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EMASUKI pertengahan
tahun ini, Pemkab Sidoarjo
kembali mengukir prestasi
terkait dalam pengelolaan
keuangan daerah. Dimana,
pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2019 yang dilakukan Pemkab Si
doarjo menunaikan predikat Opini Wajar Tan
pa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerik
saan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Ini setidaknya menunjukkan indikasi bah
wa sistem pelaporan pengelolaan keuangan
Pemkab Sidoarjo, dapat dipertanggungjawab
kan dengan segala kewajaran, kepatutan dan
kepatuhannya. Hal ini tentunya tidak ha
nya membanggakan, namun sekaligus patut
disyukuri, apalagi opini WTP ini merupakan
ke kali tujuhnya,–yang berturut-turit diraih
Pemkab Sidoarjo, sejak tahun 2013.
Meski demikian, Wakil Bupati H. Nur Ah
mad Syaifuddin SH pun meminta meminta
untuk tidak berpuas diri. Bahkan seluruh OPD
yang ada diharapkan dapat terus meningkat
kan kinerjanya dalam melaksanakan
pembangunan semua sektor
maupun dalam melayani
masyarakat sebagai
tugas dan fungsi
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pemerintah.
Pada moment Dirgahayu ke-75 tahun Ke
merdekaan RI pada 2020, yang mengambil
tema “Indonesia Maju” yang merupakan re
presentasi dari Pancasila sebagai pedoman
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
yang disempurnakan dengan penambahan
logo “Bangga Buatan Indonesia” sebagai
upaya menumbuhkan kecintaan warga negara
pada produk dalam negeri.
Tentunya semua lapisan masyarakat diha
rapkan dalam momen Dirgahayu Kemerdeka
an RI tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19,
dapat terus menumbuhkan rasa semangat de
ngan rasa nasionalisme tinggi untuk berbuat,
berkreasi dengan wujud dam hasil lebih nyata
demi kemajuan bangsa ini ke depan lebih baik
lagi.
Maka, seiring peringatan hari kemerdeka
an ini harus diwarnai dengan sesuatu yang
bermakna. Artinya kita tertuntut untuk terus
berbuat sesuatu yang bernilai positif
bagi diri kita, orang lain, masyarakat
luas maupun bangsa ini, sebagai wu
jud nilai-nilai cinta tanah air dengan
rasa nasionalisme tinggi. MERDEKA ! 
Redaksi
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Sidoarjo Kembali Raih

Opini WTP

Lagi-lagi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK{D) tahun 2019. Ini
merupakan raihan prestasi atas pengelolaan keuangan yang kali ke tujuh.

C

UKUP membanggakan.
Dengan meraihnya kem
bali Opini WTP dari Ba
dan Pemeriksaan Keuan
gan Republik Indonesia (BPK RI) ini
menunjukkan indikasi bahwa sistem
pelaporan pengelolaan keuangan
Pemkab Sidoarjo, dapat dipertang
gungjawabkan dengan segala kewa
jaran, kepatutan dan kepatuhannya.
Opini WTP yang diraih pada per
tengahan tahun 2020 ini atas LKPD
tahun 2019 oleh Kabupaten Sidoarjo.
Ini merupakan raihan kali ke-tujuh
secara berturut-turut dalam tujuh
tahun terakhir ini.
Penghargaan dari hasil pemerik
saan BPK RI ini diserahkan Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Ti
mur Joko Agus Setyono kepada
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ah
mad Syaifuddin SH di Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

pada Senin (29/6).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Timur Joko Agus Setyono
mengatakan pemeriksaan LKPD
bertujuan untuk memberikan opini
terhadap kewajaran penyajian lapor
an keuangan. Pihaknya berharap
laporan yang telah diaudit dapat di
gunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Joko mengapresiasi kepala daerah
dan jajarannya yang benar-benar
serius dan konsekuen dalam menyu
sun laporan keuangan berbasis
akrual secara tepat waktu.
“Kami berharap hasil pemerik
saan seperti ini dapat mendorong
dan memotivasi Pemda untuk terus
memperbaiki pertanggungjawaban
pelaksanaan AP,” ujarnya.
“Semoga LKPD dapat bermanfaat
sebagai bahan evaluasi dan memper
baiki pertanggung jawaban pelaksa

naan APBD,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sido
arjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
bersyukur Kabupaten Sidoarjo dapat
kembali meraih opini WTP. Prestasi
tersebut telah diraih selama 7 kali
berturut-turut. Ini membuktikan pe
laporan keuangan Kabupaten Sido
arjo telah berjalan baik.
“Saya meminta untuk tidak ber
puas diri. Seluruh OPD yang ada
diharapkan dapat terus meningkat
kan kinerjanya,” ucapnya.
Cak Nur,--panggilan Wabup Si
doarjo ini berharap kinerja yang
telah dicapai dapat terus dipertahan
kan. Rekomendasi BPK harus dilak
sanakan segera apabila ditemukan
permasalahan.
“Semua yang direkomendasikan
oleh BPK harus kita laksanakan
segera sesuai dengan waktu yang
diberikan,” tegasnya.git
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DPRD Apresiasi Pemkab Sidoarjo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi pada
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.
kan dewan juga punya
Ketua DPRD Sidoarjo,
tanggung jawab untuk
H. Usman menyampai
mengawal sehingga bisa
kan apresiasi besar atas
diselesaikan dengan
keberhasilan Pemkab
baik dan laporannya
Sidoarjo atas diraih
juga tepat waktu.
nya Opini WTP terkait
“Jadi tidak hanya
LKPD 2019.
sekadar menjadi aspira
“Saya mengapresiasi
tor tindak lanjut reses di
kinerja tim keuangan
dapil, tapi anggota de
eksekutif yang dipimpin
wan juga punya kewa
Pak Sekda, BPKAD dan
 Bambang Pujianto
 H. Usman
jiban untuk mengawal
Inspektorat. Tiga ini
mulai dari proses sam
yang menentukan bagus
pai pelaporannya itu bisa tuntas dan paripurna,”
tidaknya pembukuan dan laporan keuangan Pemda
katanya.
Sidoarjo beserta seluruh OPD-OPD dengan ke
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo
patutannya memberikan laporan setiap kegiatan,”
Bambang Pujianto menyampaikan dengan capaian
tandasnya.
ini kiranya menjadi motivasi untuk berbuat lebih
Menurut Usman, keberhasilan ini merupakan
baik lagi. Lebih jauh tentang capain pengelolaan
bukti makin solidnya kerjasama antara eksekutif
keuangan tahun anggaran 2019, DPRD Sidoarjo
dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah
akan mempelajari melihat catatan atau poin-poin
untuk membangun Sidoarjo lebih baik lagi.
apa yang harus di perbaiki kedepan.
Politisi PKB ini mengatakan diraihnya opini
“Untuk pengelolaan tahun 2020 beda dengan
WTP juga mengangkat citra Sekretariat DPRD Si
tahun 2019. Tahun ini ada bencana non alam covid
doarjo.
19 terjadi hampir 5 bulan, walaupun belum tahu
“Berarti sistem keuangan kita juga bagus, walau
persis sampai kapan kami menyesuaikan. Karena
pun ada rekomendasi, namun itu lebih banyak
pengelolaan keuangan daerah banyak aturan baru
pada persoalan di luar program-program dan ini
yang keluar terutama terkait covid 19,” jelas politisi
juga menjadi catatan buat kita,” tuturnya.
Gerindra itu.sug
Terkait catatan yang ada, H usman mengata

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menerima penghargaan Opini WTP dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono di Kantor
BPK Perwakilan Jatim.
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Masa TNN, Aktivitas Ekonomi Hingga 22.00

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH memberi penjelasan terkait pemberlakukan masa TNN di
Sidoarjo.

DALAM penanganan pandemi
Covid-19, Sidoarjo saat ini telah me
masuki masa Transisi New Normal
(TNN). Kebijakan ini diberlakukan
setelah mendapat persetujuan Gu
burnur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa. Sebelumnya, dalam men
cegah penuluran virus mematikan
ini, telah diberlakukan PSBB (Pem
batasan Sosial Berskala Besar) bersa
maan dengan Surabaya dan Gresik.
Dengan masa TNN, tentunya
lebih longgar dibanding PSBB. Sep
erti aktivitas ekonomi telah diper
bolehkan beroperasi hingga jam
22.00,--kecuali tempat hiburan sep
erti karaoke, gedung bioskop masih
belum diperbolehkan operasional
karena masih rentan menjadi media
penularan Covid-19.
Meski pelaku usaha bisa buka
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seperti semula, namun tetap diminta
menerapkan protokol kesehatan
begitu juga dengan tempat wisata
sudah diperbolehkan beroperasion
al, kecuali wisata air belum boleh
diperbolehkan. Dalam hal ini jumlah
pengunjung restoran, pusat perbe
lanjaan maupun tempat wisata telah
dibatasi,--maksimal 50 persen dari
kapasitasnya gar tetap bisa jaga jarak
atau physical distancing.
Begitu juga dengan transportasi
umum, diperbolehkan mengangkut
penumpang dengan batasan 50 pers
en dari jumlah kursi penumpang.
“Dengan kebijakan TNN ini se
mua yang terkait roda perekonomi
an sudah kami berikan keleluasaan,
tetapi penerapan terhadap protokol
kesehatan tetap dilaksanakan dan
akan kita awasi,” tegas Wakil Bupati

Nur Ahmad Syaifuddin.
“Sejauh ini memasuki masa TNN
berjalan baik dan terus kita evalu
asi,” tambahnya.
Cak Nur,--panggilan Wabup yang
juga menjabat ketua Satgas pen
anggulangan Covis-19 Kabupaten
Sidoarjo ini menyarankan seluruh
check point di jalan-jalan protokol
dihapus dan akan dialihkan ke desadesa. Pemkab Sidoarjo akan mem
fokuskan pada penguatan kampung
tangguh sebagai tempat edukasi
masyarakat dalam penerapan pro
tokol kesehatan.
Memasiki TNN ini lebih ditekank
an pada penerapan protokol keseha
tan. Apalagi jumlah kasus Covid-19
di Sidoarjo sendiri masih terus ber
tambah. Hingga memasuki perten
gahan Agustus ini, jumlah kasus
virus corona telah menembus angka
3500,--di antaranya terdapat sekitar
300 tenaga medis terpapar virus
tersebut. Sedangkan yang mening
gal menembus angka 200, dan yang
sembuh sekitar 2.500 orang.
Dengan masih tingginya angka
penularan virus ini, Cak Nur mem
inta masyarakat tetap waspada dan
selalu menerapkan protokol keseha
tan, termasuk mamasuki masa TNN.
“TNN bukan berrati normal yang
absolut ya, normal yang kayak dulu,
tetapi normal dengan SOP protokol
kesehatan. Oleh karena itu kita har
us memberikan pencerahan kepada
masyarakat, memberikan edukasi
kepada masyarakat,” tegasnya.wil
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Sehari PCR RSUD Bisa
Layani 200 Test Covid-19

 Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kab. Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH saat meninjau
persiapan operasional PCR test swab di RSUD Sidoarjo.

RUMAH Sakit Umum Daerah Ka
bupaten Sidoarjo terus meningkat
kan pelayanan dalam menangani
pandemi Covid-19. Layanan terbaru
adalah mengoperasional mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) yang
dalam sehari mampu melayani 200
test swab.
Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kabupaten
Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin
sempat mengecek kesiapan mesin
PCR di RSUD Sidoarjo. Mesin PCR
yang ada di RSUD Sidoarjo mulai
senin depan sudah mulai di operasi
kan.
Sidoarjo saat ini sudah ada dua
mesin PCR, pertama di GOR ban
tuan dari BNPB dan kedua Sidoarjo
membeli sendiri yang ditempatkan
di RSUD.
Dengan adanya dua mesin PCR
diharapkan mempercepat proses
test swab yang selama ini dirasakan
masih lambat. Maka test dengan
mesin PCR, hasilnya dapat diketahui

dalam waktu sehari. Ini adalah ben
tuk upaya pemerintah kabupaten
Sidoarjo dalam mempercepat identi
fikasi pasien yang sudah dinyatakan
positif reaktif rapid test.
“Ini bukti bahwa pemkab Sido
arjo berupaya maksimal dalam me
lindungi masyarakat. Permasalahan

yang ada selama ini karena menung
gu hasil test swab yang menunggu
lama. Kalau hasilnya lama maka
Langkah penindakannya juga lama,”
kata Cak Nur,--panggilan Wakil Bu
pati Sidoarjo.
Selain itu, adanya mesin PCR un
tuk mengetahui dengan cepat hasil
terakhir pasien positif covid-19 yang
sudah mendapatkan perawatan
di rumah sakit rujukan. Termasuk
pasien yang saat ini secara kondisi
tubuh sehat namun mereka dinya
takan positif covid-19 dan sedang
melakukan isolasi mandiri di rumah.
Mulai hari senin kemarin mesin
PCR yang berada di GOR sudah
melakukan test. Total ada 480 orang
yang dalam proses pemeriksaan.
Mulai dari yang reaktif positif rapid
test, pasien orang tanpa gejala (OTG)
dan pasien positif yang akan dilaku
kan test swab kedua kali setelah
mendapatkan perawatan isolasi.
“Sehari bisa memeriksa 200 sam
pel swab. Semuanya siap, ruangan
juga sudah siap dan SDM kita juga
sudah siap. Saat ini sudah ada 480
orang dalam proses dilakukan test
swab PCR”, kata Nur Ahmad.irw
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Kapolres: ”Kampung Tangguh Cukup Efektif”

 WABUP H. Nur Ahmad Syaifuddin SH yang juga ketua Satgas Penanganan Covid-19 meresmikan Kampung Tangguh salah satu desa di Sidoarjo.

Kampung Tangguh Semeru
Cegah Penularan Corona

BERBAGAI terobosan dilakukan
Pemkab Sidoarjo dalam menang
gulangi penyebaran dan penularan
virus Covid-19. Di masa transisi new
normal, pihaknya telah mencanang
kan kampung tangguh di setiap desa
sebagai upaya menanggulangi perse
baran virus tersebut.
Terkait program ini, pihak Pem
kab telah memberikan bantuan
operasional sebesar Rp 7 juta untuk
kampung tangguh. Ketua Gugus
Tugas Covid-19 yang juga Wakil
Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifud
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din mengatakan, saat ini hampir di
setiap desa telah didirikan kampung
tangguh.
”Pendirian kampung tangguh
dengan inisiatif warga sendiri akan
memberikan dampak positif dan lebih
efektif dalam pencegahan Covid-19 di
tingkat desa,” kata Cak Nur, panggilan
Wabup yang juga menjabat sebagai
Ketua Satgas Penanggulangan Covid19 Kabupaten Sidoarjo.
Dikatakan, pemkab telah menyiap
kan bantuan anggaran untuk seluruh
kampung tangguh sebagai komit
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men bersama dari Forkopimda da
lam memberikan stimulus dan se
mangat kepada desa atau kelurahan
untuk mendirikan kampung tangguh.
“Kampung tangguh menjadi ujung
tombak untuk melawan Covid-19. Di
mana pada era tatanan normal baru
ini, kampung tangguh yang akan
bergerak karena di sana ada edukasi,
ada filterisasi, ada semua di situ,”
katanya.
Bahkan terkait pencanangan ini,
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah
melombakan program kampung tang
guh Covid-19 sebagai bentuk rang
sangan kepada masyarakat mengan
tisipasi penyebaran virus corona atau
Covid-19.
“Kalau ada upaya kampung tang
guh ini dilombakan justru tambah
bagus karena akan menjadi spirit,
menjadi semangat kami untuk bek
erja lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Sido
arjo Kombespol Sumardji mengata
kan lomba kampung tangguh telah
diikuti oleh kampung tangguh di
masing-masing kecamatan.
“Kalau nanti masyarakat bisa
mentaati protokol kesehatan, disip
lin menjalankan protokol kesehatan
tentunya hasilnya akan maksimal,”
katanya.sug

Kampung tangguh memang
STIMULUS sebesar Rp 7 juta untuk
menjadi ujung tombak dalam upaya
setiap kampung tangguh diharapkan
menekan penyebaean covid-19 di
bisa membantu dan jadi penyeman
Sidoarjo. Termasuk dalam menganti
gat masyarakat untuk memaksimal
sipasi eforia selama masa transisi new
kan kampung tangguh di Sidoarjo.
normal di Kota Delta.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol
Melalui check point 24 jam di kam
Sumardji juga menyambut positif
pung tangguh, diyakini antisipasi
program bantuan dari Pemkab Sido
eforia itu bisa maksimal. Selain itu,
arjo untuk kampung tangguh terse
petugas mengedukasi masyarakat
but. “Kampung tangguh itu kan kon
agar selalu pakai masker, menjaga
sepnya pemberdayaan masyarakat.
jarak aman, dan sebagainya.
Saya kira sangat tepat jika Pemkab
Warga yang melanggar bisa lang
Sidoarjo mensupport dengan mem
sung disanksi. KTP-nya disita dan
berikan stimulus, untuk membantu
diberi surat pelanggaran dari desa.
dan menambah semangat masyarakat  Kombes Pol Sumardji
Kapolres Sidoarjo
“Kami yakin, kampung tangguh bisa
dalam pengelolaannya,” kata Kapol
menjawab semua persoalan ini,” tan
res Kombes Pol Sumardji.
dasnya.
Sejauh ini, sudah hampir semua desa i di Sidoarjo te
Persoalan ekonomi dan pangan, juga terbukti bisa
lah dibentuk kampung tangguh..
terselesaikan lewat kampung tangguh. Dengan adanya
“Keberadaan kampung tangguh juga terbukti efektif
lumbung pangan, memberdayakan UMKM, dan seba
dalam upaya menekan penyebaran covid-19. Dari sisi
gainya, persoalan bisa diselesaikan bersama.
kuratif, sejauh ini menunjukkan hasil yang positif,” te
Awalnya, kampung tangguh didirikan di wilayah
gasnya.
zona merah penyebaran covid-19. Tapi sekarang sudah
Sehingga Pemkab Sidoarjo pun ikut tergerak untuk
berkembang. Desa berstatus zona hijau juga berminat
mensukseskan program ini.
mendirikannya. “Selain urusan pangan, kesehatan, dan
Apalagi, selama ini pemerintah juga selalu dilibatkan
sebagainya, kampung tangguh juga berhasil menumbuh
dalam proses pembentukan kampung tangguh di berba
kan rasa gotong royong yang luar biasa,” urainya.sug
gai wilayah di Sidoarjo.
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Seluruh Desa di Balongbendo
Bentuk Kampung Tangguh
nya. Bantuan anggaran percepatan
GERAKAN Kampung Tangguh
penanganan Covid-19 dari Pemkab
sebagai upaya memutus rantai
Sidoarjo akan diberikan kepada
penularan Covid-19, disambut
kampung tangguh.
antusias masyarakat wilayah Kec.
Dikatakannya manfaat ke
Balangbendo. Dari 20 desa yang
beradaan kampung tangguh tidak
ada di wilayah ujung barat Sido
hanya mencegah penyebaran
arjo perbatasan dengan Mojokerto
Covid-19 saja. Manfaat lainnya
ini, sudah membentuk kampung
bagi pembangunan desa akan da
tangguh di desa masing-masing.
pat dirasakan masyarakat.
Secara simbolis pembentukan
“Saya berharap semua desa itu
Kampung Tangguh di wilayah
nanti menjadi kampung tangguh,
Balongbendo ini dilaunching di
dan kami nanti tidak diam karena
Desa Jabaran dihadiri Wakil Bupati
pasti ada kolaborasi bersama,
Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifud
maka pemerintah juga akan hadir
din SH, yang juga menjabat Ketua
 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH hadir pada launching
dengan bantuannya,” ujarnya.
Satgas Penanganan Covid-19 Kab.
Kampung Tangguh di Desa Jabaran, Kec. Balongbendo.
Camat Balongbendo Puguh
Sidoarjo, pada Selasa, (16/6). Hadir
Santoso mengatakan di Desa Jaba
pula Kapolresta Sidoarjo Komb
menjadi ujung tombak memutus mata
ran sendiri terdapat satu orang
espol Sumardji serta Dandim 0816
rantai penyebaran Covid-19. Terdapat
terpapar virus korona namun sudah
Sidoarjo Letkol. Inf. Muhammad Iswan
edukasi Covid-19 kepada masyarakat
dinyatakan sembuh. Sedangkan di Ke
Nusi.
dalam kampung tangguh seperti ini.
camatan Balongbendo terdapat 13 orang
Ibu Yahya pada testimoninya pada
Selain itu filterisasi pencegahan
terkonfirm positif Covid-19.
acara itu menceritakan dirinya bagaima
penyebaran virus korona juga dilaku
Dari 13 orang tersebut dua orang
na terpapar Covid-19. Dirinya tidak
kan masyarakat desa sendiri. Kegiatan
sudah dinyatakan sembuh, tiga mening
menyangka dapat terpapar virus korona.
promotif, preventif, kuratif dan penan
gal dunia dan delapan orang dilakukan
Awal mula dinyatakan positif Covid-19
ganan dampak sosial semua dilakukan
perawatan dirumah sakit.
saat dirinya kehilangan kesadaran/ping
masyarakat kampung tangguh.
Seperti pada kampung tangguh lain
san dan masuk ICU rumah sakit. Setelah
“Kalau desa-desa itu semua memben
nya, kampung tangguh Desa Jabaran
beberapa hari menjalani perawatan diru
tuk kampung tangguh, maka inshaal
juga terdapat Posko kesehatan, tempat
mah sakit dirinya dinyatakan sembuh
loh akan memutus mata rantai penye
logistik bagi masyarakat yang ingin
dan dapat pulang kerumah.
baran Covid-19,” ucap Cak Nur, yang
menyumbangkan bahan makanan serta
“Saya termasuk pasien yang pal
dalam kesempatan itu memberikan ban
terdapat dapur umum.
ing cepat sembuhnya, ini karena saya
tuan 50 paket Sembako serta 500 masker.
Selain itu terdapat tempat isolasi
dapat support dari keluarga, tetangga
Pihaknya berharap semua desa di
pasien Covid-19 yang disiapkan. Terda
dan semua teman-teman mensupport
Kabupaten Sidoarjo akan membentuk
pat beberapa tempat tidur di dalam tem
saya,”ucapnya.
kampung tangguh. Nantinya Pemkab
pat isolasi yang memakai balai dusun
Cak Nur, panggikan Wakil Bupati
Sidoarjo akan membantu penguatan
tersebut.git
Sidoarjo mengatakan kampung tangguh
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 Wakil Bupati
H. Nur Ahmad
Syaifuddin
bersama Danrem
084/Bhaskara Jaya
Brigjen Herman
Hidayat Eko Atmojo
saat meninjau
Kampung Tangguh
di Semampir, Desa
Sidorejo, Kec. Krian.

Kampung Tangguh
Semampir Jadi Percontohan
SEJAK dicanangkan, hampir semua
desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo
berlomba-lomba membentuk “Kam
pung Tangguh” sebagai langka
memutus mata rantai penularan
Covid-19. Termasuk yang dilaku
kan warga Semampir RW 06 Desa
Sidorejo.
Selain menerapkan protokol
kesehatan dengan ketat termasuk
adanya dapur umum, kampung ini
juga membangun ketahanan pangan
secara mandiri dengan memanfaat
kan lahan kosong di lingkungannya.
Kekompakan warganya dengan
dana swadaya mandiri mampu
memberikan santunan sembako bagi
ratusan KK yang kurang mampu.
Bagi warga yang mendapat peng
hasilan sebulan lebih dari empat juta

rupiah dengan sukarela akan me
nyumbang satu persen.
Selain dana dari hasil swadaya
warga sendiri, pemanfaatan lahan
sawah oleh warga sekitar dengan
ditanami padi dan kolam ikan lele
hasilnya akan dipakai untuk mem
bantu warga yang kurang mampu
dan untuk memenuhi kebutuhan
dapur umum yang setiap hari mem
bagikan puluhan nasi bungkus.
Kekompakan warga dusun Se
mampir RW. 6 mendapat apresiasi
dari Danrem 084/Bhaskara Jaya
Brigjen Herman Hidayat Eko At
mojo dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur
Ahmad Syaifuddin.
Selain itu pejabat forkopimda lain
yang hadir diantaranya Dandim
0816/Sidoarjo Letkol. Inf. M. Iswan

Nusi, Kapolresta Sidoarjo Komb
espol. Sumardji dan Kajari Sidoarjo
Setiawan Budi Cahyono.
“Semuanya di sini bagus tapi
yang lebih menonjol lagi tentang ke
tahanan pangan jadi ini merupakan
usaha yang luar biasa bisa menjadi
role model desa yang lain khusus
nya desa yang masih ada pertanian
nya,” kata Wabup Nur Ahmad.
Keberhasilan warga dusun Se
mampir RW juga karena kekompak
an dan kepatuhan dan kebersamaan
warganya. Wabup juga mengapre
siasi Sutrisno Ketua RW 06 yang ber
hasil menggerakkan warganya.
“Jadi setiap kemajuan yang ada
itu pasti ada 2 aspek pertama warg
anya kompak mendukung dan ked
ua pimpinan yang baik ya seperti
disini kami kira sudah bagus dan
ini menjadi contoh untuk daerahdaerah yang lain desa-desa yang lain
membuat kampung tangguh dengan
penguatan program ketahanan pan
gan juga,” tuturnya.irw
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Bluru Kidul Bentuk Kampung
Tangguh dengan Swadaya

 Kampung Tangguh di Desa Bluru Kidul yang dibentuk dengan swadaya masyarakat telah
diresmikan Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.

TIDAK mau ketinggalan,
masyarakat Desa Bluru Kidul juga
membentuk Kampung Tangguh, se
bagai sarana untuk terus mendorong
warganya beradab disiplin dengan
menjalankan protokol kesehatan.
Manfaat lainnya yang dirasakan

12

adalah lingkungan mereka aman
dari kejahatan pencurian.
Tujuan utama dibentuknya kam
pung tangguh agar masyarakat
aware (sadar) dengan pencegahan
penyebaran Covid-19. Adanya
kampung tangguh mendorong
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masyarakat lebih taat dan tertib da
lam menjalankan protokol kesehatan
di lingkungannya.
Wakil Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin sekaligus Ketua Satgas
Percepatan Penanganan Covid-19
mengapresiasi atas inisaitif warga
Desa Bluru Kidul yang telah mem
bentuk kampung tangguh dengan
dana swadaya mandiri.
“Saya berterimakasih kepada
Kades dan warga Bluru Kidul. Mem
buat kampung tangguh dibutuhkan
kesadaran dan dukungan dana. Di
Bluru Kidul ini dibangun dengan
dana swadaya mandiri oleh warga”,
ujar Nur Ahmad saat meresmikan
kampung tangguh desa Bluru Kidul,
Selasa, (9/6).
Pemkab Sidoarjo saat ini tengah
menyiapkan skema bantuan untuk
desa-desa dalam mendukung pem
buatan kampung tangguh. Wabup
menilai dengan adanya kampung
tangguh masyarakat di desa bisa
lebih waspada dan disiplin dalam
penerapan protokol kesehatan.
“Pemkab sudah menyiapkan
skema bantuan dukungan dana un
tuk pembuatan kampung tangguh,
sekarang masih dalam proses perhi
tungan. Semoga dalam waktu dekat
sudah selesai,” katanya.
Salah satu Konsep kampung
tangguh tersedianya tempat isolasi
bagi warga sekitar yang terpapar
Covid-19. Meski ruang isolasi yang
disediakan di setiap kampung tang
guh tidak banyak ini bisa membantu
penanganan pasien covid-19 yang
jumlahnya semakin hari semakin
meningkat.
Jika di Sidoarjo terdapat 100
kampung tangguh, dan setiap kam
pung tangguh menyediakan tempat
isolasi mandiri dengan kapasitas
minimal 2 orang maka akan ada 200
tempat isolasi pasien Covid-19 yang
tertangani.irw

 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH bersama Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji
meresmikan Industri Tangguh Covid-19 di PT MSM di Tambak Sawah.

Dicanangkan, Industri
Tangguh Covid-19
TIDAK hanya desa, dunia industri
juga turut aktif mencegah penyeba
ran Covid-19 dengan membentuk
Industri Tangguh Covid-19. Salah
satunya adalah PT Mega Surya Mas
(MSM) telah membentuk Industri
Tangguh Covid-19.
Kegiatan pencegahan penularan
virus corona di sektor industri ini

diresmikan i Wakil Bupati H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH yang juga
menjabat sebagai Ketua Satgas Pen
anganan Covid-19 Kab. Sidoarjo,
didampingi Kapolresta Sidoarjo
Kombespol Sumardji.
Konsep industri tangguh yang
diterapkan PT Mega Surya di Tam
bak Sawah, Kec. Waru ini bukan

hanya wajib pakai masker, jaga jarak
dan cuci tangan. Akses jalan bagi
karyawan juga diatur menggunakan
one way system atau satu arah. Ada
beberapa askes jalan one way yang
diberi tanda sesuai dengan id card
karyawan. Karyawan dilarang ber
jalan melintasi area yang berbeda
warnanya dengan id card yang di
pakai.
“Jadi penerapan protokol keseha
tan di PT Mega Surya ini sudah san
gat bagus. Akses jalan juga disedia
kan khusus. Akan kita jadikan per
contohan dalam membetuk industri
tangguh,” kata Cak Nur, panggikan
Wabup Sidoarjo ini.
Sejauh ini masih banyak industri
di wilayah Kabupaten Sidoarjo be
lum menerapkan protokol kesehatan
dengan ketat. Padahal ini bisa men
jadi klaster baru penularan covid-19.
Terutama industri yang memiliki
karyawan di atas seribuan penera
pan protokol kesehatan ditempat
kerja harus dilakukan maksimal.
Lebih lanjut, Cak Nur mengingat
kan bahwa Sidoarjo ini masih tran
sisi new normal belum masuk new
normal. Penerapan protokol keseha
tan tidak boleh longgar meski akses
ekonomi telah dibuka.
“Kita akan terus mendorong agar
sektor industri lebih banyak lagi
yang menerapkan protokol keseha
tan dengan ketat. Harapannya bisa
membentuk industri tangguh Covid19,” tegasnya.irw
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CEGAH PENULARAN COVID-19

Timsos Informasi Masyarakat
Blusukan ke Kampung

 Timsos Informasi Masyarakat dari unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo
setiap hari blusukan ke kampung.

GERAKKAN Pemkab Sidoarjo
melalui Satgas Penanganan Covid19 Kab. Sidoarjo, terus getol melaku
kan sosialisasi di lapangan sebagai
langkah pencegahan penularan lebih
luas. Bahkan melalui Tim Sosialisasi
(Timsos) Informasi Masyarakat di
tengah masa transisi new normal,
setiap hari telah keluar masuk kam
pung melakukan edukasi dan infro
masi sebagai upaya menumbuhkan
kesadaran masyarakat beradab pro
tokol kesehatan.
Timsos Informasi Masyarakat dari
unsur Dinas Informasi dan Komu
nikasi Kab. Sidoarjo ini beranggotan
Yongki YR,--sebagai ketua tim den
gan anggota Nursabirin, Budi Suhar
tono. Tim ini dibawah Kusdiyanto,
koordinator Bidang Informasi Satgas
Covid 19 Kab. Sidoarjo, yang setiap
hari berkeliling dari desa ke desa/
kelurahan hingga masuk kampung
di wilayah kab. Sidoarjo.
Dalam kegiatannya, mereka
mengendarai mobil dengan di
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lengkapi pengeras suara. Dengan
memanfaatkan perelatan itu, Timsos
selalu memberi imbaun kepada
masyarakat agar senantiasa ber
perilaku (adab) sehari-hari dengan
protokol kesehatan, di tengah ma
masuki masa transisi new normal.
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Selain memakai masker saat kelu
ar rumah, juga saling menjaga jarak
saat bersosialisasi. “Kadang-kadang,
kami masih melihat ada sebagian
masyarakat yang mengabaikan
protokol kesehatan. Misalnya tidak
memakai masker dan bergerombol
atau tidak menjaga jarak saat ber
sosialisasi. Kita langsung memberi
himbauan,” kata Yongki, Ketua Tim
sos Sosialisasi Masyarakat.
Sejauh ini, kegiatan blusukan ke
kampung kampung sebagai bentuk
untuk menumbuhkan kesadaran
warga dalam rangka meminimal
isasi terpaparnya virus corona ini,
relatif mendapat respon bagus dari
masyarakat.
Timsos ini juga juga berkomu
nikasi dengan petugas covid di
tingkat desa, membahas berbagai
persoalan terkait penanganan covid
sekaligus melakukan inventarisasi
masyarakat yang terpapar virus
untuk dilaporkan ke Satgas Penan
ganan Covid-19 Kab. Sidoarjo.ful

 Kegiatan rapid test yang diikuti kalangan wartawan yang bertugas di Sidoarjo.

Wartawan Sidoarjo Jalani
Rapid Test, Hasilnya Negatif
KALANGAN awak media termasuk
ikut rentan terpapar virus Covid19. Mengantisipasi secara dini, para
wartawan yang bertugas melakukan
peliputan di lingkungan Pemkab
Sidoarjo menjalani rapid test yang
digelar Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo.
Tercatat sebanyak 31 jurnalis te
lah menjalani rapid test di di Ruang
Delta Graha Kantor Pemkab Sido
arjo. Hasilnya semuanya menunjuk
kan hasil negatif terpapar Covid-19.
Langkah ini dinilai pentingan seba
gai deteksi dan pencegahan dini,
mengingat profesi wartawan dinilai
termasuk Orang Dengan Resiko
(ODR) terpapar karena sehari-hari
meliput pemberitaan perkembangan
Covid-19. Seperti meliput di rumah
sakit rujukan Covid-19 dan meli
put pemakaman dengan prosedur
Covid.
Selain itu, seringnya berinteraksi
dengan banyak orang juga rentan
potensi jadi Carrier atau Orang Tan
pa Gejala (OTG). Kasus OTG justru
dinilai sangat berbahaya karena bisa
menyebarkan virus secara diam-

diam tanpa disadari atau disebut
silent carrier.
Wakil Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH yang
juga menjabat Ketua
Satgas Covid-19,
memang telah
meminta
agar dengan
sukarela
wartawan
yang
meliput
di Sido
arjo mau
mengikuti
rapid tes
yang dilaku
kan oleh Dinas
Kesehatan.
“Kalau menurut
saya wartawan harus
di rapid test, semoga temanteman wartawan bersedia di test se
mua dan mudah-mudahan hasilnya
negatif semua,” katanya.
Dalam prosedur rapid test jika
ada yang terkonfirmasi positif maka
akan dilakukan tindakan observasi

dan selanjutnya akan dilakukan
proses pengambilan specimen tes
swab. Dari hasil tes swab inilah nan
ti yang akan menentukan, jika hasil
swab positif maka akan dirujuk di
rumah sakit rujukan Covid-19.
Kepala Bidang Pengelolaan In
formasi dan Komunikasi Publik,
Kusdianto mengucapkan teri
maskasih kepada rekanrekan wartawan
yang sudah
bersedia di
lakukan rapid
test.
“Hara
pan kami
dengan
dilaku
kannya
rapid test
untuk re
kan-rekan
wartawan
khususnya
yang sering meli
put perkembangan
Covid-19 bisa bekerja
dengan tenang. Alhamdulillah
hasilnya semua negatif. Meski hasil
nya menunjukkan negatif aturan
protokol kesehatan harus tetap di
jalankan. Seperti wajib pakai masker
dan jaga jarak atau physical distanc
ing,” ujarnya.irw
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REFLEKSI DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-75

Memupuk Semangat Nasionalisme Menuju
”Indonesia Emas 2045”

B

AGI masyarakat kita
sendiri, perayaan Dir
gahayu Kemerdekaan
Republik Indonesia
(RI) selalu indetik
dengan kemeriahan. Begitu pula
dalam perayaan agustusan pada
2020 ini,--yang merupakan usia 75
tahun Bangsa Indonesia terlepas
dari belenggu cengkeraman bangsa
kolonial.
Hanya saja dalam perayaan tahun
ini berbeda dari tahun-tahun sebel
umnya. Jika tahun lalu, masyarakat
merayakan hari kemerdekaan di
warnai berbagai kegiatan,--selain
mendekorasi lingkungan dengan
dominan warna merah putih, juga
menggelar berbagai perlombaan
bersifat menjalin kerukunan warga.
Istilah umumnya, yakni lomba 17an, itu hampir mewarnai di setiap
sudut kampung.
Juga institusi pemerintah maupun
swasta yang saling menghadirkan
kegiatan berbagai perlombaan, seka
ligus menjadi ajang silaturahmi dan
meningkatkan rasa peduli, saling
menghotmati serta meningkatkan
nilai-nilai persatuan dan kesatuan
antar golongan maupun sesama.
Seperti perlombaan tarik tambang,
makan kerupuk sampai panjat
pinang dan berbagai aneka gelaran
melibatkan masyarakat.
Namun hal itu tidak mewranai
dalam perayaan Dirgahayu Ke
merdekan RI pada tahun 2020. Di
tengah pandemi wabah Covid-19,
bangsa Indonesia,--seperti bangsabangsa lainnya di dunia telah men
galami masa keprihatinan yang
sampai sekarang masih terus ber
langsung.
Dengan pertimbangan memutus
mata rantai penularan virus di ten
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Oleh:

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

gah masyarakat, telah diintruksikan
agar semua pihak meniadakan keg
iatan bersifat melibatkan massa yang
mengabaikan protokol kesehatan. Ini
adalah kebijakan yang sepatutnya
ditaati semua pihak demi kebaikan
bersama dalam “melawan” pandemi
Covid-19.
Maka tidak heran, jika dalam
perayaan kemerdekaan tahun ini
nuansanya sangat berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. Kalau pun
masih terasa kemeriahaan, karena
sudut-sudut kampung maupun
perkantoran pemerintah dan swasta
masih tetap dihiasi umbul-umbul
dan dekorasi lainnya dominan war
na merah putih.
Terlepas gegap gempita dan
nuansa yang berbeda, hemat kami
yang paling terpenting adalah nilainilai yang tersirat dalam pesta per
ayaan bangsa ini,--sebagai pengingat
dan penumbuh rasa nasionalisme,
untuk kembali kepada ajaran-ajaran
kebaikan dan kecintaan untuk negeri
ini. Momen Agustusan dapat dijadi
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kan untuk mengingat nilai-nilai per
juangan dikobarkan para pahlawan
terhadap bangsa agar terbebas dari
penjajahan.
Dan serapuhnya dan segoyahnya
apapun bangsa ini di tengah masa
pendemi Covid-19 memberi dampak
semua lini kehidupan, kita sepa
tutnya terus dapat melakukan hal
yang baik agar tetap bisa menegak
kan bangsa ini. Karena semua tahu,
bahwa kita sudah terlahir di bangsa
yang besar ini. Perjuangkan nilainilai luhur yang terkandung dalam
Pancasila, jangan hanya disebutkan
saja, tapi realisasikan dengan kebe
naran di kehidupan sehari-hari.
Memperingati hari kemerdekaan
harus diwarnai dengan sesuatu yang
bermakna. Artinya kita tertuntut un
tuk terus berbuat sesuatu yang ber
nilai positif bagi diri kita, orang lain,
masyarakat luas maupun bangsa ini,
sebagai wujud nilai-nilai cinta tanah
air dengan rasa nasionalisme tinggi
Pada peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan
Indonesia tahun 2020 mengambil
Tema Besar “Indonesia Maju” yang
merupakan representasi dari Pan
casila sebagai pedoman dalam
kehidupan berbangsa dan berne
gara, yang disempurnakan dengan
penambahan logo “Bangga Buatan
Indonesia” sebagai upaya menum
buhkan kecintaan warga negara
pada produk dalam negeri.
Menuju Indonesia maju artinya
menjadikan Indonesia yang terus
bergerak ke depan. Memiliki aksi
dan dinamika perubahan terus
menerus kepada sesuatu yang lebih
baik. Tidak tetap, bertahan atau kon
stan namun memiliki pergerakan,
langkahnya ke depan. Tidak cukup
bergerak di tempat tetapi harus ada
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perpindahan.
Pindah dengan langkah demi
langkah, secara bertahap. Atau
melakukan lompatan yang mantap.
Terukur serta terencana sehingga
hasilnya nampak secara kasat mata.
Dapat dirasakan dan dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia. Sebab In
donesia maju itu menjadi berarti dan
bermakna bila ada kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Joko Widodo pun per
nah menegaskan di tengah masa
keprihatinan akibat dampak pan
demi Covid-19, semua pihak harus
bersinergi,--bersama menanggung
beban kerja sesuai dengan kemam
puan serta kapasitas. Sehingga ter
cipta pemerataan tanggungjawab
yang dapat menciptakan sebuah kes
tabilan dalam segala bidang kebutu
han hidup manusia Indonesia.
Itu merupakan salah satu dari
lima strategi pemerintah untuk
Menuju Indonesia Maju. Indonesia
yang maju harus memiliki pondasi
kuat dalam membangun bangsa dan
negara. Juga jangan sampai kema
juan bangsa Indonesia itu seperti
kacang tak berisi. Nampak indah
dari luar namun rapuh dan tidak

buahpikir
berisi di dalamnya.
Semua itu dapat terwujud dengan
landasan semangat sekaligus men
jadikan tonggak pemersatu dengan
meletakkan paradigma atau cara
berpikir kepada hal yang bercirikan
Indonesia. Kembali menjadikan
Indonesia sebagai pusat, segalanya
adalah demi Indonesia. Bahwa In
donesia adalah kita. Indonesia yang
kaya akan keragaman budaya, seka
ligus kaya akan perbedaan namun
tetap satu Indonesia. Maka Indone
sia harus mampu melangkah ke de
pan, maju meraih “Indonesia Emas
2045”. Sehingga diyakini Indonesia
Indonesia mampu menjadi negara
penghasilan tinggi (high income country) pada 2045, tepat satu abad ke
merdekaan Indonesia nantinya.
Sementara sub tema dalam logo
bertuliskan “Bangga Buatan Indo
nesia” telah menyiratkan bahwa
kita memang harus menghargai dan
mencintai produk dalam negeri.
Sikap itu merupakan salah satu
wujud nyata dari rasa nasionalisme
yang dimiliki oleh seseorang kepada
bangsa dan negaranya. Hal terse
but harus diwujudkan oleh seluruh
masyarakat Indonesia agar setiap

dari kita dapat menyadari bahwa
rasa cinta dan bangga terhadap
tanah air dapat dibuktikan dari hal
terkecil sekalipun.
Segala hal yang dihasilkan dari
kekayaan alam Indonesia merupa
kan kebanggaan yang sangat men
colok sampai ke seluruh dunia. Yang
perlu disadari oleh masyarakat In
donesia adalah hasil kekayaan alam
Indonesia yang tidak kalah dengan
hasil dari Negara lain. Barang dan
produk yang Indonesia hasilkan
mempunyai mutu dan kualitas ba
gus yang sudah diakui beberapa
Negara di dunia karena memang
merupakan hasil alami dari dalam
negeri.
Memakai dan mengembangkan
produk dalam negeri merupakan
wujud cinta terhadap tanah air dan
salah satu cara meningkatkan rasa
nasionalisme kebangsaan. Semoga
dalam momen Dirgahayu Kemerde
kaan RI tahun 2020 ditengah pande
mi Covid-19 ini dapat terus menum
buhkan rasa semangat dengan rasa
nasionalisme tinggi untuk berbuat,
berkreasi dengan wujud dam hasil
lebih nyata demi kemajuan bangsa
ini ke depan lebih baik lagi.

Menuju Indonesia
maju artinya
menjadikan
Indonesia yang terus
bergerak ke depan.
Memiliki aksi dan
dinamika perubahan
terus menerus
kepada sesuatu yang
lebih baik.

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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KEPEDULIAN BASNAZ TERHADAP SESAMA
SEBAGAI lembaga sosial keagamaan,
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kab. Sidoarjo ikut berpartisipasi mencegah menyebarluasnya pandemi COVID19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan di antaranya menyalurkan
1.000 masker kepada Tim Gugus Tugas
COVID-19 yang diterima langsung oleh
Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin,
SH.
Selain itu. Baznas memberikan
bantuan berupa semprotan cairan
desinfektan kepada pondok pesantren
se-Kab. Sidoarjo, dengan harapan dapat
menekan penyebaran virus tersebut.
Juga memberikan bantuan kepada
beberapa warga yang ekonominya
terdampak pandemi ini dengan 100
paket sembako.
Pada pertengahan tahun ini Baznas
juga menyalurkan bantuan warga Tarik
yang rumahnya terbakar. Ini atas dasar
pengajuan dari pemerintah desa dan
kecamatan, sehingga pihaknya memberikan bantuan untuk memperbaiki
rumah warga tersebut.ful
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MOMENT IDUL ADHA 1441 H

Pemkab
Sidoarjo
Salurkan
12 Sapi
Qurban

SEIRING menunaikan Hari Lebaran Idul Adha,--setelah salat di Masjid
Agung Sidoarjo, Wakil Bupati H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH menyerahkan
sapi jenis Semental berbobot 1,36
ton sebagai hewan qurban kepada H.
A. Nadhim Amir, ketua takmir masjid
setempat.
Selain masjid Agung Sidoarjo, kantor kementerian Agama Sidoarjo juga
menerima Sapi qurban dari pemkab
Sidoarjo dengan bobot 965 kg berjenis
Limosin yang diserahkan oleh Sekda
Kab. Sidoarjo, A. Zainu kepada perwakilan dari Kemenag Sidoarjo.

Cak Nur, sapaan Wabup Sidoarjo
mengatakan dalam moment Lebaran
Idul Adha 1441 H pada tahun 2020 ini,
Pemkab Sidoarjo telah menyalurkan
12 sapi sebagai hewan qurban kepada
lembaga dan masjid.
“Merayakan Idul Adha di tengah
keprihatinan pandemi Covid-19 ini,
kita harus bisa memetik hikmahnya.
Kita harus senantiasa meningkatkan
keikhlasan kita, totalitas pengabdian
kita kepada masyarakat sehingga pada
akhirnya semua permasalahan yang
ada di Indonesia khususnya di Sidoarjo
ini bisa selesai,” ujarnya.ful

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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Makna Teks & Kontekstual Ibadah
Qurban Fese Pandemik Covid-19

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah.
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah,
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan
barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,
maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”.

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan
berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”
(QS. Al Kautsar: 1-3).

Di fase pandemik covid-19, kita diuji oleh Allah sudah hampir 5
bulan, mungkin ada di antara Saudara kita yang merasa khawatir, ketakutan, kekurangan makanan, ada yang kehilangan pekerjaan kerena
Putusnya Hubungan Kerja (PHK), bahkan ada keluarga yang meninggal dunia, lebih-lebih keluarga yang meninggal merupakan tumpuan
hidup untuk mencari nafkah, maka belajar dari kisah Siti Hajar, mari kita
berjuang dan berqurban dengan segala kemampuan untuk berusaha
mencari rizki dengan cara yang halal.

tuk menjadi Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim as beserta
Kata Qurban dalam bahasa Arab beIsmail as dan Siti Hajar, keagungan pribadinya membuat
rasal dari kata “qoriba yaqrobu qurbaan wa
Nabi Muhammad SAW harus mampu mengambil ketelaqurbaanan wa qirbaaan” bermakna “dekat”
danan darinya, sebagaimana firman Allah swt dalam surat
(Munawir:1185), dalam fiqih Islam dikenal
al-Mumtahanah ayat 4;
dengan istilah udhiyah, yang artinya hewan
yang disembelih di waktu dhuha yaitu saat
matahari naik ke atas, sebagian lagi berpendapat bahwa udhiyah adalah hewan sembe“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik
lihan yaitu berupa kambing, onta dan sapi/
bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama
kerbau pada hari raya idul adha. Sebagian
dengan dia “.
ulama mengistilahkannya dengan an-Nahr
sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur’an
Dari sekian banyak hal yang harus kita teladani mulai
surat al-Kautsar ayat 2 tersebut di atas. Secara
dari kepribadian yang agung dan mulia, serta sikap dan
tekstual Ayat tersebut di atas menjelaskan
 Abd. Hakim
pengurbanan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang
bahwa kita diberikan kenikmatan yang
Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bag. Kesra Setda
diberikan oleh Allah kepadanya, ada beberapa hal yang
banyak oleh Allah SWT, berupa nikmat sehat,
Dosen Fakultas Agama Islam Umsida
perlu dijadikan pelajaran (ibrah) kisah dari Nabi Ibrahim
umur panjang, rizki, ketenangan batin, keludan orang-orang yang bersama dengan dia, bahwa
arga bahagian dan lain sebagainya, dengan
sesungguh makna pengurbanan tidak sekedar perintah menyembenikmat yang banyak, maka sebagai kompensasinya kita diperintahkan
lih hewan ternak saja (makna tektual) namun ada makna yang lebih
untuk shalat dan berqurban benar-benar karena Allah, dengan cara
besar yakni (makna kontekstual) mengutip pendapat syaihul islam
menyembelih hewan qurban yang dagingnya sebagian dimakan
Ibn Taimiyah, bahwa makna kontekstual ibadah qurban tidak hanya
sendiri, diberikan kepada fakir miskin dan untuk syiar, hal ini sesuai
pengurbanan 10 Dzulhijjah tapi selain bulan Dzulhijjah kita juga diperidengan firman Allah dalam Surat al- Haj ayat 36-37;
tahkan untuk berqurban. Jika dihubungkan dengan musibah pandemik
covid-19 yang melanda negeri kita, maka makna pengurbanan dalam
secara kontekstual adalah sebagai berikut;
Pertama, Berqurban untuk senantiasa mencari rizki dengan cara
yang halal
Dalam kisah Ibrahim As ketika meninggalkan istri dan anaknya un“Maka makanlah sebagiannya (daging qurban) dan berilah makan
tuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah kepada Allah. Siti
orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (orang yang
Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan,
tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Daging daging qurban
panas matahari menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan
dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi
tenggorokan. Setelah dua hari bekal air yang di bawa telah habis, air
ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.”
susunya pun kering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan, pada waktu
yang bersamaan, makanan pun habis, kegelisahan dan kekhawatiran
Hari raya idul qurban adalah hari yang sangat mulia, seluruh umat
membayangi Siti Hajar, namun dengan kesungguhan Siti Hajar dalam
Islam di dunia memperingati, sehari sebelumnya tanggal 9 Dzulhijah
mencari air dikeluarkan segala tenaganya bolak balik dari shafa ke
umat Islam yang menunaikan ibadah haji dengan melakukan wukuf
marwa sampai tujuh kali belum mendapatkan air dia terus berusaha,
di Arafah, meskipun warga negara indonesia tahun ini tidak ada pangwalaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri, hal ini diabadigilan untuk berangkat ke tanah suci, namun masjidil haram (ka’bah)
kan oleh Allah yang sekaligus sebagai rukun dalam ibadah haji, dalam
tetap dibuka hanya diperuntukkan bagi orang arab saudi dan beberapa
surat al Baqarah; 158;
warga negara lain yang bermukim di sana, hal ini dikandung maksud
untuk memutus mata rantai penyebaran pandemik covid-19. Dalam
hal qurban ini ada keteladanan dari figur yang bisa diteladani, dengan
adanya keteladanan, kita memiliki tolok ukur untuk menilai apakah
perjalanan hidup kita sudah baik atau belum. Karena itu, di hari idul
qurban kita kenang kembali manusia agung yang diutus oleh Allah un-
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Kedua, Berqurban dalam mendidik keluarga dengan baik dan
penuh Kesabaran
Anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang
panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang
berakhlaq mulia sangat dibutuhkan, perhatian sempurna kepada anak
semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai dewasa,
kewajiban ini berada di pundak orang tua menurut hukum agama dan
hukum masyarakat, karena seseorang yang tidak mau memperhatikan
pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah,
pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap
orang tua tentang perlakuan mereka kepada anaknya, sebagaimana
sabda Nabi dalam hadis;

“Setiap engkau adalah pemimpin, dan setiap engkau akan dimintai
pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab atas
kepemimpinannya, Seorang laki-laki juga pemimpin dalam keluarganya,
ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi
tanggung jawabkeluarganya.(HR. Bukhâri)
Kisah putra Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail, telah terbukti
bahwa beliau tidak akan menjadi anak yang baik penyabar jika tidak
mendapat pendidikan dari ibunya yang bernama Siti Hajar yang baik
dan penyabar, Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang baik dan
penyabar jika tidak mendapatkan didikan dari suaminya Nabi Ibrahim
As yang memiliki akhlaq baik dan penyabar, Nabi Ibrahim As tidak
akan menjadi orang yang baik dan penyabar jika tidak mendapatkan
didikan dari Allah SWT dan para malaikat melalui wahyuNya. dengan
baik dan sabarnya Nabi Ibrahim sampai-sampai Allah memanggil dengan sebutan Kholilullah (kekasih Allah).
Selanjutnya dengan suasana Pandemik
Covid-19 selaku orang tua diperintahkan
untuk mendidik anak, di fase Covid tahun ini
sistem pendidikan berbeda dengan tahun
sebelumnya dengan mengacu Surat Edaran
Menteri Pendidikan nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
dalam masa darurat penyebaran virus Corona.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa

religi
Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan/online (daring), menggunakan
HP maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran
atau Pembelajaran jarak jauh luar jaringan/offline (luring), menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan
ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan
sekitar dengan menyesuaikan kondisi lembaga pendidikan masingmasing, oleh karena itu jika pendidikan di dilaksanakan di rumah, maka
tentunya peran orang tua sangat menentukan dalam memberikan
pendampingan secara serius dengan penuh kesabaran dalam mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), oleh karena itu momen dzulhijjah
ini memberikan pelajaran kepada orang tua agar bersungguh sungguh
dan berqurban dengan penuh kesabaran serta berkurban sekuat
tenaga untuk mendidik anak agar menjadi anak yang baik, sebagaimana Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibunya Siti Hajar.
Ketiga, Berqurban untuk menjadi pemimpin yang Demokratis
bukan Otoriter
Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim As tertambah kuat rasa
cinta kepada putranya, tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala
usia Nabi Ibrahim sudah tua, itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim as dengan ujian
yang besar dengan perintah menyembelih Ismail, namun nabi Ibrahim
dalam menjalankan perintah itu tidak serta merta mengeksekusi Ismail
secara langsung, akan tetapi perintah itu dikomunikasikan/minta
pendapat kepada Ismail, dalam al-Qur’an surat ash-Shaffat ayat 2;

“Maka sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama,
Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu. maka pikirkanlah apa pendapatmu!” ia
menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang
sabar”.
Suasana Pandemik Covid-19 diperlukan pemimpim demokratis bukan otoriter, Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mau
menerima aspirasi dan kritikan dari masyarakat, serta mampu dan mau
berkurban tenaga, pikiran, harta serta menggunakan kekuatan jabatan
serta kekuatan pribadi untuk menggali dan mengarahkan bawahan
dan memotivasinya untuk mencapai tujuan bersama dengan bertukar
pendapat/bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail AS, semua berharap semoga Covid-19 segera diangkat oleh Allah, musibah
segera berlalu, Kabupaten Sidoarjo seegera memiliki
pemimpin yang demokratis karena di penghujung
tahun 2020 ada pesta demokrasi, pilihan Kepala
Desa secara serentak bagi yang sudah habis masa
bhaktinya dan Pilihan Kepala Daerah (PILKADA)
untuk memilih Bupati dan Wakilnya, semoga
pesta demokrasi yang di helat di fase pandemik
ini, berjalan dengan baik, jujur, adil dan demokratis sehingga mampu membawa Sidoarjo menjadi
lebih baik di masa yang akan datang. amin.
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Gedung MPP Jadi Isolasi Pasien Covid-19

 Acara soft launching Mini MPP di kantor Kecamatan Sukodono yang dihadiri Sri Witarsih, Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo Soft Launching Mini MPP
 Acara soft launching Mini MPP di kantor Kecamatan Sukodono yang dihadiri Sri Witarsih, Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo.

GUNA mengantisipasi lonjakan
pasien terpapar covid-19, Pemkab
Sidoarjo mengalihfungsikan Gedung
Mal Pelayanan Publik (MPP) Sido
arjo sebagai tempat pelayanan iso
lasi pasien Covid-19. Gedung MPP
mampu menampung 129 pasien
dengan didukung petugas medis
gabungan Dinas Kesehatan Kabu
paten Sidoarjo dan petugas medis
dari Pasmar- 2 Gedangan.
Terkait pengalihfungsian ini,
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad
Syaifuddin, yang juga menjabat se
bagai Ketua Satgas Penanganan Co
vid-19 telah meninjau gedung MPP
yang sudah disulap sebagai ruang
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pelayanan isolasi pasien corona ter
sebut. Ruang isolasi MPP nantinya
bisa ditempati pasien Covid-19 ka
tegori Orang Tanpa Gejala (OTG)
dan pasien yang saat ini melakukan
isolasi mandiri di rumah.
Untuk pengamanan gedung, Wa
bup Nur Ahmad mengatakan akan
dilakukan penjagaan dengan ketat
oleh petugas dari TNI-Polri. “Bagi
orang yang tidak berkepentingan ti
dak diperbolehkan masuk,” kata Cak
Nur, panggilan Wabup Sidoarjo ini.
Lebih lanjut, Cak Nur mengung
kapkan petugas medis dari satuan
marinir TNI AL yang menangani
di MPP Sidoarjo sebelumnya sudah

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

selesai bertugas menangani pasien
Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta.
“Sekitar 50 orang petugas medis
gabungan yang dilibatkan,” ujarnya.
Ditambahkan, hall MPP ini yang
terbaik dimiliki Pemkab Sidoarjo,
dialihfungsikan sementara dengan
maksud untuk meningkapkan pela
yanan pasien corona.
“Maka hall ini kami pergunakan
untuk ruang isolasi bagi para OTG
dan lain sebagainya. Alhamdulil
lah kita bekerjasama dengan semua
pihak, khusunya dengan Pasmar
kita akhirnya menyulap ini semuan
ya saat ini sudah kami nyatakan
siap dengan kapasitas 129 pasien,”
tegasnya.
Keputusan pemkab Sidoarjo
mempergunakan MPP sebagai tem
pat isolasi menunjukkan upaya yang
maksimal dalam penanganan Covid19. Termasuk melibatkan tenaga me
dis dari Pasmar yang sudah berpen
galaman dalam menangani pasien
Covid-19.
“Mereka OTG atau pasien yang
melakukan isolasi mandiri bisa
menempati MPP. Petugas akan me
nyiapkan program-program upaya
penyembuhan terutama dari petugas
medis Pasmar yang pernah bertugas
di Wisma Atlet Jakarta tentunya su
dah pengalaman,” ujarnya.irw

MENYUSUL alih fungsi sementera ge
dung Mall Pelayanan Publik (MPP) di
jalam lingkar timur, Pemkab Sidoarjo
telah membuka mini Mal Pelayanan
Publik (MPP) di Kantor Kecamatan
Sukodono, untuk memaksimalkan
pelayanan kependudukan bagi warg
anya. Diharapkan mini MPP bisa dibu
ka djuga di setiap kecamatan yang ada
di Sidoarjo.
Dengan adanya mini MPP maka
Sidoarjo menjadi kabupaten pertama
di Indonesia yang memiliki MPP hing
ga tingkat kecamatan. Pembangunan
mini MPP di kecamatan Sukodono ini
bertujuan untuk mempermudah dan
mempercepat pelayanan. Warga di
luar kecamatan Sukodono juga bisa
mengurus layanan kependudukan
hingga membayar pajak daerah di
mini MPP Sukodono.
“Tidak terbatas pada warga Su
kodono saja, warga di luar kecamatan
Sukodono bisa mengurus KTP dan
bayar pajak daerah bisa dari sini”, kata

Sri Witarsih, Asisten III Administrasi
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo, disela-selan soft launching
mini MPP Kecamatan Sukodono.
“Dengan adanya mini MPP Su
kodono ini warga akan dimudahkan
mengurus surat kependudukan, bayar
pajak daerah serta layanan lainnya
yang tersedia. Nantinya ada dua belas
layanan yang sudah kita siapkan, saat
ini sudah terisi sembilan layanan,”

ujarnya.
Ke dua belas pelayanan yang terse
dia tersebut saat ini sudah terisi sem
bilan layanan, diantaranya layanan
dinas kependudukan dan catatan sipil,
layanan pajak daerah, layanan dinas
ketenagakerjaan, layanan SKCK On
line Polresta Sidoarjo, layanan BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
Kantor Urusan Agama (KUA) serta
layanan Bank Jatim dan Bank Delta
Artha.
Selama ada pendemi Covid-19 mini
MPP Sukodono tetap dibuka dan tetap
melayani meski ada pembatasan mak
simal 20 orang. Masyarakat diharap
kan memanfaatkan pelayanan online.
Saat ini Sidoarjo juga sudah men
gusulkan ke Kemenpan RB untuk
membangun lagu dua mini MPP.
Diantaranya di kecamatan Waru dan
kecamatan Tulangan. Jika di setujui
oleh kemenpan RB maka tahun 2021
akan dilakukan pembangunan.irw
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Diluncurkan Aplikasi ”Delta
Trisula” Lacak Pasien Covid-19

 Di ruang monitor Polres Sidoarjo dapat mendeteksi kecenderungan penyebaran Covid-19, sekaligus
pemetaannya

JUMLAH kasus pasien terpapar
Covid-19 di Sidoarjo masih cend
erung bertambah. Meski demikian,
tingkat kesembuhan pasien juga
mengalami peningkatan hingga di
atas 50 persen dan Sidoarjo telah
memasuki zona jinggah,--tidak lagi
zona merah.
Dari data terakhir terkonfir
masi memasuki Agustus ini, jumlah
pasien terpapar virus corona telah
menembus sekitar 2.900 orang.
Dari total kasus, sekitar 1.600 orang
atau sekitar 54 persen dinyatakan
sembuh dan 167 orang (5,84 persen)
meninggal.
Dalam perkembangan lain, pihak
Polresta Sidoarjo telah mengopera
sionalkan aplikasi bernama “Delta
Trisula” yang bisa digunakan untuk
melacak keberadaan pasien positif
virus corona atau Covid-19.
Kapolresta Kombes Pol Sumardji
mengatakan aplikasi ini diunduh di
laman covid19.polresta-sidoarjo.com.
“Nantinya pasien yang positif
Covid-19 akan mengunduh dan me
masukkan password yang diberikan
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oleh petugas posko Delta Trisula di
Polresta Sidoarjo,” katanya, di sela
peluncuran aplikasi di Markas Pol
resta Sidoarjo.
Ia mengatakan, jika sudah men
gaktifkan akun milik pasien, maka
pasien yang positif Covid-19 itu bisa
dengan mudah dilacak keberadaan
nya termasuk saat mereka keluar
rumah, asalkan mode teleponnya
aktif.
“Untuk saat ini yang bisa diguna
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kan adalah telepon pintar berbasis
android. Sedangkan untuk orang
yang tidak memiliki telepon pintar
akan dibantu pemantauannya oleh
petugas Bhabinkamtibmas,” katanya.
Dia menjelaskan, aplikasi itu juga
menampilkan data secara langsung
yang dapat diakses melalui telepon
pintar. “Jadi saat kami mendapatkan
data dari Dinas Kesehatan Kabu
paten Sidoarjo kemudian diolah lagi
permasing-masing kecamatan, desa
dan juga data diri pasien,” katanya.
Dalam aplikasi itu, kata dia, petu
gas juga bisa melakukan panggilan
tatap muka dengan pasien, termasuk
memberikan imbauan kepada pasien
supaya jangan keluar rumah. “Kar
ena selama telepon pintar itu aktif,
tentunya pasien itu akan terlacak
posisinya,” katanya.
Menanggapi peluncuran aplikasi
ini, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ah
mad Syaifuddin, mengaku senang
karena bisa menekan penyebaran
virus Covid-19 di Sidoarjo.
“Kami minta kepada Dinas Kes
ehatan supaya berkoordinasi den
gan petugas posko di Mapolresta
Sidoarjo supaya penyajian data yang
diberikan ke masyarakat bisa diketa
hui secara langsung,” katanya.sug

 WABUP H. Nur Ahmad Syaifuddin SH yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid19 Kab. Sidoarjo meninjau alat test swab yang merupakan bantuan dari BNPB pusat.

Sidoarjo Dapat Bantuan
Alat Swab Covid-19
PEMKAB Sidoarjo mendapatkan
bantuan Alat Swab Covid-19 dari
BNPB Pusat. Alat tersebut ditempat
kan di GOR Sidoarjo. Kapasitasnya
mencapai 200 sampel per hari. Siang
tadi, Liaison Officer (LO) Gugus Tu
gas Covid 19 Pusat Mayjend TNI (P)
Eko Budi S serta Mayjend (R) Gatot
Triswanto dengan didampingi Wakil

Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifudin SH melihat keberadaan
alat tersebut.
L.O Gugus Tugas Covid 19 Pusat
Mayjend TNI (P) Eko Budi S men
gatakan saat ini alat Swab tersebut
belum dapat dimanfaatkan. Ken
dalanya belum tersedianya reagen
untuk pengoperasian alat Swab

tersebut. Namun dalam waktu dekat
bahan reagen akan segera didapat.
“Minggu-minggu inilah (mendapat
kan reagen), sudah kita komunikasi
kan kok dengan Jakarta,” ucapnya.
Mayjend TNI (P) Eko Budi S men
gatakan alat tersebut khusus untuk
Kabupaten Sidoarjo. Akan ditem
patkan sampai pandemi Covid-19
berakhir. Alat Swab tersebut mampu
melayani kurang lebih 200 spesim
ent setiap harinya.
“Kapasitasnya kurang lebih
200 perhari, ada spesiment 200
masuk langsung digarap disini se
hingga keluar positif negatif setiap
harinya,”ucapnya.
Sementara itu H. Nur Ahmad
Syaifudin mengatakan pengambi
lan spesiment akan diprioritaskan
kepada daerah zona merah. Selain
itu juga dilakukan pada hasil reaktif
saat rapid tes. Dikatakannya Pemkab
Sidoarjo sudah melalukan rapid tes
pada 30 ribu lebih masyarakat.
Sedangkan tes Swab sudah di
lakukan kepada 1.800 orang. Dengan
keberadaan alat Swab tersebut akan
mempercepat Swab agar segera
diketahui kasus Covid-19.
“Saya terimakasih pak jenderal
Doni BNPB, pak jenderal Eko dan
pak jenderal Gatot karena memper
juangkan untuk Sidoarjo ini, jadi
permasalahan ini hasil Swab yang
lama, mudah-mudahan dengan ini
akan segera selesao,” ujarnya.git
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Warga Ploso Urunan Bantu
Gakin Terdampak Covid-19

 WABUP H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menyalurkan dana bantuan RW untuk operasional terkait penanganan Covid-19 di Sidoarjo.

Tangani Covid, Setiap
RW Dibantu Rp 3 Juta
GUNA mendukung
kegiatan masyarakat
dalam peran aktif
nya menangangi
penularan Covid-19,
Pemkab Sidoarjo telah
memberikan bantuan
dana untuk Rukun
Warga (RW). Masingmasing RW telah
menerima bantuan Rp
3 juta yang sumbernya berasal dari
APBD 2019.
Bantuan operasional RW ini disa
lurkan Gugus Tugas atau Satgas
Covid-19 Kabupaten Sidoarjo mela
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lui Dinas Pember
dayaan Masyarakat
Desa (PMD) di tiap
Kantor Kecamatan.
“Pemberian alokasi
dana yang diam
bilkan dari APBD
Kabupaten Sidoarjo
tersebut dimaksud
kan untuk membantu
meringankan biaya
operasional posko dan penyediaan
makanan dan minuman selama
PSBB yang ada di RW,” kata Wakil
Bupati Nur Ahmad Syaifuddin yang
juga Ketua Satgas Percepatan Penan
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ganan Covid-19 Sidoarjo.
Total jumlah dana bantuan beras
al APBD ini sebesar Rp 6,258 miliar
yang disalurkan kepada 2.086 RW.
“Jadi dananya itu bisa diberikan
ke para petugas yang bertugas di
check point dan sebagainya. juga bisa
dibuat untuk kebutuhan konsumsi
dan lain sebagainya”, ujarnya.
Cak Nur, sapaan Wabup ini
menekankan bantuan uang 3 juta
peruntukannya untuk membantu
operasional PSBB di RW dan tidak
ada kaitannya dengan Kampung
Tangguh.
“Jadi saya tekankan disini uang 3
juta itu tidak ada hubungannya den
gan Kampung tangguh ya ini murni
bantuan untuk bapak RW dan RT
yang telah berjuang bersama-sama
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
sejak PSBB ke-1 sampai sekarang,”
tambah Cak Nur.irw

 Penyerahan bantuan sembako hasil swadaya masyarakat Desa Ploso, Krembung, dihadiri Wakil
Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.

BANYAK hal yang bisa dilakukan
untuk membantu sesama dite
ngah pandemi Covid-19. Seperti
dilakukan warga Desa Ploso, Kec.
Krembung yang berswadaya untuk
membantu kelurga miskin yang ter
dampak pandemi Covid-19.
Langkah warga ini mendapat
apresiasi Wakil Bupati H. Nur Ah
mad Syaifuddin SH, yang juga
menjabat Ketua Satgas Penanganan
Covid-19 Sidoarjo.
“Kami merasa bangga, merasa
senang karena ada pembagian ban
tuan yang diambilkan dari donatur
urunan dari warga desa sendiri, ser
ta hasil dari usaha di Bumdes yang
ada di desa Ploso. Ini bagus sekali
karena di tingkat Desa sendiri sudah
sampai berupaya untuk berpikir
secara keras mencari bantuan untuk
membantu kepada sesamanya yang
ada di warga desa ini,” ujarnya.
Dari hasil swadaya ini,--untuk
sementara telah dapat membantu

130 Kepala Keluarga (KK) di desa
Ploso. Mereka mendapat bantuan
sembako yang berasal dari uluran
tangan dana pribadi para tetang
ganya. Selain dari urunan warga,
dana tersebut juga berasal dari

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Ploso.
Secara simbolis penyerahan ban
tuan sembako yang dilangsungkan
di Balai Desa Ploso, Krembung,
dihadiri Cak Nur, sapaan Wabup
Sidoarjo ini.
Cak Nur, mengapresiasi lang
kah warga desa Ploso yang sudah
peduli kepada sesama warga kurang
mampu.
“Kita juga bisa melihat bahwasan
ya Bumdes ini memberikan man
faat yang luar biasa salah satunya
adalah memberikan sembako, juga
oleh karena itu saya datang di sini
saya merasa bangga saya memberi
kan apresiasi positif bukan karena
jumlahnya tetapi niat baik dan usaha
yang mulia ini diberikan balasan
yang baik,” katanya.
Cak Nur berharap langkah warga
berswadaya ini bisa menjadi moti
vasi yang baik dan menjadi contoh
untuk daerah-daerah lain untuk ber
peran sama.
“Ini bisa menjadi motivasi dan
contoh yang patut ditiru,” tambah
nya.irw
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Pemdes
Ketapang
Bangun
BUMDes Kelola
Wisata Pancing
DI tengah pandemi Covid-19 tidak
menyurutkan semangat masyarakat
Desa Ketapang Kecamatan Tanggu
langin untuk membangun perekono
mian mereka. Salah satunya adalah
membentuk Badan Usala Milik Desa
(BUMDes) Delta Mandiri yang seka
ligus sebagai mengelola wisata dari
tiga kolam pemancingan di lahan
seluas 2 hektar.
Wisata pemancingan sekaligus
Bumdes ini dilaunching Wakil Bu
pati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH,
pekan lalu. Wabup mengacungi
jempol atas prakarsa pembentukan
BUMDes seperti ini.
“Meski terjadi pandemi Covid-19,
semangat masyarakat untuk mema
jukan desanya sangat luar biasa.
Geliat aktivitas masyarakat Desa
Ketapang masih tampak,” ujarnya.

Menurut Cak Nur–sapaan Wabup
Sidoarjo ini, membentuk BUMDes
merupakan langkah yang tepat. Di
rinya menginginkan ada kemandi
rian dari desa. Kemandirian desa
harus diciptakan. Dengan begitu
ekonomi masyarakatnya akan kuat.
“Apabila desa dapat mandiri,
makmur dan dapat memanage po
tensinya dengan baik maka negara
akan menjadi kuat, jadi negara itu
akan kuat apabila ditopang oleh
pemerintahan provinsi yang kuat,
kabupaten yang kuat lalu kecama
tan dan desa yang kuat khususnya
Desa Ketapang Tanggulangin
ini,”ucapnya.
Dikatakannya, membesarkan usa
ha harus dimulai dari masyarakat
itu sendiri. Masyarakatnya harus
guyup. Solidaritas dan gotong-

 Wisata Pemancingan yang dikelola BUMDes Ketapan, Kec. Tanggulangin, dilaunching Wakil Bupati
H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.
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royong harus tampak. Disamping
itu desa harus bisa memanage den
gan baik. Pengelolaannya harus
profesional. Berbagai masukan
masyarakat harus didengarkan.
Yang terbaik untuk masyarakat
harus dilakukan. Dengan begitu,
dirinya yakin usaha tersebut akan
berjalan dengan baik.
Camat Tanggulangin Sabino
Mariano sendiri mengatakan, pem
bentukan BUMDes Delta Mandiri
murni dari prakarsa masyarakat
Desa Ketapang. Secara swadaya,
masyarakat berhasil mengumpulkan
modal sebesar Rp 1,7 miliar.
Kemudian di tahun 2019 ada
penyertaan modal dari Pemerintah
Desa Ketapang kurang lebih sebe
sar Rp 600 juta. Pada Tahun 2020.
Pemdes Ketapang menambah modal
sebesar Rp 100 juta. “Sehingga total
investasi yang telah berjalan kepada
BUMDes Delta Mandiri sebesar Rp
2,4 miliar,” ujarnya.
Camat Sabino berharap, ke depan
BUMDes Delta Mandiri dapat terus
dibangun secara gotong-royong
oleh masyarakat Desa Ketapang.
“Mudah-mudahan ke depan seman
gat bapak-ibu ini tetap sama dan
kita yang ada di pemerintahan ini
akan membantu dan mendesain,”
harapnya.git
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Disepakati, Raperda Inisiatif
Sistem Online Pajak Daerah

 Rapat Paripurna membahas Raperda inisiatif DPRD Kab. Sidoarjo tentang sistem online pajak daerah.

RAPAT Paripurna kedua DPRD Ka
bupten Sidoarjo dengan agenda pe
nyampaian pendapat Wakil Bupati
Sidoarjo terhadap nota penjelasan
DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait
Raperda inisiatif DPRD Kabupaten
Sidoarjo tentang sistem online pajak
daerah digelar di gedung DPRD Ka
bupaten Sidoarjo, Jumat pekan lalu.
Cak Nur, sapaan Wabup Sido
arjo mengatakan berbagai upaya
peningkatan pendapatan daerah
dari penerimaan pajak daerah telah
dilakukan. Salah satunya dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Pelaporan pajak daerah serta pem
berian informasi perpajakan daerah
kepada wajib pajak saat ini sudah
melalui aplikasi. Seperti aplikasi
e-SPTPD, e-PBB, e-BPHTB. Selain
itu terdapat sistem cetak mandiri
STPPD, PBB, cetak reklame dan pe
masangan sistem perekam transaksi
kepada obyek pajak.
Kemudahan lainnya dalam pem
bayaran pajak daerah ujar Wabup
juga sudah dilakukan Pemkab Sido
arjo. Salah satunya bekerjasama den
gan bank persepsi atau bank umum.
Sehingga pembayaran pajak saat ini

sudah bisa dilakukan kapanpun dan
dimanapun. Baik pembayaran tunai
maupun non tunai dapat dilakukan
melalui Payment Point Online Bank
(PPOB) atau e-channel indomaret,
alfamart maupun melalui e commerce
seperti tokopedia, bukalapak, link
aja, atau traveloka.
Namun demikian kata Wabup,
pelayanan online dan kemudah
an pembayaran pajak masih belum
sepenuhnya dimanfaatkan masya

rakat atau wajib pajak. Pemkab Sido
arjo sendiri telah memiliki regulasi
dalam pelaksanaan intensifikasi pa
jak daerah.
Sementara itu terkait Raperda
inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo,
yang mengatur sistem online pajak
daerah diantaranya perumusan jenis
pajak mineral bukan logam dan ba
tuan serta pajak sarang burung walet
perlu ditinjau ulang. Pasalnya jenis
pajak tersebut tidak termasuk dipun
gut diwilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kedua perumusan ketentuan pi
dana terkait wajib pajak yang tidak
melaksanakan kewajibannya dian
cam denda paling banyak tiga kali
pajak daerah terhutang juga perlu
ditinjau. Alasannya rumusan terse
but dalam implementasinya sulit di
laksanakan karena Raperda tentang
sistem online pajak daerah bukanlah
regulasi yang mengatur penetapan
pajak daerah.
Ketiga perumusan ketentuan
lain-lain menurutnya tidak perlu
dituangkan didalam Perda. Pasal
nya tanpa adanya rumusan dalam
pelaksanaan Perda tersebut bupati
dapat melimpahkan kewenangan
nya kepada kepala badan pelayanan
pajak daerah.
“Semoga dengan pembentukan
Raperda ini bisa menjadi landasan
hukum dalam penyelenggaraan
sistem pajak daerah secara elektron
ik,” ujarnya.git
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Pemdes Wonoayu Semprot Basmi Wereng

 GERAKAN pembasmian hama dilakukan Pemdes Wonoayu bersama petani guna menyelamatkan
tanaman padi dari serangan hama wereng.

DI TENGAH pandemi Covid-19,
petani Desa Wonoayu, Kecamatan
Wonoayu masih dihadapkan serang
an hawa wereng. Untuk pencegahan
gagal panen, Pemerintah Desa (Pem
des) Wonoayu, langsung melakukan
langkah tanggap dengan mengalak
kan penyemprotan obat hama

wereng Plenum dan Darmabas ke
tanaman padi di areal sawa seluas
32, 6 hektar yang diserang hama
tersebut.
Dengan langkah ini diharapkan
tanaman padi yang hendak dipanen
petani ini bisa terselamatkan dari
serangan hama wereng tersebut. Pj

Kepala Desa (Pj Kades) Wonoayu,
Yanis Hadi Prasetyo, dikonfirmasi
dilokasi sawah mengatakan pe
nyemprotan hama wereng dilaku
kan bersama-sama. Dirinya bersama
Sekdes Yusron Fanani, Babinsa
Koramil Wonoayu, Abas dan para
petani didukung belasan pekerja
melakukan penyemprotan secara
merata di hamparan tanaman padi
tersebut.
“Penyemprotan hama wereng sel
uas 32,6 hektar ini dikerjakan selama
3 sampai 4 hari,” tegas Pj Kades
Wonoayu, Yanis Hadi Prasetyo.
Usai dilakukan pencegahan se
rangan hama wereng ini, Yanis sa
paan karib pria berbadan tegap ini
berharap hasil panen bisa melimpah.
Panen padi bisa memuaskan para
petani. Sebab jika terserang hama
wereng, sangat kasihan nasib petani
karena biaya untuk tanam padi sa
ngat mahal.
“Semoga hasil panen nanti bisa
menopang pengendalian pangan di
Sidoarjo,”pungkasnya.ful/dar
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Cak Nur Santuni Tiga Warga Miskin
yang Menderita Sakit Menahun
WAKIL Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin, terus blusukan
untuk melihat langsung kehidupan
warga di tengah pademi Covid-19.
Begitu menemukan tiga keluarga
miskin di Desa Semambung, Kec.
Gedangan, Cak Nur yang juga men
jabat Ketua Satgas Covid-19 ini lang
sung menjenguknya, dan bantuan
uang tunai dan sembako.
Salah satunya Harsoyo (67) yang
tengah sakit menahun. Harsoyo ter
baring sudah 13 tahun, menurut is
trinya Harsoyo, Mastiyaningsih (64)
suaminya sakit komplikasi darah
tinggi yang menyebabkan stroke
dan tidak bisa bangun dari tempat
tidur.
Sedangkan, Yuli Kriswati (35)
yang rumahnya berjarak hanya dua
rumah dari Harsoyo. Yuli diketahui
menderita sakit Hidrosefalus sejak
lahir. Kondisi Yuli juga sangat mem
prihatinkan. Aktivitasnya sangat
terbatas, sehari hari waktunya diha
biskan dengan berbaring ditempat
tidur.
Usai menjenguk Yuli, Cak Nur
kemudian menuju rumah Warsiah
(80). Nenek Warsiah diketahui men
derita lumpuh sejak kecil, sehari-

hari nenek Warsiah tinggal bersama
keponakannya.
Ketiganya oleh Cak Nur diberi
santunan uang tunai dan sembako.
Cak Nur minta kepada para kepala
desa dan perangkatnya untuk men
data warganya yang dalam kondisi
kekurangan dan perlu mendapatkan
bantuan agar segera dilaporkan.
Pemkab Sidoarjo mengalokasikan
anggaran untuk keluarga kurang

mampu, dana tersebut dialokasikan
dari APDD maupun APBDes.
“Jadi kita tidak salah menyisihkan
anggaran untuk mereka (warga)
yang patut menerima bantuan, baik
dana dari APBDes maupun dana
dari APBD. Kita harus mulai
yang lain kalau sudah kehidupan
ekonominya bagus maka kita harus
ingat sama mereka yang perlu perto
longan,” tambahnya.irw

 WABUP H. Nur Ahmad Syaifuddin SH saat menjenguk salah satu Gakin di Desa Semambung, Kec. Gedangan yang tengah sakit menahun.
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RAYHAN AS

Karateka SMPN 1 Tarik
Ukir Prestasi Nasional

PANDEMI Covid-19, telah mem
beri dampak pada semua aspek
kehidupan. Termasuk bagi atlet
yang terpaksa harus batal mengi
kuti berbagai event
kejuaraan di tengah
mewabahnya virus
corona ini.
Seperti Rayhan
Arfano Syawal, se
orang atlet Karate
SMPN 1 Tarik yang
mengurungkan
niatnya mengikuti
kejuaraan tingkat
nasional tahun ini.
Ia harus rela mele
watkan kejuaraan
Karate memperebut
kan piala Menteri
Dalam Negeri yang
dilaksanakan di Su
matra bulan April
ini. “Sudah latihan
keras untuk tanding
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di Sumatra, tapi ndak jadi,” ung
kap Rayhan.
Semangat Rayhan mengikuti
kejuaraan tingkat Nasional itu
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terdorong dari keberhasilannya
meraih juara III pada Piala Kemen
pora tahun lalu. Pasalnya, Rayhan
sangat berharap prestasi-prestasi
itu digunakan sebagai dokumen
untuk mendapatkan jalur prestasi
masuk akademi militer. Sama sep
erti saat ia masuk SMPN 1 Tarik.
Selain cita-citanya yang men
dorong ia berlatih keras, Rayhan
menggeluti Karate karena terin
spirasi Sang Ayah Kamsoli yang
juga seorang Karateka. Namun,
Kamsoli tak menginginkan Rayhan
masuk aliran Karate Full Body
Contact seperti yang ia geluti.
Sang Ayah selain menjadi
orangtua juga menjadi pelatih
di rumah. Tak jarang Kamsoli
memberikan latihan fisik khusus
kepada Rayhan. “Kalau di rumah
saya latih sendiri. Tapi cuma lati
han fisik saja untuk nambah power
sama kecepatan. Selebihnya saya
serahkan ke pelatih,” jelas Kam
soli.
Saat ini Rayhan dipoles oleh
3 dojo. Di Dojo Hatari di Desa
Kedungturi, di dojo Karate Pusat
Jawa Timur di Seruni Gedangan,
dan di SMANOR Sidoarjo.Hampir
setiap hari dalam seminggu Ray
han menjalani latihan. Terlebih jika
menjelang pertand
ingan. Tak jarang
latihan selama 1
bulan penuh harus
ia jalani.
Sejauh ini Ray
han telah berhasil
menorehkan sederet
pretasi. Pada usia
14 tahun, di antara
pretasi yang diraih
adalah juara I Difis
2 Kostrad Open
dan juara I Anjuk
Nladang Karate
Championship.fmi
 Karateka SMPN 1
Tarik Raiyhan AS dengan
sederet prestasi tingkat
nasional.
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wujud keberhasilan penerapan bu
daya baca dan menulis di sekolah.
Yang paling berkesan yakni menjadi
penyemangat untuk menghasilkan
buku-buku selanjutnya.
“Buku ini untuk menggerakkan
peserta didik menuangkan karyanya
berupa untaian kata yang mempu
nyai nilai rasa,” jelas Nindi.
Sebagai guru yang suka menulis,
Nindianingsih hanya mengispirasi,
memberi semangat, dan memberi
contoh pada anak-anak. Dengan
menunjukkan hasil karyanya.
Unjuk karya dengan cara mem
bawa buku karya ke kelas saat men
gajar jadi strategi membangkitkan
keinginan anak-anak untuk menulis.
“Akan lebih gampang ajak anakanak membaca dan menulis ke
tika kita sudah punya karya,” kata
Nindi.
Pada Hari Guru
Nasional tahun 2019,
Nindi pun tak ingin
melewatkan momen
itu dengan tanpa
tal, budaya, dan
melaunching buku.
kewarganegaraan.
Buku judul Mimpi
Untuk menca
tak Bertepi akhirnya
pai itu, SMPN 2
menghiasi tahun
Balongbendo telah
tersebut. Awal tahun
menerbitkan buku
2020 buku baru kem
Antologi Puisi
bali hadir, berupa
anak-anak dan
Antologi Puisi. Tapi
guru yang ber
kali ini buku karya
 GURU SMPN 2 Balobendo,
judul Asmara
peserta didik dan
Nindianingsih S.Pd, M.Pd, menjadi
Jagat Raya.
guru.
pelopor gerakan literasi dengan
Menurut
berbagai kegiatannya.
“Saya berharap
salah satu
akan ada buku-buku
guru sekaligus pelopor literasi
berikutnya karya siswa dan guru,”
SMPN 2 Balongbendo, Nin
harap Nindi.
dianingsih, S.Pd., M.Pd buku
Sebagai mana motto sekolah
itu menjadi awal sekaligus
meraih asa menggapai mimpi.
membuktikan bahwa budaya
Nindi ingin semua kegiatan yang
literasi bisa ditumbuhkan
ia lakukan diperuntukkan bagi
dengan membuat karya
kemajuan dunia pendidikan Sido
sederhana.
arjo, terutama untuk SMPN 2
Buku itu pula menjadi
Balongbendo.fmi

SMPN 2 Balongbendo
Terbitkan Buku Antalogi Puisi

SEIRING dicanangkannya Gerakan
Literasi Nasional (GLN), semua lem
baga pendidikan serempak meng
gelar GNL dengan berbagai macam
pendekatan. Ada 6 aspek yang
menjadi terget keberhasilan gerakan
ini, di antaranya literasi baca tulis,
numerasi, sains, finansial,
digi

Buku juga menjadi wujud keberhasilan
penerapan budaya baca dan menulis di sekolah.
Yang paling berkesan yakni menjadi penyemangat
untuk menghasilkan buku-buku selanjutnya.
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TP-PKK KABUPATEN SIDOARJO

Bantu Sembako Masyarakat
Terdampak Covid-19

TP-PKK Kabupaten Sidoarjo telah
menunjukkan kepedulian kepada
masyarakat terdampak Covid-19
di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat
lima desa dan satu kelurahan diberi
bantuan paket Sembako.
Diantaranya Desa Buduran, Desa
Pepelegi, Desa Blurukidul, Desa
Wedoroklurak, serta Desa Jiken dan
Kelurahan Wonocolo. Selain Semba
ko, Tim Penggerak PKK Kabupaten
Sidoarjo juga memberikan bantuan
masker. Kegiatan bakti sosial terse

but dilaksanakan selama dua hari.
Bantuan Sembako dan masker
diserahkan langsung oleh Wakil
Ketua I TP-PKK Kabupaten Sido
arjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin
bersama pengurus lainnya. Dihari
pertama pelaksanaannya, istri Wakil
Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH tersebut mendatangi
Desa Buduran Kecamatan Buduran,
Desa Pepelegi Kecamatan Waru dan
Kelurahan Wonocolo Kecamatan Ta
man, Selasa pekan lalu.

Di Desa Buduran Wakil Ketua
I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj.
Ida Nur Ahmad Syaifuddin meny
erahkan 40 paket Sembako dan 250
masker. Sedangkan di Desa Pepelegi
Kecamatan Waru diserahkan 40 pak
et Sembako dan 300 masker. Jumlah
bantuan yang sama juga diserahkan
di Kelurahan Wonocolo Kecamatan
Taman. Hj. Ida Nur Ahmad Syaifud
din menyerahkan bantuan Sembako
sebanyak 40 paket dan 300 masker.
Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin
berharap bantuan yang disalurkan
nya dapat sedikit beban ekonomi
warga Sidoarjo yang terdampak
Covid-19. Dikatakannya bantuan
tersebut berasal dari berbagai pihak.
Selain dari TP-PKK Sidoarjo sendiri,
bantuan tersebut juga berasal dari
TP-PKK Provinsi Jawa Timur dan
dari sumbangan pihak lain.
Masyarakat diminta tetap optimis
dan semangat menghadapi wabah
korona. Menurutnya hati yang ba
hagia serta selalu berpikir positip
dan berdo’a menjadi salah satu
kunci menangkal Covid-19.
Pihaknya mengajak semuanya
untuk bersabar menghadapi pan
demi Covid-19. Semua warga dim
inta berdoa agar bisa lolos dari ujian
pandemi wabah penyakit seperti
ini. “Semoga kita selalu diberikan
kesehatan lahir dan batin oleh yang
maha kuasa,”doanya.git
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 Kegiatan pelatihan para perempuan disabilitas HDWI Sidoarjo untuk membuat APD, Face Shield untuk membantu penanganan Covid-19.

Perempuan Disabilitas
HDWI Sidoarjo
Diberdayakan Buat APD
BANYAK yang bisa dilakukan sebagai
wujud peduli sesama, apalagi ditengah wabah pandemi Covid-19, memberi dampak kehiudpan masyarakat.
Seperti yang dilakukan alumni Akpol
2016, membuat gerakkan memberdayakan para perempuan disabilitas
yang tergabung dalam Himpunan
wanita Disabilitas Indonesia (HDWI)
Cabang Sidoarjo.
Para perempuan itu diminta untuk
membuat alat pelindung diri seperti

baju APD, face shield dan masker
hingga 10 ribu paket. Nantinya, APD
itu akan disumbangkan ke RS di
Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo,
dan Gresik), untuk membantu penanganan covid-19.
Salah satu alumni Akpol 2016, Iptu
Mohammad Prasetyo mengatakan
sengaja melibatkan perempuan anggota HWDI sekaligus untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan.
Sebab selama pandemi, mereka tidak

mendapatkan pekerjaan.
Tujuan utamanya teman-teman
HWDI di Sidoarjo ini mendapat
tambahan penghasilan. Karena selama pandemi penghasilan mereka
berkurang,” ujarnya.
Selain memberikan peluang pekerjaan, Alumni Akpol 2016 juga membagikan puluhan paket sembako.
Salah satu yang dari perempuan
HWDI Cabang Sidoarjo yang merasa
beruntung adalah Siti Aisyah. Dia
mengaku, selama beberapa bulan
menganggur dari pekerjaannya menjahit karena sepi order.
“Syukur Alhamdulilah ada bantuan pekerjaan membuat alkes ini.
Orderan ini tentu sangat membantu
kami untuk keperluan sehari-hari di
keluarga kami,” kata Aisyah.ful

 Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19.
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Jajaran Pimpinan & Staf
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Mengucapkan:

INDONESIA
MAJU

Selamat Hari Raya

Idul Adha
1441 H

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

