serta menanam
sayur hidroponik.
Dikatakan, tidak ada yang tahu
kapan pandemi Covid-19 akan be
rakhir. Untuk itu semangat untuk
tetap bangkit dan berinovasi harus
dilakukan.
Seperti mengggelar pelatihan
budidaya ikan dalam ember serta

menanam sayur hidroponik akan
terus dikembangkannya lagi di
desa/kelurahan yang ada di Kabu
paten Sidoarjo. Pasalnya dirinya
melihat masyarakat Sidoarjo sudah
lekat dengan olahan jenis makanan
berbahan ikan.
Istri Pj Bupati Sidoarjo ini ber

harap anggotanya nanti dapat
mengembangkan hasil pelatihan
budidaya ikan dalam ember serta
menanam sayur hidroponik dari
kerjasama dengan TP-PKK Provinsi
Jatim kali ini. Sehingga nantinya
hasil yang akan diperoleh akan
maksimal.git

 Kegiatan bimbingan teknis budidaya ikan yang diikuti anggota PKK berlansung di kantor
Kecamatan Candi.
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Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Mengucapkan:

Selamat

natal 2020
dan Tahun baru
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