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Bersinergi “Berlari Kencang”

K

Redaksi

EBERHASILAN pembangunan,
selain dapat diukur dari konsep,
perencanaan dan anggaran yang
efektif dan efesiensi. Penting pu
la dalam proses pelaksanaan di
lapangan harus melibatkan semua lini terkait
untuk saling mendukung. Karena terjalinnya ker
jasama yang bersinergi antar institusi pemerintah
maupun stakeholder serta semua komponen ma
syarakat, memang sangat dibutuhkan agar hasil
pelaksanaan program pembangunan benar-benar
optimal dan tepat sasaran.
Demikian pula yang ditegaskan Dr Hudiyono
MSi. Setelah dilantik sebagai Pj Bupati Sidoarjo
oleh Gubernur Jatim, Hudiyono langsung tancap
gas,--berlari kencang. Selain melakukan konsoli
dasi internal dengan menggelar rapat kordinasi
dengan pejabat OPD dan camat serta pejabat teras
di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Selain itu mela
kukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Sido
arjo maupun pejabat Forpimda Kab. Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, Pj Bupati Hudiyono

menekankan pentingnya untuk bekerjasama,
bersinergi dalam membangun Sidoarjo. Banyak
aspek yang dinilai harus mendapat perhatian
khusus, terutama menyangkut pembangunan ma
nusia yang sehat di tengah pandemi Covid-19.
Tidak kalah pentingnya juga terkait dengan
pelayanan masyarakat harus terus ditingkatkan,
meski di tengah situasi dan kondisi keprihatinan
akibat pandemi tersebut.
“Yang paling penting adalah masyarakat bisa
terlayani dengan baik. Sekecil apapun keluhan
dari masyarakat, harus mendapat jawaban dan
respon cepat dari dinas terkait,” tegasnya.
Yang tidak kalah menjadi perhatian serius Pj
Bupati Sidoarjo adalah ‘berlari kencang’ meram
pungkan pelaksanaan pembangunan berbagai
sektor pada tahun anggaran 2020. Juga melaku
kan finalisasi RAPBD pada tahun anggaran 2021.
Selamat bertugas, mengemban amanah untuk
membangun Sidoarjo lebih baik lagi.
Redaksi

Pelindung: Bupati Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo | Pengarah: Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Asisten III Administrasi Umum Kab. Sidoarjo |
Penanggung jawab: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Pemimpin Redaksi: Kepala Bidang Pengelola Informasi & Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Redaktur: Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Editor: Kepala
Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Sekretaris: Kepala Seksi Pengelolaan Informasi & Opini Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Peliputan dan Fotografer: Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Pendistribusian:
Staff Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo | Alamat Redaksi: Jl. Gubernur Suryo No. 1, Sidoarjo, Telpon: (031) 8921991
Penerbit: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo (Berdasarkan SK Bupati No. 188/470/404.1.1.3/2017, STT No. 2280/SK/DITJEN PPG/STT/1977
Team Produksi: CV Dua Pena Delta | Penanggung jawab: Saiful Bahri | Artistik: Demetrius Angger P [Blueheart Design]
Redaksi menerima naskah/berita atau artikel. Kirim melalui e-mail ke: redaksigemadelta@gmail.com

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

3

laporan
utama

GEMA DELTA - edisi: 127 | 2020

Pj Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono, MSi

Pekerja Keras
yang Suka Turba

B

Begitu mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono
MSi, langsung tancap gas melanjutkan pelaksanaan berbagai program
pembangunan berbagai sektor pada anggaran tahun 2020.

PKK Kabupaten Sidoarjo menggan
Negara Grahadi Surabaya, pada
ERSAHAJA, energik
tikan Ida Nur Ahmad Syaifuddin,
Kamis, tertanggal 1 Oktober 2020.
dan pekerja keras. Juga
oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa
Pengangkatan Pj Bupati Hudiyono
suka turun ke bawah
Timur sekaligus Ketua Dekranasda
yang sebelumnya menjabat sebagai
(turba) bertemu lang
Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil
Kepala Biro Administrasi Kesejah
sung masyarakat. Itulah sekilas
Dardak.
teraan Sosial Setda Provinsi Jawa
sosok Dr Hudiyono MSi, dalam
Sebelumnya Gubernur
kesehariannya menjalankan
Khofifah telah menunjuk
tugas sebagai Penjabat (Pj)
Sekda Kabupaten Sido
Bupati Sidoarjo, langsung
arjo Achmad Zaini sebagai
tancap gas dengan segala
Pelaksana Harian Bupati
amanah dan tanggungja
Sidoarjo,--menggantikan H.
wabnya.
Nur Ahmad Syaifuddin SH,
Selain melakukan kordi
Plt. Bupati Sidoarjo yang
nasi internal di lingkungan
meninggal dunia karena
Pemerintahan Kabupaten
sakit.
Sidoarjo, juga kerap turun
“Saya ini orangnya ter
ke lapangan guna meninjau
buka, tidak suka berpurapelaksanaan pembangun
pura. Dalam bekerja, saya
an di berbagai sektor. Bisa
 GUBERNUR Khofifah Indar Parawansa melantik Dr Hudiyono MSi
memang suka langsung
bertemu langsung dengan
sebagai Pj Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
turun ke lapangan, bertemu
masyarakat, lalu menyerap
dengan masyarakat sehingga tahu
Timur ini, telah tertuang pada Surat
aspirasi adalah menjadi kunci keber
betul apa yang mereka butuhkan. Itu
Keputusan No. 131.35-3067 Tahun
hasilan pembangunan di berbagai
strategi saya dalam membangun ma
2020, tertanggal 29 September 2020
sektor tersebut.
syarakat Sidoarjo,” kata Hudiyono
tentang Pengangkatan Penjabat Bu
Dr Hudiyono mengemban ama
yang mengawali karier sebagai PNS
pati Sidoarjo Prov. Jawa Timur.
nah memimpin masyarakat Sidoarjo
sejak 1985.
Dalam acara itu, Hj. Muzayining
setelah dilantik Gubernur Jatim
Lebih lanjut, Hudiyono mengaku
sih Hudiyono, istri Pj Bupati Sido
Khofifah Indar Parawansa, sekali
sudah memiliki rencana strategis
arjo ikut dilantik sebagai Ketua TP
gus diambil sumpahnya di Gedung
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dalam mengawal pembangunan di
Sidoarjo. Menurutnya, program ker
ja yang dirancang Pemkab Sidoarjo
sudah bagus. Sehingga diperlukan
agar semua berjalan lancar adalah
sering-sering turun ke lapangan.
“Strategi yang saya lakukan de
ngan sering-sering turun ke lapang
an, mengecek langsung. Mulai dari
pelayanan kepada masyarakat hing
ga perbaikan fasilitas publik, saya
harus tahu sendiri di lapangan. Saya
tidak mau hanya mendapat laporan
saja,” kata Hudiyono.
“Yang paling penting adalah ma
syarakat bisa terlayani dengan baik.
Sekecil apapun keluhan dari ma
syarakat, harus mendapat jawaban
dan respon cepat dari dinas terkait,”
tegasnya.
Alumni Universitas Wijaya Ku
suma Surabaya ini selain dikenal
sebagai pekerja keras juga peduli
dengan pendidikan. Tidak puas
dengan gelar sarjana strata satu,
Hudiyono melanjutkan sekolah ke
Universitas Gadjah Mada Jogyakarta
mengambil jurusan psikologi dan
berhasil meraih gelar Master. Selan
jutnya menempuh pendidikan S3 di
Universitas 17 Agustus 1945 (Untag)
Surabaya dan berhasil meraih gelar
doktor ilmu administrasi fakultas
ilmu sosial dan politik.
Sebelum dilantik Gubernur Kho
fifah, jabatan terakhir Hudiyono
adalah Kepala Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Jawa Timur merangkap Plt. Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur.
Sementara dalam arahannya, Gu
bernur Khofifah meminta kepada
Pj Bupati Sidoarjo agar segera “lari
kencang”. Selain menyelesaikan tu
gas-tugas terkait pelaksanaan pro
gram pembangunan berbagai sektor,
juga melakukan finalisasi proses
pembahasan PAPBD 2020 sekaligus
RAPBD 2021.
“Harus berlari kencang untuk me
rampungkan pelaksanaan pemba
ngunan berbagai sektor pada tahun
anggaran 2020. Juga segera finalisasi
RAPBD pada tahun anggaran 2021”,
kata Khofifah.irw

laporanutama

Penanganan Covid-19
Tetap Prioritas

SELAIN 'berlari kenjang', salah satu prioritas yang diemban Dr Hudiyono MSi,
sebagai Pj Bupati Sidoarjo adalah penanganan penyebaran Covid-19 di masya
rakat. Hal itu juga ditekankan Gubernur Khofifah saat melantik Dr Hudiyono,
sebagai Pj Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Mengingat, tingkat penyebaran Covid-19 di Sidoarjo memang masih relatif
tinggi sehingga dibutuhkan kerja ekstra dalam menanganinya. “Penanganan
Covid, tetap akan mejadi fokus dan prioritas kita bersama, sesuai arahan Ibu
Gubernur yang salah satu strategisnya adalah melakukan pergerakan masif di
daerah daerah untuk menekan penyebaran Covid-19,” ujar Hudiyono.
Terkait perkembangan Covid-19 di Sidoarjo saat ini telah memasuki zona
oranye dengan transmission rate 1,8 persen. Sementara data hingga pertengah
an Oktober, tercatat kasus positif Covid-19 di Sidoarjo mencapai 6.841 orang,
kasus sembuh 5.882 orang, dan meninggal 451 orang. Sedangkan yang suspect
Covid-19 mencapai 4.125 kasus.
Dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini, Pj Bupati Hudiyono tengah
menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan penyebaran sampai di bawah
satu persen. Selanjutnya mempersiapkan menuju zona kuning. Diantaranya
juga memastikan berjalannya protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
Ditegaskan, bahwa kesehatan menjadi indikator utama percepatan pembangunan di wilayah manapun. “Sehingga indikator kebehasilan pembangun
an saat ini ditentukan oleh penanganan Covid -19,” ujar Hudiyono.
Ditambahkan, seluruh aspek pembangunan di Sidoarjo tidak terlepas dari
pencapaian percepatan penanganan Covid-19. Seperti percepatan pertumbuh
an ekonomi yang harus dilengkapi dengan indikator penanganan Covid-19.
Sehingga dalam penanganan Covid-19 harus selalu dikoordinasikan.
Dirinya melihat penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat
luar biasa. Tingkat kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo di atas ratarata nasional maupun Jatim. Hal tersebut menunjukkan penanganan Covid di
Kabupaten Sidoarjo dinilainya berhasil.
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan seluruh aspek pembangunan di
Sidoarjo tidak terlepas dari pencapaian percepatan penanganan Covid-19.
Seperti percepatan pertumbuhan ekonomi yang harus dilengkapi dengan
indikator penanganan Covid-19. Untuk itu penanganan Covid-19 harus selalu
dikoordinasikan.
Pj Bupati Sidoarjo menyampaikan pada pandemi saat ini percepatan pena
nganan Covid-19 menjadi prioritas. Program kegiatan lebih mengutamakan
penanganan Covid-19. “Oleh karenanya refocusing anggaran untuk penangan
an Covid-19 serius dilakukan,” katanya.wil

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

5

GEMA DELTA - edisi: 127 | 2020

laporanutama

RApat KOoRdinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Jaga Kekompakan
Membangun Sidoarjo

 Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono MSi, saat menggelar Rapat koordinasi diikuti Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Camat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

LANGKAH awal yang dilakukan Pj
Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono MSi,
adalah melakukan konsolidasi seka
ligus koordinasi internal bersama
jajaran di lingkungan
Pemkab Sidoarjo. Seperti
dilakukan pada Jumat la
lu, telah melakukan sila
turahmi dengan pimpin
an Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Camat
di seluruh wilayah Sido
arjo di Pendapa Delta
Wibawa Sidoarjo.
Kegiatan yang juga
dihadiri Sekda Achmad
Zaini ini, pejabat assis
ten dan perwakilan
Bank Jatim. Dalam rapat
koordinasi ini terutama
membahas seluruh keg
iatan pembangunan yang
ada di Kabupaten Sido
arjo. Pj Bupati Hudiyono
menekankan beberapa
poin penting yang harus
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diimplementasikan. Selain itu juga
adalah pentingnya kerjasama semua
pihak dalam hal penanggulangan
Covid 19 (protokol kesehatan) dan

netralitas ASN dalam Pilkada.
“Tiga hal yang menjadi tupoksi
utama Pj Bupati Sidoarjo yakni,
pertama membuat Sidoarjo nya
man dan tentram, kedua mampu
mempersiapkan dan melaksanakan
Pilkada dengan baik. Ketiga, Fokus
terhadap seluruh pelaksanaan yang
berhubungan dengan penanganan
Covid-19,” ujarnya.
Di masa pandemi saat ini kebi
jakan apa pun (segala kegiatan),
indikator selalu berbasis dengan raport Covid-19 dari masing-masing
wilayah. Kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan perekonomian
di Kabupaten Sidoarjo tetap harus
dilaksanakan untuk menstabilkan
kondisi, tetapi protokol kesehatan
juga tetap dijalankan dengan ketat.
Pj Bupati menambahkan dengan
kerjasama dan komunikasi yang
baik mampu menghasilkan output
untuk bisa segera menyelesaikan
tugas-tugas yang memang harus
segera diselesaikan dengan rancang
an-rancangan produk daerah di Ka
bupaten Sidoarjo.
“Disiplin pakai masker, disiplin
cuci tangan, penyemprotan disinfek
tan di kantor-kantor, semua jajaran
Pemerintah harus berperan dalam
mencegah penularan Virus Corona
di Kabupaten Sidoarjo,”
katanya.
Pada akhir Rakor,
Hudiyono mengajak
untuk menjaga kekom
pakan dan semangat dan
menjamin pemerintahan
berjalan baik, serta se
luruh pimpinan OPD
untuk ikut serta berpe
ran publikasi mengexplore seluruh kegiatan
pembangunan yang ada
di Kabupaten Sidoarjo.
“Mari kita buat hal yang
mendasar seperti pena
nganan Covid-19 dan
persoalan pilkada. Saya
harap keamanan dan
ketertiban bisa berjalan
dengan begitu baik,”
harapnya.wil
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 PJ BUPATI Dr Hudiyono MSi, dalam rakor bersama OPD untuk membahas serapan anggaran 2020 sebagai langkah menekan angka Silpa .

Pj Bupati Minta OPD
’Lari Kencang’ Tekan Silpa
Catatan Sipil diminta meningkat
yono diantaranya Dinas PU Bina
SALAH satu yang menjadi perha
kan kecepatan pelayanan kepada
Marga dan Dinas PU Cipta Karya
tian Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono
masyarakat. Salah satunya dengan
karena daya serapnya paling rendah
MSi dalam rakor yang diikuti selu
menambah jam buka pelayanan.
diantara OPD lainnya. Pihaknya juga
ruh Pimpinan Organisasi Perangkat
“Saya minta jam pelayanan Dispen
minta kepada Dinas Kebersihan dan
Daerah (OPD) di Pendopo Delta
dukcapil ditambah, hari sabtu buka
Lingkungan Hidup untuk menggen
Wibawa,Kamis (8/10), adalah masih
pelayanan jam 09.00 – 13.00 dan hari
jot lagi kinerjanya khususnya pera
rendahnya penyerapan anggaran ta
minggu juga dibuka jam pelayanan”,
watan kebersihan taman dan tempat
hun 2020. Rata-rata serapan anggar
ujar Hudiyono.
terbuka hijau seperti alun-alun.
an OPD sampai dengan September
Ditambahkan, dengan sisa tiga
“Untuk DLHK saya minta tempat
masih 56 persen. Padahal normalnya
bulan ini pihaknya memberikan tar
publik seperti alun-alun dijaga ke
serapan anggaran pada triwulan ke
get kepada seluruh pimpinan OPD
bersihannya, target lainnya menye
tiga semestinya mencapai 70 persen.
termasuk 18 Camat untuk mengejar
lesaikan penghijauan taman-taman
“Sampai dengan akhir triwulan
program kerja yang belum tersele
kota dan setiap taman diberlakukan
ketiga rata-rata serapan OPD ma
saikan dan melakukan sin
sih 56 persen, evaluasi ini
“Sampai dengan akhir triwulan ketiga
kronisasi kegiatan di lapangan
penting kita lakukan untuk
rata-rata serapan OPD masih 56 persen, antar OPD. Tujuannya, agar
mencegah terjadinya silpa
evaluasi ini penting kita lakukan untuk antara target dan capaian
(sisa lebih pembiayaan ang
mencegah terjadinya silpa (sisa lebih
kinerja hasilnya bisa sesuai.
garan) yang tinggi, rapat
pembiayaan
anggaran) yang tinggi, rapat Seluruh pimpinan OPD juga
evaluasi ini juga bertujuan
evaluasi ini juga bertujuan agar kinerja diminta membuat laporan
agar kinerja antar OPD bisa
antar OPD bisa sinkron”
setiap hari, laporan mingguan
sinkron,” kata Hudiyono.
dan laporan bulanan.
Sesuai dengan arahan Gu
“Saya memberikan target yang
penerapan protokol kesehatan de
bernur Jawa Timur Khofifah Indar
realistis kepada OPD dan target itu
ngan ketat. Pengunjung selain di
Parawansa, Pj Bupati Hudiyono
tidak ada alasan untuk tidak bisa
wajibkan pakai masker, DLHK juga
diminta 'lari kencang' mengawal
dicapai karena indikator-intokator
saya minta memperbanyak fasilitas
PAPBD 2020 dan RAPBD 2021 serta
capaian hasilnya sudah jelas, ting
tempat cuci tangan dan handsanimerumuskan strategi pembangunan
gal bagaimana pimpinan OPD me
tizer”, tegas Hudiyono.
yang efektif dan cepat agar tidak
ngawal kinerja jajarannya”, kata Hu
Sedangkan dinas pelayanan se
terjadi silpa tinggi.
diyono.sug
perti Dinas Kependudukan dan
OPD yang menjadi catatan Hudi
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Tingkatkan Pelayanan, Dokumen
Dukcapil Diantar Gratis
PEMKAB Sidoarjo terus mengem
bangkan inovasi untuk meningkat
kan pelayanan kepada masyarakat.
Kali ini melalui melalui program
Kecamatan Ngartis (Kecamatan An
tar Gratis) untuk pengambilan doku
men kependudukan dan pencatatan
sipil (Dukcapil) bagi masyarakat.
Melalui program inovasi yang
dilaunching pada pekan lalu, maka
masyarakat tak perlu mondar-man
dir untuk sekadar mengambil doku
men Dukcapil. Dengan inovasi ini
maka layanan cetak KTP elektronik
dan Kartu Keluarga di 18 kecamatan
bakal semakin mudah. Dokumen
tersebut apabila sudah jadi, akan
diantar oleh petugas dari Kantor Pos
Indonesia Cabang Sidoarjo ke rumah
pemilik KTP/KK tersebut.
Asisten Administrasi Pemerintah
an dan Kesejahteraan Rakyat Kabu
paten Sidoarjo Mohammad Ainur
Rahman menyatakan, maksimal pe
nerimaan adalah H+1 setelah berkas

di pick-up petugas Pos Indonesia di
kantor kecamatan masing-masing.
Biaya antar per dokumen Rp 15
ribu ditanggung oleh APBD Kabu
paten Sidoarjo, DPA Kecamatan
masing-masing. “Dibayarkan secara
kredit satu bulan setelah pelayanan
diberikan,” katanya.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Ach
mad Zaini menegaskan, inovasi ini
sesuai dengan visi-misi Bupati 20162021. Satu OPD dalam satu tahun
minimal satu inovasi. “Apalagi seka
rang di tengah pandemi Covid-19,”
katanya.
Inovasi membantu tugas pelayan
an dari Pemkab Sidoarjo pada ma
syarakat. Layanan ini sudah diujico
bakan di Kecamatan Taman.
Kepala kantor Pos Indonesia
Cabang Sidoarjo Isnian Adiwijaya
menguraikan, sebelum dokumen
dikirim ke rumah warga, yang ber
sangkutan terlebih dahulu akan
mendapat pemberitahuan melalui

 Acara launching program inovasi Kecamatan
Ngartis dihadiri Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad
Zaini sebagai upaya peningkatkan pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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pesan singkat di ponsel.
Amplop surat paket ini ber kop
khusus yang menunjukkan asal
surat, dari tiap-tiap kecamatan. Adi
menghimbau agar alamat yang ditu
ju, dituliskan selengkap-lengkapnya.
“Kalau perlu diberi patokan dekat
tempat apa. Agar memudahkan pe
tugas kami. Jangan lupa disertai no
mor hp aktif,” terangnya.
Pengambilan dokumen ini di
lakukan setiap hari selama ada
permintaan untuk dikirim. “Meski
pun satu atau dua dokumen saja,”
imbuhnya. Selain dengan keca
matan, layanan antar dokumen ini
juga sudah dilakukan dengan Dis
pendukcapil Sidoarjo.
Kepala Dispendukcapil Sidoarjo
Reddy Kusuma menjelaskan sejak
Mei 2020 sudah kerjasama dengan
PT Pos Indonesia untuk mengirim
semua jenis dokumen Dukcapil.
“Sebutannya 'Yantis' (Pelayanan An
tar Gratis),” pungkasnya.fmi
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 Kegiatan slaturahmi Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono MSi bersama anggota DPRD Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa.

Dibutuhkan Sinergi Membangun Sidoarjo
KUNCI sukses dalam membangun masyarakat adalah
terciptanya sinergi antar lembaga pemerintahan. Terma
suk antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra dalam
melaksanakan pembangunan berbagai sektor di Sidoarjo.
Demikian yang diharapkan Pj Bupati Sidoarjo Dr.
Hudiyono, MSi mau
pun Ketua DPRD
Sidoarjo H Usman,
dalam acara silaturah
mi bersama anggota
DPRD Sidoarjo di
pendopo Delta Wiba
wa, Sabtu pekan lalu.
Pj Bupati Sidoarjo
Hudiyono menga
takan kegiatan rapat
paripurna DPRD
Sidoarjo yang dihadi
rinya beberapa jam
setelah dilantik men
jadi tanda bahwa ada
sinergi antara pihak
eksekutif dengan le
gislatif. “Agenda ra
pat paripurna DPRD
merupakan sebuah sinergi yang luar biasa,” katanya.
Terjalinnya sinergi seperti ini, lanjut Hudiyono, dibu
tuhkan dalam pembangunan. Komunikasi dan koordina
si antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat selalu
dilakukan. Namun dirinya juga meminta ada tegur dan

sapa dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kata lain pihak legislatif maupun eksekutif diharap
kan saling mengingatkan bila salah dalam menjalankan
regulasi. “Mudah-mudahan awal dari pertemuan ini
menandakan bahwa komunikasi kita efektif,” ucapnya.
Ketua DPRD
Sidoarjo H Usman
menyambut baik
undangan silatur
ahmi seperti ini.
Menurutnya melalui
pertemuan seperti ini
akan terjalin sebuah
sinergisitas yang har
monis antara anggota
DPRD dengan pen
jabat bupati. Dengan
begitu akan mem
pererat hubungan
untuk membangun
Kabupaten Sidoarjo
menuju yang lebih
baik lagi.
Dikatakannya har
monisasi harus dibina
dan dijalin dengan bailk akan membawa manfaat bagi
masyarakat.
“Hubungan yang baik akan memberi efek positif bagi
kemashlatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,”
tegasnya.wil
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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Operasi Yustisi Protokol
Kesehatan Terus Digalakkan
AGAR terbangun efek jera, Pemkab
Sidoarjo melakukan operasi yustisi
protokol kesehatan Covid-19. Selain
sebagai langkah meminimalisasi
penyebaran virus corona, hasil dari
operasi berupa pembayaran denda
bagi mereka yang melanggar, akan
dimanfaatkan untuk mendukung
pembiayaan penanganan Covid-19
di Sidoarjo.
Demikian ditegaskan Sekda Drs.
Achmad Zaini, MM saat melihat
sidang operasi yustisi protokol kese
hatan Covid-19 yang dilakukan di
gedung tennis indoor GOR Sidoarjo.
Operasi yustisi ini melibatkan pihak
Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan ke
jaksaan maupun pengadilan.
“Hasil pembayaran denda dapat
dimasukkan sebagai BTT (Belanja
Tidak Terduga) yang bisa digunakan
sewaktu-waktu. Dan semua uang
denda itu akan digunakan untuk
percepatan penanganan pandemi
Covid-19,” ujarnya.
“Seperti untuk pembelian masker,
disinfektan, maupun APD (Alat Per
lindungan Diri) bagi petugas medis

10

 Operasi Yustisi protokol keseharan dilakukan, dan bagi para pelanggar telah disidang untuk
disanksi berupa membayar denda yang hasilnya digunakan untuk penanganan Covid-19 di Sidoarjo.

yang menangani pasien Covid-19
di rumah sakit. Bahkan uang terse
but bisa digunakan sebagai honor
penggali makam korban Covid-19.
Namun saat ini uang denda tersebut
masih belum digunakan,” tambah
Sekda Zaini.
Kapolresta Sidoarjo, Kombespol
Sumardji juga mengatakan, kurang
lebih ada 733 orang pelanggar pro
tokol Covid-19 yang disidangkan
dalam operasi yustisi tersebut.

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

Pelanggar tersebut dari seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten
Sidoarjo. “Total uang denda yang
didapat dari operasi kali ini sebesar
Rp 75 juta,” ujarnya.
Pihaknya berharap masyarakat
Sidoarjo mematuhi protokol kes
ehatan yang telah ditetapkan. Selain
untuk menjaga kesehatan sendiri
dan orang lain, juga membantu
pemerintah dalam meminimalisir
penyebaran Covid-19.ful
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Dukung Operasi
Yustisi, Bentuk
”Mobile Covid Hunter”
kan dan langsung dilakukan penin
kat patuh dalam bermasker. Masker
Kegiatan operasi Yustisi pro
dakan,” ucapnya.
tidak hanya menjaga diri sendiri
tokol kesehatan Covid-19 semakin
Kapolresta Sidoarjo Kombespol
namun juga menjaga orang lain dari
masif dilakukan, Pemkab Sidoarjo
Sumardji mengatakan sanksi sosial
penularan virus Corona.
bersama Polresta Sidoarjo dan Ko
selama ini tidak memberikan efek
“Tim ini akan bekerja secara terus
dim 0816 Sidoarjo membentuk “Mojera kepada masyarakat. Masih ba
menerus dari pagi sampai malam
bile Covid Hunter”. Tugasnya adalah
nyak masyarakat yang melanggar
secara bergantian. TNI, Polri, Satpol
memburu pelanggar protokol kes
protokol kesehatan Covid-19. Untuk
PP semua bergerak melaksanakan
ehatan untuk selanjutnya dilakukan
itu sanksi denda maupun kurungan
patroli, ketika ada yang tidak menta
penindakkan.
penjara diharapkan dapat mendisi
ati protokol kesehatan akan dihenti
Tim Mobil Covid Hunter ini
plinkan masyarakat agar me
merupakan gabungan dari
matuhi protokol kesehatan
Polresta Sidoarjo, Kodim
Covid-19.
0816 Sidoarjo serta Satpol
Sehingga dalam menja
PP Sidoarjo dan Dinas Per
lankan tugasnya, lanjut
hubungan Sidoarjo. Setiap
Kapolresta Sumardji, tim
hari mereka akan berkeliling
Mobil Covid Hunter akan
untuk menindak masyarakat
melakukan penilangan ke
yang mengabaikan protokol
pada pelanggar protokol
kesehatan.
kesehatan. Pelanggar akan
Sekda Drs. Achmad Zaini,
diberikan surat penilangan
MM berharap melalui kegiat
dan penahanan KTP. Se
an seperti ini tingkat kedisi
lanjutnya akan dilakukan
plinan masyarakat dalam
sidang di kantor Pengadilan
mematuhi protokol kesehatan
Negeri Sidoarjo. “Saya ber
pencegahan penyebaran Cov
harap dengan operasi seperti
id-19 semakin tinggi. Dengan
ini akan menyadarkan ma
begitu angka penurunan
syarakat untuk tetap patuh
penyebaran Covid-19 di Ka
terhadap protokol kesehatan
bupaten Sidoarjo semakin
 Tim Mobile Covid Hunter dibentuk untuk melakukan penindakkan
pencegahan penyebaran Co
meningkat.
bagi pelanggar protokol kesehatan yang diberangkatkan Sekda
vid-19,” tegasnya.fmi
Dirinya berharap masyara Achmad Zaini bersama Kapolresta Kombespol Sumardji.
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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Rumah Sakit Rujukan
Covid-19 Dibantu Ventilator
GUNA mendukung perawatan pa
sien, sebanyak 10 rumah sakit rujuk
an Covid-19 di Sidoarjo mendapat
kan bantuan ventilator dari Pemerin
tah Provinsi Jawa Timur. Sebanyak
15 ventilator diberikan rumah sakit
tersebut.
Rinciannya, RS. Siti Hajar (2 ven
tilator), RS Mitra Keluarga Waru (2
ventilator), RS Siti Khotijah menda
patkan (3 ventilator), dan RS Anwar
Medika (2 ventilator). Lainnya RS Ci
tra Medika, RS Pusdik Bhayangkara
Porong, RS. Aisyiyah Siti Fatimah Tu
langan, RS Arofah Anwar Medika, RS
Al Islam Haji Muhammad Mawardi
dan RS Rahman Rahim,--masing ma
sing mendapatkan 1 ventilator.
Bantuan ventilator diserahkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah In
dar Parawangsa, di Pendopo Delta
Wibawa Sidoarjo, Rabu pekan lalu.
Selain ventilator, gubernur meyerah
kan bantuan 16.000 masker kepada
koordinator Program Keluarga Ha
rapan (PKH), Tenaga Kesejahtera
an Sosial Kecamatan (TKSK) dan
Tagana. Juga diserahkan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT
DD) dan BUMDes.
Gubernur Khofifah mengatakan
ventilator tersebut merupakan ban
tuan dari USAID melalui Kemen
terian Kesehatan. Totalnya ada 210
ventilator yang didapat Jawa Timur.
Ventilator-ventilator itu akan dibagi
kan kepada rumah sakit rujukan Co
vid-19 yang membutuhkan dan yang

telah mengajukan bantuan alat terse
but. Bantuan akan diserahkan secara
bertahap. “Sekarang kita bagi untuk
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kota
Mojokerto serta Kabupaten Kota Pa
suruan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekdakab Sidoarjo
Drs. Achmad Zaini, MM mengatakan
bantuan tersebut akan sangat ber
manfaat bagi tingkat kesembuhan
pasien Covid-19. Saat ini pihaknya
terus berusaha menekan penyebaran
Covid-19,--salah satunya operasi yus
tisi protokol kesehatan Covid-19.
“Mudah-mudahan dengan operasi
yustisi itu menimbulkan kedisiplinan
yang tinggi masyarakat untuk mema
tuhi protokol kesehatan Covid-19,”
ucapnya.ful

 GUBENUR Khofifah bersama Sekdakab Sidoarjo Achmad Zaini MM, menyerahkan bantuan ventilator dan peralatan lainnya terkait penanganan pandemi
Covid -19 di Kabupaten Sidoarjo.
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Pj Bupati Apresiasi Percepatan
Penanganan Covid-19 di Sidoarjo
PENANGANAN Covid-19 benarbenar menjadi perhatian serius Pj
Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono MSi.
Mengingat, tingkat kesehatan ma
syarakat menjadi tolok ukur utama
percepatan dan keberhasilan pem
bangunan di suatu wilayah.
“Dan indikator kebehasilan
pembangunan kesehatan saat ini
ditentukan oleh sejauh mana keber
hasilan kita dalam menangani
Covid -19,” tegas Pj Bupati Hudi
yono, saat melakukan Live Streaming Webinar Kesehatan bersama
Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo,
dr. Atok Irawan, Sp.P bersama
jajarannya di Pendapa Delta Wiba
wa, Selasa pekan lalu.
Webinar dengan tema “Kupas
Tuntas Covid-19” tersebut juga
diikuti oleh seluruh kepala OPD
Sidoarjo serta kepala Puskesmas
yang ada di Sidoarjo. Dikatakan, se

 PJ BUPATI hudiyono, saat melakukan Live
Streaming Webinar Kesehatan bersama Direktur
RSUD Sidoarjo, dr. Atok Irawan bersama
jajarannya di Pendapa Delta Wibawa.

luruh aspek pembangunan di Sido
arjo tidak terlepas dari pencapaian
percepatan penanganan Covid-19.
Seperti percepatan pertumbuhan
ekonomi yang harus dilengkapi
dengan indikator penanganan Co

vid-19. “Maka penanganan Covid-19
harus selalu dikoordinasikan semua
lini,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi pena
nganan Covid-19 di Sidoarjo. Sejauh
ini penanganan Covid-19 di sini
sudah sangat luar biasa. Tingkat ke
sembuhan Covid-19 sudah di atas
rata-rata nasional maupun Jatim.
“Ini menunjukkan penanganan Co
vid-19 di Kabupaten Sidoarjo relatif
berhasil,” ucapnya.
Pj Bupati Hudiyono mengatakan
sinergitas seluruh elemen masya
rakat sangat dibutuhkan untuk
menghentikan pandemi kali ini. Me
lalui webinar kesehatan seperti ini
diharapkan upaya pencegahan pe
nyebaran virus dapat terus dilaku
kan. Semua orang yang mengikuti
webinar kesehatan kali ini dapat
membagikan informasi yang diper
oleh kepada masyarakat.git

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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percepATAN PENANGANAN COVID-19

Sidoarjo Menuju Zona Kuning

 PJ BUPATI Dr. Hudiyono, MSi menggelar rapat penanganan Covid-19 dihadiri Kapolresta Kombes
Pol Sumardji, Dandim Letkol M. Iswan Nusi dan Sekda Sidoarjo Achmad Zaini bersama jajaran di
Pendapa Delta Wibawa.

PENANGANAN penyebaran Co
vid-19 di Sidoarjo, memang menun
jukkan progres yang positif. Bahkan
hingga memasuki akhir Oktober
2020, peta penyebarannya mulai
mengarah zona kuning.
Hal itu juga menjadi prioritas Pj
Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono, MSi
dengan menggelar rapat perkemban
gan penanganan Covid-19 bersama
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Su
mardji serta Dandim 0816 Sidoarjo
M Iswan Nusi serta Sekda Sidoarjo
Achmad Zaini. Seluruh Kapolsek
yang ada di Kabupaten Sidoarjo di
hadirkan untuk mencocokkan data
penanganan Covid-19 di lapangan.
Pj Bupati Hudiyono mengatakan
indikator utama penanganan Co
vid-19 ada pada zona yang ditetap
kan. Semua itu diperlukan tindakan
untuk dapat mengubah rapor men
jadi lebih baik. Pihaknya tidak meng
inginkan ada permainan data untuk
mengubah zona yang diharapkan.
Pasalnya data seperti ini akan
menjadi kebijakan Jawa Timur mau
pun pemerintah pusat dalam pen
anganan Covid-19. Setelah penge
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lompokan data dilakukan, dirinya
akan segera mengkonsolidasikannya
kepada Pemprov Jatim maupun
pemerintah pusat. Harapannya dari
data tersebut keputusan yang diam
bil tidak akan salah dalam menetap
kan zona di suatu wilayah.
Ditambahkan, bahwa kolaborasi
dengan semua pihak menjadi kunci
keberhasilan dalam menangani pan
demi Covid-19. Pasalnya percepatan
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penanganan Covid-19 tidak dapat
dilakukan sendiri, nemaun dibutuh
kan kerjasama. Seperti menyadarkan
masyarakat untuk patuh terhadap
protokol kesehatan Covid-19.
Sementara itu, Kapolresta Sidoar
jo Kombes Pol Sumardji mengatakan
upaya penanganan Covid-19 di
Sidoarjo dilakukan mati-matian.
Membuat masyarakat mentaati pro
tokol kesehatan Covid-19 juga terus
dilakukan. Operasi yustisi yang di
tujukan kepada pelanggar protokol
kesehatan terus dilakukan. “Tujuan
nya tidak lain agar masyarakat pa
tuh dan disiplin terhadap protokol
kesehatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo
drg. Syaf Satriawarman mengatakan
Kabupaten Sidoarjo dinyatakan zona
oranye sudah sejak tanggal 13 Sep
tember lalu. Pada saat itu angkanya
1,81. Angka tersebut sedikit sekali
perbedaannya dengan zona merah.
Sampai saat ini Kabupaten Sidoarjo
masih dinyatakan zona oranye, dan
diharapkan segera menuju zona
kuning. “Untuk menjadi menjadi
zona kuning butuh angka 2,41 – 3,0
atau kurang 0,18 lagi,” tegasnya.git
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OPD Diminta
Kompak
Menangani
Covid-19

PJ BUPATI Sidoarjo Dr Hudi
bilkan kondisi, tetapi protokol
yono MSi meminta seluruh
kesehatan juga tetap dijalank
an dengan ketat,” ujarnya.
Organisasi Perangkat Daerah
Ditambahkan, dengan
(OPD) Kabupaten Sidoarjo,
kerja sama dan komunikasi
meningkatkan kerja sama
yang baik akan menghasilkan
dengan semua pihak dalam
output untuk bisa segera me
hal penanggulangan Covid-19.
nyelesaikan tugas-tugas yang
“Tiga hal yang menjadi tu
memang harus segera dise
poksi utama Pj Bupati Sido
arjo, yakni membuat Sidoarjo
lesaikan dengan rancangannyaman dan tenteram, mampu
rancangan produk daerah di
mempersiapkan dan me
Kabupaten Sidoarjo.
laksanakan pilkada dengan
“Disiplin memakai masker,
baik, dan fokus terhadap
disiplin mencuci tangan, pe
nyemprotan disinfektan di
seluruh pelaksanaan yang ber
hubungan dengan Covid-19,”
kantor-kantor, semua jajaran
katanya saat rapat kordinasi
pemerintah harus berperan
dengan pimpinan OPD dan
dalam mencegah penularan
camat di lingkungan Pemkab
virus corona di Kabupaten
Sidoarjo, Jumat pekan lalu.
Sidoarjo,” katanya.
Pj Bupati Hudiyono juga
Pj Bupati Hudiyono menga
jak menjaga kekompakan dan
menekankan pentingnya kerja
semangat agar roda pemer
sama semua pihak dalam hal
intahan berjalan baik, serta
penanggulangan Covid-19 dan
seluruh pimpinan OPD ikut
netralitas ASN dalam pelaksa
serta berperan dalam publikasi
naan pemilihan kepala daerah.
 PJ BUPATI Dr Hudiyono memberi pengarakan kepada OPD dan
seluruh kegiatan pembangun
Di masa pandemi saat ini,
camat agar terus meningkatkan kerjasama dalam menangani
Covid-19 di Pendapa Delta Wibawa.
an yang ada di Kabupaten
kebijakan apapun, kata dia,
Sidoarjo. “Mari buat hal yang
indikator selalu berbasis pada
mendasar, seperti penanganan penyebaran Covid-19 dan
rapor Covid-19 dari masing-masing wilayah. “Kegiatan
persoalan pilkada. Saya mau keamanan dan ketertiban itu
yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Ka
bupaten Sidoarjo tetap harus dilaksanakan untuk mensta
berjalan dengan begitu baik,” ujarnya.sug

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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 Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dirazia, lalu disidang dengan denda maksimal di GOR Sidoarjo.

Pelanggar Protokol Kesehatan

Disanksi Maksimal

MESKI berbagai langkah telah
dilakukan Satgas Penanganan Co
vid-19 Kabupaten Sidoarjo untuk
meminimalisasi penularan virus, na
mun tingkat kesadaran masyarakat
masih perlu terus ditumbuhkan.
Kenyataan di lapangan jumlah
warga pelanggar protokol kesehatan
masih cenderung naik. Petugas pun
telah menerapkan denda yang lebih
besar  dan sidang di tempat dalam
menyikapi pelanggaran protokol
kesehatan selama beberapa hari ter
akhir ini.
Kepala Satpol PP Sidoarjo Widy
antoro Basuki mengatakan, saat ini
masih ada masyarakat di area publik
yang tidak menggunakan masker.
”Ini terlihat dari razia masker yang
masih ditemukan warga yang
melanggar,” kata Widyantoro Ba
suki, saat mengikuti sidang tipiring
pelanggar masker di GOR Sidoarjo,
Kamis pekan lalu.
Dalam sidang Tipiring ini ada
sekitar 800 orang yang menjalani
sidang, namun yang hadir cuma

16

sekitar 150 orang dan kena denda Rp
100 ribu. “Denda ini lebih besar dari
sidang Tipiring lalu yang dikenakan
Rp 50 ribu,” katanya.
Menurut Wiwid, panggilan akrab
Widyantoro bertambahnya sanksi

 Widyantoro Basuki
Kepala Satpol PP Sidoarjo

denda pelanggar masker karena
jumlah pelanggar yang naik dari
razia sebelumnya. “Itu semua yang
menentukan hakim, jika jumlah
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pelanggar naik lagi, bisa jadi denda
juga makin gede hingga maksimal
Rp 500 ribu,” tegasnya.
Menurut dia, jumlah pelanggar
masker sampai saat ini tercatat 2.500
orang, mereka semua sudah dike
nakan sanksi denda baik yang ikut
sidang maupun tidak. Sebelumnya,
dalam rangka pelaksanaan Operasi
Yustisi penegakan disiplin masyara
kat terhadap protokol kesehatan
pencegahan Covid-19, petugas ga
bungan dari TNI-Polri Kabupaten
Sidoarjo melakukan razia masker.
Razia kepatuhan masyarakat
untuk penggunaan masker, seb
agai upaya memutus mata rantai
persebaran Covid-19 dilakukan di
sejumlah kawasan Sidoarjo.
Wiwid terus mengimbau agar
masyarakat turut secara masif mem
bantu pemerintah dan TNI-Polri,
guna mempercepat memutus mata
rantai penyebaran Covid-19. “Con
toh paling simple adalah adalah se
lalu memakai masker saat berada di
luar rumah,” terangnya.sug
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Mahfud MD Kampanye Masker
di Terminal Purabaya
GERAKKAN bermasker terus di
gencarkan mulai dari pemerintah
pusat hingga ke daerah. Seperti yang
dilakukan Menkopolhukam, Prof.
Dr. Mahfud, M.D yang juga getol
mengampanyekan Gerakan ber
masker saat berkunjung di terminal
Purabaya, di Kabupaten Sidoarjo,
pekan lalu.
Mengkopolhukam Mahfud MD
dalam kegiatan kampanye masker
itu didampingi Wakil Gubernur
Jawa Timur Emil Dardak, Pj Bupati
Sidoarjo Dr Hudiyono, Kapolresta
Sidoarjo Kombes Pol Sumardji dan
dari unsur TNI AD. Di sana sempat
membagi-bagikan masker kepada
masyarakat.
Menkopolhukam Mahfud MD
dalam kesempatan tersebut meng
ingatkan kembali bahwa selama ini
pemerintah belum ada vaksin untuk
Covid 19. Untuk menghadapi virus
Corona caranya ada 2, yakni mence
gah bagi yang belum kena dengan
vaksin dan mengobati bagi yang ter
kena dengan obat.
“Untuk obat sudah tersedia, de
ngan angka kesembuhan yang terus

 Menkopolhukam, Prof. Dr. Mahfud, M.D mengampanyekan Gerakan Masker di Terminal Purabaya.

meningkat tetapi juga tidak sedikit
yang menjadi korban (kematian),”
ungkapnya. “Tetapi untuk vaksin
belum ada, pemerintah mengusa
hakan bulan November-Desember
sudah ada vaksin,” tambahanya.
Ditambahkan, seyampang me
nunggu vaksin, pemerintah menye
rukan bagi seluruh masyarakat,
kantor pemerintah, kantor swasta,

begitu juga tempat transportasi pu
blik, tempat rekreasi dan sebagainya
sepaya mulai bisa dinormalkan de
ngan protokol kesehatan.
Dimana protokol kesehatan seba
gai penganti vaksin sebelum vaksin
itu ditemukan. Protokol Kesehatan
ini ada 4, diantaranya pakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan dan
menjaga imun tubuh.eny
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IN MEMORIAM

Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
Innalillahi wa inna Ilaihi roji’un. Warga Sidoarjo telah
kehilangan seorang pemimpin yang santun, bertutur
kata halus dan murah senyum. Selain dikenal sebagai
pemimpin yang ‘tawadhu’ dan dekat para ulama
(kiai) juga menjalin hubungan baik dan menghormati
tokoh lintas agama maupun masyarakat.
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Tidak segan-segan turun ke bawah
menemui warganya bahkan memberi
bantuan bagi mereka yang membutuhkan.
Itulah sekilas sosok Wakil Bupati H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH. Pada pengujung
akhir jabatan diembannya sebagai Wakil
Bupati merangkap Plt Bupati Sidoarjo, telah
meninggal dunia, pada Sabtu (22/9) lalu.
Sebelumnya, Cak Nur,--sapaan karab
Wabup ini telah terpapar virus Covid-19,
dan sempat dirawat di RSUD Sidoarjo.
Kepergian Cak Nur, menghadap Sang
Khaliq tentunya menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Sidoarjo. Jenazah
almarhum dimakamkan dengan iringan
pelayat dari warga sekitar di pemakaman
umum Desa Janti, Kecamatan Waru, setelah
disalatkan di Masjid Nurul Huda,--tidak
jauh dari rumahnya. Sebelumnya telah
disemayamkan dan disalatkan di Pendapa
Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo.
Selamat Jalan Cak Nur... Semoga Allah
menempatkan di tempat yang paling indah
bersama orang-orang beriman. Amin.ful
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Peringatan Maulid di Fase
Pandemik
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa
orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barangsiapa yang
berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan
Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
– QS. Ali Imran: 144 –

B

ulan Rabiul Awal
adalah merupakan bulan
dimana mayoritas umat
Islam di berbagai daerah
memperingati kelahiran Nabi Mu
hammad SAW, namun terkadang
ada sebagian yang kurang lengkap
dalam memahami sejarah, bahwa
bulan Rabiul Awal hanyalah bulan
kelahiran Nabi saja, padahal sebena
rnya pada bulan itu beliau lahir, be
liau hijrah, dan beliau wafat. Dengan
demikian bahwa titik berat perin
gatan pada bulan Rabiul Awal tida
klah semata-mata diletakkan untuk
memperingati hari kelahiran beliau
saja, tetapi haruslah bersifat global
dan menyeluruh.
Pada hakikatnya peringatan mau
lid mengacu pada ayat tersebut di
atas adalah salah satu bentuk rasa
syukur karena Allah telah men
ciptakan makhluk yang mulia dan
terbaik di muka bumi, di samping
itu sebagai seorang muslim meng
hormati kelahiran Nabi dengan cara
mengenang kembali melalui sejarah
perjuangan beliau dalam mendak
wahkan Islam.
Peringatan maulid tidak hanya
sebatas ungkapan kegembiraan yang
bersifat karikatif dan ceremoial be
laka, namun lebih dari itu peringatan
maulid sebagai wahana interospeksi
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 Abd. Hakim
Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bag. Kesra Setda
Dosen Fakultas Agama Islam Umsida

diri seraya merenung sejauh mana
kehidupan kita, sudahkan sesuai
tuntunan Rasulullah ataukah belum.
Peringatan maulid Nabi tahun ini
agak sedikit berbeda dengan tahun
sebelumnya karena maulid tahun
ini masyarakat muslim memperin
gati di tengah musibah pandemik
covid yang belum berahir, sehingga
kegiatan dilaksanakan dengan
sederhana seraya mentaati protokol
kesehatan dengan menjaga jarak,
pakai masker dan terlebih dahulu
jamaah dianjurkan untuk mencuci
tangan dengan sabun/hand sanitizer.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang
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panduan penyelenggaraan kegiatan
keagamaan di rumah ibadah dalam
mewujudkan masyarakat produktif
dan aman di masa Pandemi.
Surat edaran tersebut sebagai
upaya untuk melindungi umat Islam
agar dapat meningkatkan spiritu
alitas umat beragama dalam meng
hadapi pandemi serta dampaknya,
sekaligus meminimalisir risiko akibat
terjadinya kerumunan dalam satu
lokasi, regulasi tersebut berupa pan
duan mengatur kegiatan keagamaan,
kegiatan keagamaan sosial di rumah
ibadah berdasarkan situasi riil terha
dap pandemi sekitar rumah ibadah.
Bukan hanya berdasarkan status
zona yang berlaku di daerah. Meski
pun daerah berstatus zona kuning,
namun bila di lingkungan rumah
ibadah tersebut terdapat kasus
penularan, maka rumah ibadah yang
dimaksud tidak dibenarkan meny
elenggarakan ibadah berjamaah/
kolektif seperti peringatan hari besar
keagamaan seperti peringatan mau
lid Nabi Muhammad SAW.
Biasanya peringatan maulid Nabi
disamping kegiatan bershalawat juga
di penghujung acara adanya siraman
rohani oleh seorang kiyai atau ustadz
yang pada intinya menggugah se
mangat nilai-nilai luhur sebagai
intisari kehidupan dan perjungan
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Rasulullah, namun terkadang ada
yang memperingati dan ada yang
tidak, yang tidak memperingati mer
eka menganggap Nabi Muhammad
dan para sahabat dulu tidak pernah
melakukan peringatan maulid.
Terlepas dari pro dan kontra terse
but, ada hikmah dan manfaat yang
besar terutama sebagai teladan bagi
umat Islam serta perubahan yang
besar, hal ini sesuai dengan firman
Allah yang terdapat dalam al-Qur’an
surat al-Ahzab, 21 yang artinya
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan baik
bagimu, ialah bagi orang yang mengharapkan rahmad Allah dan kedatangan
hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut akan Allah “.
Untuk mengetahui perubahan
yang nyata sebagai komparasi an
tara sebelum dan sesudah diutusnya
Nabi Muhammad adalah sebagai
berikut;
Runtuhnya kepercayaan lama,
meyadarkan manusia bahwa arcaarca, patung-patung dan berhala-ber
hala itu hanyalah benda mati yang
tidak layak disembah, satu-satunya
yang berhak disembah ialah pencipta
alam yaitu Allah Tuhan Yang Maha
Tunggal, orang-orang pengikut aga
ma paganis hanya ikut-ikutan nenek
moyang mereka dan mereka tidak
tahu kebenaran yang sesungguhnya
padahal perbuatan itu akan diper
tanggungjawabkan di ahirat kelak,
mereka hanya sekedar ikut-ikutan
saja tidak tahu sumber yang benar,
dalam Bahasa Madura “Norok Mbontek”, hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam al-Qur’an surat al-Isra’
ayat 36 yang artinya:”Dan janganlah
kamu mengikuti apa yang tidak mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran,
penghlihatan dan hati, semuanya itu
akan dipertanggungjawabkannya”.
Di bidang sosial dan kemasyara
katan, dikala itu manusia terbagi
menjadi dua kelas, tuan dan budak,
manusia kelas budak diperlakukan
seperti binatang, diperjual belikan,
diperas tenaganya, mereka menjerit,
merintih tetapi tidak ada perlindun
gan sama sekali.

religi
Kaum Qurais memegang domi
nasi di kala itu, mereka mengang
gap lebih tinggi kedudukannya dari
suku lain, meskipun Rasulullah dari
keturuan suku terpandang/Qurais,
akan tetapi beliau mengajarkan un
tuk tidak membeda-bedakan antara
suku Qurais dan lainnya. Nabi Mu
hammad justri menda’wahkan serta
merombak sistem tantanan sosial
dan masyarakat yang tidak baik. Be
liau mengajarkan suatu paham yang
mengandung doktrin persamaan hak
antara manusia satu dengan yang
lain (egaliter).
Pendek kata beliau mengajarkan
sistem persaudaraan, perikemanu
siaan dan keadilan sosial dan ke
hidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Perubahan di bidang politik dan
ketatanegaraan, di kala itu kehidu
pan di bidang politik sangat mence
maskan, ukuran yang menentukan
bukanlah hak dan kewajiban melain
kan kekuatan dan kekuasaan belaka,
seperti pepatah jawa mengatakan
“Asu gede menang kerahe”, siapa yang
di atas menindas, siapa yang di
bawah ditindas, kabilah Arab pada
waktu itu berlomba memperkuat
posisi dan kedudukannya, untuk
memungkinkan kabilahnya menjadi
semakin kuat dan lebih berkuasa
Nabi Muhammad SAW merubah
sistem yang demikian diganti den
gan sistem demokrasi, keadilan,
kebebasan dan persamaan, segala
perundang-undangan haruslah
bersumber kepada undangundang wahyu Ilahi, kecuali
yang belum ada ketentuan
nya dalam wahyu, akan
diserahkan kepada
musyawarah, nilah
wajar dan peruba
han demokrasi
yang mula dib
awakan oleh
baginda Rasu
lullah SAW.
Perubahan di
bidang akhlak,
bilamana kita
perhatikan

secara seksama bahwa kehidupan
bangsa Arab sebelum datangnya ker
asulan, banyak kehidupan penguasa
yang berfoya-foya, tidak mengenal
halal haram, para pengusa hidup
dengan kemewahannya dan dihing
gapi dengan penyakit kebobrokan
budi pekertinya, pendek kata segala
maksiat sudah sering dilakukan mu
lai berjudi, minum khamr, berzina,
suka menyiksa dan lain-lain, namun
setelah kehadiran Rasulullah dapat
merubah prilaku yang demikian itu
dengan cara memberikan contoh
teladan yang baik, sesuai dengan
sabda Rasul yang artinya “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Buchari
Mslim).
Dari empat hal itulah jelas bagi
kita bahwa perubahan dan pencera
han yang dilakukan oleh Rasulullah
adalah suatu hal yang sangat berarti,
tidak hanya dalam satu bidang ke
hidupan agama saja, akan tetapi
sangat konprehensif (menyeluruh)
meliputi bidang sosial politik dan
akhlaq, rahmad dan nikmatnya tidak
hanya dirasakan oleh satu kelompok
golongan saja, akan tetapi dirasakan
oleh seluruh golongan bahkan selu
ruh isi alam semesta, hal ini sesuai
dengan firman Allah yang terdapat
dalam surat al-Anbiya’ ayat 107 yang
artinya “Dan tidaklah kami utus engkau
hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. Sekian
semoga manfaat.
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Peduli Lingkungan Bersih
Pj Bupati Bersihkan Taman

 PJ BUPATI Dr Hudiyono MSi, bersama pejabat Forpimka Sidoarjo tengah membersihkan taman di
sepanjang jalan Pahlawan Sidoarjo

KEBERSIHAN lingkungan, terma
suk taman dan ruas jalan rupanya
ikut menjadi kepedulian Pj Bupati
Sidoarjo Dr Hudiyono MSi. Di te
ngah kegiatan turun ke bawah, pada
Jumat lalu, Hudiyono ketika berada
taman di kawasan sepanjang jalan
Pahlawan Sidoarjo, tidak hanya me
ngecek kondisinya.
Pj bupati Sidoarjo iku ikut serta
melakukan bersih-bersih
di lingkungan seputar ta
man tersebut. Di sana dia
tidak hanya menyuruh
namun juga ikut menge
cat bering trotoar bersama
jajaran forkopimka Sido
arjo.
Dikatakan, untuk
membangun sebuah ta
man membutuhkan ang
garan cukup besar oleh
karena itu taman-taman
yang sudah ada ini harus
dibersihkan rutin, dijaga
betul dan dirawat. “Sebe
tulnya taman-taman di
Sidoarjo ini sudah cukup
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bagus, yang kurang hanya pera
watannya saja. Jadi sayang sekali
kalau tidak dijaga dan dirawat kare
na biaya pembuatan taman itu tidak
sedikit”, ujar Pj Bupati Hudiyono.
“Ini jumat berkah ya, kita menga
jak jajaran forkopimka dan perang
kat desa untuk ikut bersih-bersih,
kita libatkan semua. Tidak sampai
satu jam tadi sudah kelihatan ber
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sih”, ujar Hudiyono.
Jumlah taman dan ruang terbuka
hijau di Sidoarjo jumlanya juga lu
mayan banyak, seperti di wilayah
kota ada alun-alun, Taman Abhi
rama dan taman Asean yang berada
di jalan lingkar barat. Di timur kota
ada Taman Tanjung Puri.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati
Sidoarjo Hudiyono juga berkunjung
ke Taman Abhirama. Ini merupakan
taman keluarga di tengah kota yang
banyak dikunjungi warga di antara
taman kota lainnya di Kabupaten
Sidoarjo.
Dalam kunjungan ini Pj Bupati
Sidoarjo didampingi oleh Kepala
DLHK, Kepala Disporapar dan Ka
satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Pj Bu
pati Hudiyono juga sudah memerin
tahkan seluruh camat untuk mem
perhatikan kebersihan wilayahnya
masing-masing. Menghadapai masa
pendemi Covid-19 salah satu upaya
kita dengan membiasakan diri men
jaga kebersihan lingkungan.
Kepala DLHK Sidoarjo Ir. Sigit
Setyawan, Taman Abhirama ini di
bangun sekitar tahun 2015 dan me
rupakan taman tematik pertama di
Kabupaten Sidoarjo.
Di mana, para orang
tua yang mengajak putra
putrinya yang masih usia
PAUD juga sangat tertib
protokol kesehatan, 100
persen menggunakan
masker. Dan di pintu
masuk Taman Abhirama
juga telah difasilitasi
tempat cuci tangan dan
alat pendeteksi suhu
tubuh. “Artinya Taman
ini memberikan edu
kasi kepada masyarakat,
yakni edukasi untuk ter
tib protokol kesehatan,”
ungkapnya.eni
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Pj Bupati Sidak 1.700 KTP
Belum Diambil Pemohon
diupayakan menghubungi
SUNGGUH ironis. Kartu
pemohon karena identitas
Tanda Penduduk (KTP)
KTP ini sangat penting.
sangat penting sebagai
“KTP ini penting sebagai
identitas sekaligus legalitas
identitas jadi saya minta di
kependudukan, namun di
simpan dengan baik,” ujar
Kecamatan Waru, terdapat
Hudiyono usai mengecek
sekitar 1.700 KTP belum
tempat pelayanan dan
diambil pemohon.
melihat ribuan KTP yang
Pihak kecamatan pun
belum diambil di kantor
sudah berinisiati mendis
Kecamatan Waru, Jumat
tribusika ke tingkat peme
kemarin.
rintah desa, namun dikem
Menurut Rudi, Plt Ca
balikan lagi ke kecamatan.
mat Waru pihaknya sudah
Alasankarena alamat tem
berkali-kali mengantar
pat tinggal pemohon yang
kan KTP tersebut melalui
tetera pada KTP saat dida
pemerintah desa namun
tangi, selalu kosong. Kata
masih belum ketemu pemo
lain pemohon bersangkutan
honnya langsung. Rudi juga
tidak ada di rumah.
menyampaikan kalau KTP
Dari 17 desa di keca
ini harus diterima sendiri
matan Waru, rata-rata
oleh pemohon tidak boleh
setiap desa ada 100 KTP
diwakilkan karena ini me
yang belum diambil dan ini
nyangkut identitas pribadi.
diketahui Pj. Bupati Hudi
 Pj Bupati Dr Hudiyono MSi saat melakukan
sidak pelayanan di kantor kecamatan Waru.
“KTP yang belum diam
yono saat melakukan sidak
bil pemohonnya rata-rata
pelayanan di kecamatan
pengajuan pembuatanya
waru.
waktu perekaman massal beberapa waktu yang lalu.
Pj Bupati Dr Hudiyono MSi meminta ke pihak keca
Kita akan simpan sampai diambil pemohonnya sesuai
matan untuk menyimpan KTP yang belum diambil oleh
perintah Pak Pj Bupati,” kata Rudi.sug
pemohonnya tersebut jangan sampai hilang, sambil terus
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 PJ BUPATI Dr Hudiyono MSi saat melakukan sidak di kawasan Gor dan alun-alun Sidoarjo.

SIDAK PJ BUPATI

Kebersihan GOR & Alun-alun
Perlu Ditingkatkan
DALAM lanjutan turun ke bawah (tur
ba), Pj Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono, MSi
melakukan inspeksi mendadak (sidak)
kebersihan di GOR Sidoarjo dan Alunalun Sidoarjo, pada Senin lalu. Dalam
kunjungannya melihat banyak daun
kering dan sampah plastik di sepanjang
trotoar kawasan stadion kebanggaan ma
syarakat Sidoarjo tersebut.
Tanpa canggung, Pj Bupati Hudiyono
langsung jongkok memungut sampah,
juga mencabut rumput liar. Lalu dia pun
memberikan arahan kepada petugas ke
bersihan agar senantiasa menjaga kebersi
han dan keindahan lingkungan.
Dalam sidaknya, Pj Bupati didampingi
Kepala Dinas DLHK Sidoarjo, Sigit Setya
wan dan Kepala Disporapar Sidoarjo,
Djoko Supriyadi, meninjau kebersihan di
sekitar GOR Sidoarjo. Dikatakan, bahwa
inspeksi ini demi kebaikan masyarakat
juga untuk mengingatkan kepada pe
tugas kebersihan terhadap kewajibannya.
Ditambahkan, nantinya Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar
GOR Sidoarjo akan direlokasi ke suatu
tempat yang strategis dan nyaman, se
hingga masyarakat dapat nyaman mele
wati Sidoarjo.
“Untuk relokasi PKL nanti kita disku
sikan bersama para PKL dan dinas ter
kait, diharapkan mendapat kesepakatan
yang terbaik, lebih bagus, nyaman dan
menjaga kesehatan. Fungsi kontrol ke
sehatan yang utama, jangan sampai ada

24

kluster PKL baru di masa pandemi saat
ini. Prinsipnya kita ingin menjaga kese
hatan masyarakat Sidoarjo melalui PKL
yang juga menjaga kebersihan”, terang
nya.
Kepala Dinas Pemuda & Olahraga dan
Pariwisataan, Djoko Supriyadi sangat
mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh
Bupati pada hari itu. ”Ini adalah salah
satu bentuk kepedulian pimpinan terha
dap kebersihan sarpras yang ada, karena
GOR selain untuk sarana olahraga juga
sebagai penyumbang PAD, oleh karenan
ya perlu dilakukan penataan kebersihan
dan kelengkapan sarananya agar fungsi
GOR sebagai sport center bisa terwujud”,
ucapnya.
Masih menurut Djoko, Program revi
talisasi sudah berjalan 2 tahun ini, mulai
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dari pembangunaan pagar dan prasarana
yang ada di GOR Sidoarjo. Dan tahun
ini mulai penataan Pedagang Kaki Lima
(PKL). “Akan kita bagi 2 tempat, yaitu
PKL Kuliner di bagian selatan dari ha
laman parkir Gor dan non-kuliner diba
gian utara, tempat tersebut dibangun oleh
Dinas PU Cipta Karya, untuk memberi
tempat yang starategis bagi para PKL,”
tambah Djoko.
Dihari yang sama, Pj Bupati Sidoarjo
melanjutkan sidak ke Alun-alun Sidoarjo
bersama Kepala dinas DLHK Sidoarjo
Sigit Setyawan. Memulai sidaknya dari
sisi utara Alun-alun Sidoarjo. Kemudian
dilanjutkan kesisi barat, ke selatan dan
sisi timur, termasuk di bawah pohon, dan
nampak kotor di selokan karena bekas
jatuhnya pohon beringin.mas
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SIDAK PELAYANAN
MINI MPP SUKODONO
hindari kerumunan di
DALAM safari kegiatan
masa pandemi Covid-19
meninjau lapangan, Pj.
ini,” tuturnya.
Bupati Sidoarjo Dr. Hudi
Sementara itu Camat
yono, MSi menyempatkan
Sukodono, M. Mahmud
pula berkunjung ke Mall
mengatakan bahwa Mini
pelayanan Publik (MPP)
MPP Sukodono ini Mall
Mini yang ada di Keca
Pelayanan Publik (MPP)
matan Sukodono, pada
Mini di Kecamatan
Senin kemarin. Dalam
Sukodono merupakan
kunjungannya, Pj. Bu
inovasi pelayanan MPP
pati o didampingi Camat
mini tingkat Kecamatan
Sukodono, melakukan
pertama di Indonesia.
dialog langsung dengan
 SAAT sidak di kantor pelayanan Mini MPP Kecamatan Sukodono, Pj
Menyediakan beragam
masyarakat yang sedang
Bupati Dr Hudiyono MSi, berbincang dengan warga yang mengurus
pelayanan. Mulai bera
melakukan kepengurusan berbagai surat di kantor tersebut.
gam perizinan, pelayanan
dokumen di kantor setem
kependudukan, pajak daerah, perbankan, pajak, BPJS
pat.
kesehatan maupun ketenagakerjaan, SIM, hingga
Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengapresiasi
paspor.
adanya pelayanan Mini MPP di masa pandemi Cov
Setiap hari, masing-masing konter layanan rataid-19 ini. Namun dengan pembatasan pelayanan dan
rata dikunjungi 25 pemohon layanan. Keberadaan
protokol Kesehatan dan aturan yang diberlakukan
Mini MPP Sukodono juga dilengkapi sejumlah fasili
di sana, ada pembatasan sebanyak 20 orang di setiap
tas pendukung. Di antaranya jalur khusus disabilitas,
layanan. “Masyarakat diimbau lebih banyak meman
tempat ramah anak, dan pojok ASI.irw
faatkan layanan online. Ini penting, untuk meng
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Korban Kebakaran
Dapat Bantuan Rp 10 Juta
AIR mata Siti Julaikha tak terbend
ung lagi. Pelan-pelan membasahi
pipinya saat menerima bantuan
sebesar Rp 10 juta dan paket sem
bako dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo, yang diserahkan Pj. Bupati
Sidoarjo Dr. hudiyono, MSi, pada
Senin pekan lalu.
Warga Desa Masangan, Kec.
Sukodono yang menjadi korban
kebakaran ini pun dengan surau
parau menyampaikan rasa terima
kasih atas perhatian yang diberikan
Pemkab Sidoarjo. Dalam musibah
kebakaran itu, rumah serta harta
bendanya ludes dilahap api. Satu-sa
tunya yang tersisa hanya baju yang
melekat di badan.
Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono
tidak sendiri saat memberikan ban
tuan dengan didampingi Kepala Di
nas Sosial Sidoarjo Tirto Adi, Camat
Sukodono Mahmud, Kepala Dinas
BPBD Dwijo, Perwakilan Dinas PU
Sidoarjo dan Forkopimka Sukodono.
Sebelumnya rombongan sempat
meninjau rumah warga yang terkena
musibah kebakaran tersebut.
Pj. Bupati Hudiyono menekankan
pentingnya edukasi dan sosialisasi
dari pihak Kecamatan maupun Desa
untuk memberikan perlindungan
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 PJ BUPATI Dr Hudiyono MSi meninjau rumah warga yang terbakar dan memberikan bantuan.

dan penggunaan bantuan yang di
berikan untuk usaha dalam mening
katkan perekonomian warga.
“Jangan sekedar memberi ban
tuan, namun harus disertai edukasi
kepada masyarakat, untuk memini
malkan kejadian seperti ini,” ung
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kapnya.
Dikatakan, bantuan ini sebagai
rasa wujud persaudaraan kita, ma
syarakat dan pemerintah senasib
sepenanggungan. “Mudah-mudahan
melalui bantuan ini dapat berman
faat bagi korban yang telah terkena
musibah,’’ jelasnya
Diharapkan tiap Kecamatan
terdapat unit mobil pemadam ke
bakaran dan kendaraan pemadam
yang bisa fleksibel di jalan sempit,
serta memperbanyak sosialisasi
kepada masyarakat dalam penanga
nannya bila terjadi musibah keba
karan.
Kepala Dinas BPBD Sidoarjo,
Dwijo mengatakan bahwa kami su
dah merencanakan untuk kedepan
nya setiap kecamatan di Kabupaten
Sidoarjo tersedia 1 unit mobil Dam
kar dan petugasnya, sehingga bisa
cepat mengatasi kejadian musibah
kebakaran.mas
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 Dalam kunjungan ke Sukodono, Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono MSi menyerahkan BLT kepada korban PHK terdampak pendemi Covid-19

Diserahkan, BLT Korban PHK
Terdampak Covid-19
Di sela kegiatan kunjungan di Su
kodono, Pj Bupati Sidoarjo Dr. Hudi
yono MSi menyerahkan bantuan
langsung tunai Rp 600 ribu kepada
masyarakat terkena Pemutusan Hu
bungan Kerja (PHK) di kawasan se
tempat. Secara simbolis, bantuan itu
diserahkan kepada tiga orang korban
PHK di tengah pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati
didampingi Kepala Dinsos Kabupat
en Sidoarjo, Tirto Adi, Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Sido
arjo, Fenny Apridawati, Kepala Di
nas BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito.
Dikatakan, bantuan ini merupakan
bantuan dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo sebagai wujud kepedulian

kepada korban PHK terdampak pan
demi Covid-19.
“Dengan BLT, masyarakat bisa
menerima uang dan membelanja
kannya di warung-warung seki
tarnya. Dengan begitu, UMKM bisa
bergerak dan daya beli masyarakat
lebih bagus lagi,” jelasnya.
“Kalau bansos, barangnya sudah
ditentukan dan itu pun diambil ha
nya dari perusahaan-perusahaan
besar. Trickle effect-nya ke warungwarung dan rumah makan-rumah
makan kecil tidak ada. Sebaliknya,
dengan BLT diharapkan bisa men
dorong ekonomi di kalangan ma
syarakat terutama di Kabupaten
Sidoarjo,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ke
tenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo
Fenny menyebut ada sekitar 5 ribu
korban PHK atau yang dirumahkan
oleh perusahaan di Sidoarjo.
“Datanya sudah kami kirim ke
Dinsos. Data itu berupa by name by
address, KTP Sidoarjo, dan surat Per
nyataan Korban PHK/dirumahkan
dari Perusahaan/Serikat,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas So
sial Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi
mengatakan, anggaran telah disiap
kan Rp 3 miliar untuk membantu 5
ribu pekerja yang di PHK. “Bantuan
akan segera diserahkan hingga se
muanya mendapatkan haknya,”
ujarnya.mas
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BPJS Sidoarjo Perlu Dukungan
Raih ’Paritrana Award’
DI tengah pandemi covid-19,
BPJS ketenagakerjaan Sidoarjo
melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan penyerahan kartu
kepesertaan tenaga sensus BPS
Kaubupaten Sidoarjo, tentunya tidak
lepas dari penerapan protokol kese
hatan selama kegiatan beralangsung.
FGD ini dilaksanakan di Hotel
Aston KNV Sidoarjo, dihadiri oleh
Sekdakab Achmad Zaini MM,--saat
itu menjabat Plh Bupati Sidorjo dan
pejabat teras lainnya jajaran Pemkab
Sidoarjo, serta Kepala BPS Kabu
paten Sidoarjo, Ainul Kholik. Dalam
kesempatan itu, telah diserahkan
secara simbolis kartu kepesertaan
untuk tenaga sensus Penduduk Ka
bupaten Sidoarjo.
Kepala BPJS Kabupaten Sidoarjo,
Ainul Kholid menekankan penting
nya support dari pemerintah daerah
dalam meningkatkan layanan BPJS
ketenagakerjaan Kabupaten Sidoar
jo. Terutama masukan dari Pemkab
Sidoarjo untuk meraih Paritrana

Award dari Pemerintah pusat.
“Kami laporkan juga, bahwa kami
ditengah pandemi Covid 19 ini,
memberikan pelayanan kepada para
peserta tanpa melalui kontak fisik,
protokol kesehatan tetap menjadi
prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdakab Achmad
Zaini mengungkapkan bahwa ko
munikasi informal ini perlu diban

gun untuk saling mengisi barang
kali masih ada skat, yang penting
bagaimana kita sama–sama bekerja
di Sidoarjo dan mari kita dukung
bersama. “Kalau untuk meningkat
kan kepesertaan BPJS Ketenagak
erjaan, harus dikuatkan payung
hukumnya, sama dengan program
yustisi yang dilakukan kemarin itu,”
ungkapnya.eni

 SEKDAKAB Sidoarjo Achmad Zaini MM, secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas sensus Penduduk
Kabupaten Sidoarjo.
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 Wakil Irjenad Mayjen TNI Suko Pranoto, meninjau pelaksanaan program TMMD di Desa Kedung Kembar, Kecamatan Prambon.

Berjalan Lancar, Proyek TMMD
Ditinjau Wakil Irjen TNI AD
PELAKSANAAN program TMMD
(Tentara Manunggal Membangun
Desa) di Desa Kedung Kembar, Ke
camatan Prambon, ditinjau langsung
Wakil Irjen TNI AD Mayjen TNI Suko
Pranoto, Kamis lalu. Kunjungan ini
sebagai bentuk Pengawasan dan Eval
uasi/Wasev program TMMD yang ada
di Kabupaten Sidoarjo.
Mayjen TNI Suko Pranoto men
gatakan TMMD di laksanakan di 43
kabupaten kota di Indonesia. Pelak
sanaanya di lakukan pada desa ter
pencil. Menurutnya sejatinya TMMD
merupakan kegiatan gotong royong.
Kegiatan untuk membangun kebersa
maan. Semua elemen terlibat didalam
nya. Baik dari TNI, Polri maupun
masyarakat.
Pihaknya memerintahkan kepada
Dandim 0816 Sidoarjo untuk menjaga
moril anggotanya. Selain itu dirinya
juga meminta kepada angggota yang
terlibat didalam TMMD untuk menja
ga kesehatan. Dengan begitu pelaksa
naan TMMD nantinya dapat berjalan
lancar.
Komandan Kodim 0816 Sidoarjo

Letkol Inf. M. Iswan Nusi mengatakan
proyek pembangunan yang dilak
sanakan dalam TMMD yang ke 109
tahun 2020 ini sudah mencapai 60
persen, dan diharapkan segera ram
pung dalam bulan ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pem
berdayaan Masyarakat Desa Fredik
Suharto yang hadir mengatakan pro
gram TMMD sejalan dengan konsep
pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat lewat
program seperti ini menurutnya
harus dilestarikan. Agar partisipasi
dan kepedulian masyarakat terhadap
pembangunan diwilayahnya dapat
terus terjaga. Sinergitas dan kolaborasi
semacam ini menurutnya juga patut
dipertahankan. Antara Pemkab Sido
arjo bersama TNI bersama-sama ber
sinergi dalam pelaksanaan program
pembangunan.git
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JELANG MUSDA KWARCAB PRAMUKA JATIM

Sidoarjo Dukung Emil Dardak
Calon Ketua Kwarda Jatim
SIKAP Kwartir Cabang Gerakan
Pramuka Sidoarjo sudah bulat men
dukung Wakil Gubernur (Wagub)
Jawa Timur Emil Elestianto Dardak
sebagai calon Ketua Kwartir Daerah/
Kwarda Gerakan Pramuka Jawa
Timur. Dukungan itu dituangkan
dalam surat keputusan diserahkan
Sekretaris Mabicab Gerakan Pramu
ka Sidoarjo Drs. Achmad Zaini, MM
bersama pengurus harian kepada
Wagub Emil di ruang kerjanya, pada
Jumat pekan lalu.
Sekretaris Mabicab Gerakan
Pramuka Sidoarjo Achmad Zaini
mengatakan usulan calon Kwarda
Gerakan Pramuka Jatim kepada
Wagub Jatim sudah banyak. Kurang
lebih ada 29 dukungan dari Kwarcab
Gerakan Pramuka di Jawa Timur,
termasuk dari Kwarcab Sidoarjo.
“Ini sudah ada dukungan kurang
lebih ada 29 yang tadi sudah disam
paikan oleh pak Wagub,” ucapnya.
Pihaknya berharap semua
Kwarcab yang ada di Jatim kon
sisten akan dukungan tersebut.
Dengan begitu saat Musda Gerakan
Pramuka Jatim, Wagub Jatim akan
terpilih secara aklamasi. “Selama ini
yang menjadi ketua Kwarda Jawa
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 SEKRETARIS Mabicab Gerakan Pramuka Sidoarjo Drs. Achmad Zaini, MM bersama pengurus harian
menyerahkan surat dukungan pencalonan Wagub Emil sebagai calon Ketua Kwartir Daerah/Kwarda
Gerakan Pramuka Jawa Timur.

Timur itu adalah wakil gubernur
Jawa Timur, mulai tahun 78 itu se
lalu wakil gubernur,” ucapnya.
Dia menambahkan dengan dik
etuai oleh Wagub Jatim akan mem
berikan motivasi kepada seluruh
Gerakan Pramuka yang ada di Jawa
Timur. Program kegiatan Pramuka
diharapkan akan lebih maju. Sep
erti nantinya dengan program
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usaha menuju kemandirian gerakan
Pramuka.
“Harapannya kalau nanti sudah
terpilih beliau segera melakukan
konsolidasi dengan seluruh Kwarcab
yang ada di Jawa Timur dan bisa
menyusun program kerja yang bisa
memfasilitasi masukan-masukan
dari masing-masing Kwarcab,”
ujarnya.git
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 Acara penutupan kegiatan EJGSI dilaksanakan di Bumi Perkemahan Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung oleh Pj. Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono MSi.

GERAKKAN PRAMUKA

EJGSI Pendidikan
Karakter Strategis

DI tengah pandemi Covid-19,
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
(Kwarda) Jawa Timur melaksanakan
kegiatan East Java Green Scout Innovation (EJGSI) yang pesertanya
adalah Pramuka Penegak/Pandega
di 11 zona Kwartir Cabang Gerakan
Pramuka (Kwarcab) di Jawa Timur.
Penutupan kegiatan ini dilak

sanakan di Bumi Perkemahan Desa
Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung
oleh Pj. Bupati Sidoarjo Dr Hudiyo
no MSi, pada Selasa pekan lalu.
“Untuk Kwarcab Sidoarjo yang
mendapat bantuan 7 rumah, mas
ing - masing rumah mendapat Rp 50
juta,” jelas Suparman, Plt. Kwarcab
Gerakan Pramuka Kabupaten Sido

arjo.
Bantuan dari Kwarda Jatim,
diberikan ke masyarakat Desa Tan
jek Wagir, Kecamatan Krembung,
karena lokasi bumi perkemahan
pramuka berada di desa ini.
Masih menurut Suparman, keg
iatan EJGSI dimulai sejak tanggal 5
Agustus. .
Dengan kegiatan bedah rumah ti
dak layak huni. Selain itu, juga pem
bagian sembako sebanyak 150 paket,
bak sampah 100 buah, gerobak sam
pah serta pembersihan lingkungan
dan penghijauan. Secara simbolis
juga diserahkan kunci rumah bagi
warga yang menerima bantuan be
dah rumah.
Sementara Pj. Bupati Sidoarjo, Dr.
H. Hudiono, MSi, mengungkapkan
kegiatan ini adalah kegiatan yang
sangat strategis. Dimana kegiatan ini
adalah kegiatan karakter yang dip
raktikkan. “Kesuksesan seseorang
itu dari pendidikan karakter, dan
pendidikan karakter ini melekatnya
di pramuka,” jelasnya.
Semua kegiatan, indikatornya
adalah pelaksanaan Covid kesehat
an, artinya seluruh kegiatan harus
mengedepankan nilai - nilai karakter
kesehatan,” pesannya.
Sebelum bertolak meninggalkan
Desa Tanjek Wagir, Pj. Bupati Hudi
yono meninjau salah satu rumah
yang mendapat bantuan dari
Kwarda Jatimeny
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DAMPAK PADEMI COVID-19

SDN Mulyodadi Batal
Dikunjungi Bank Dunia

 Kegiatan leterasi SDN Mulyodadi, para siswa
membaca buku dengan memanfaatkan pohon agar
menambah kenyamanan. Selain itu ada gerakkan
makan polo pendem sebagai warisan leluhur.

PANDEMI Covid-19 yang belum kun
jung berakhir memberi dampak berba
gai bidang, termasuk pendidikan. Hal
itu telah dirasakan SDN Mulyodadi,
Kecamatan Wonoayu yang kehilangan
mendapat kesempatan kunjungan dari
bank dunia, sekaligus mendapatkan
bantuan untuk membangun prasana
dibidang leterasi di sekolah tersebut.
Menurut Kepala SDN Mulyodadi,
Insiyah, S.Pd,SD, rencananya bank
dunia akan berkunjung untuk melihat
program literasi di sekolah tersebut.
“Rencana awal pihak Bank Dunia
berkunjung ke sini pada Maret 2020.
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Tapi ndak jadi karena Korona, sehing
ga kunjungan itu dibatalkan,” katanya.
Lebih lanjut, Insiyah menjelaskan,
ketertarikan bank dunia berkunjung
ke sekolahnya karena senang dengan
aktifitas membaca anak-anak. Teru
tama progam Politera kepanjangannya
Pohon Literasi,--di mana anak-anak
melakukan kegiatan membaca di seko
lah dengan memanfaatkan pepohonan
yang ada di halaman sekolah.
Kata lain, mereka membaca buku
di atas pohon. “Jadi mereka menaiki
pohon dan mencari cabang batang po
hon yang bisa menopang beban tubuh
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mereka. Pohon tersebut di antaranya
pohon mangga dewasa. Dalam satu
pohon bisa dinaiki 5 hingga 8 anak
sebagai tempat yang nyaman untuk
membaca berbagai buku,” ujarnya.
Selain itu, rindangnya pepohonan
juga dimanfaatkan anak-anak untuk
membaca di bawanya. Sehingga, fung
si pepohonan di sekolah itu dimanfa
atkan secara optimal untuk aktivitas
baca anak-anak.
“Ya sambil menikmati waktu isti
rahat anak-anak baca-baca buku di
bawah pohon. Yang bisa dipenek ya
dipenek, jadi bacanya di atas pohon,”
ungkap Insiyah. “Bagi anak-anak, itu
menyenangkan,” tambahnya.
Model pembelajaran di sekolah
seperti itu sangat cocok dan sesuai de
ngan anak-anak SDN Mulyodadi. Kare
na di desa itu sebagian penduduknya
bermata pencaharian sebagai petani.
Letak sekolah pun dikelilingi perkebu
nan penduduk, sehingga tak heran jika
anak-anak di sana sering bermain den
gan tanaman dan pepohonan.
Selain itu, anak-anak juga membia
sakan diri menjaga lingkungan. Komit
men itu juga dibentuk tidak hanya
di tingkat keluarga dan sekolah saja,
tetapi juga di tingkat kelurahan.
Bahkan, pihak pemerintah desa
juga telah mendirikan bank sampah
untuk warga. Dan anak-anak terlibat
di dalamnya dengan aktif membantu
mengumpulkan sampah terutama plas
tik di rumah maupun di sekolah. “Se
tiap Kamis anak-anak ke bank sampah
desa menabung. Hasilnya, digunakan
untuk beli buku,” ungkapnya.
Selain memanfaatkan rindangnya
pepohonan untuk membaca, ada hal
menarik lainnya yang dilakukan peser
ta didik SDN Mulyodadi. Yakni mere
ka diwajibkan mengenal dan makan
hasil kebun. “Kami juga menunjukkan
makanan khas zaman dulu yang sehat
dan alami serta murah kepada anakanak, yakni berupa polo-poloan” kata
Insiyah.
Dengan begitu, lanjut dia, anakanak tahu berbagai macam sumber
makanan yang bisa mereka dapatkan
di desa. Bahkan, mereka bisa mena
nam sendiri tanama-tanaman tersebut.
Keterlibatan UKS pun ada di dalam
kegiatan tersebut. Sehingga, selain
anak-anak mengenal juga mengetahui
kandungan yang ada di dalam makan
an itu.fmi
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SIDAK PENDIDIKAN

Pj Bupati Pastikan Kegiatan
Belajar Mengajar Berjalan Baik
LANJUTAN kegiatan turba, Pj
Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono,
MSi berkunjung ke SDN Kalitengah
I, Kecamatan Tanggulangin, pada
Jumat pekan lalu. Kegiatan sidak ini
untuk memastikan bahwa kegiatan
belajar mengajar di tengah masa pan
demi Covid-19, telah berjalan lancar.
Selain itu, Pj. Bupati Hudiyono
didampingi Kepala Dinas Pendidi
kan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo, M Asrofi ingin tau sejauh
mana persiapan dan kesiapan pihak
sekolah dalam menjalankan kegiatan
belajar mengajar (KBM) tatap muka
di Kabupaten Sidoarjo di masa pan
demi Covid-19,-- jika kondisinya
memungkinkan.
Hudiyono mengatakan bahwa
KBM tatap muka di sekolah harus
ada persetujuan dari orang tua
murid tapi jika orang tua ada yang
tidak mengizinkan maka sekolah
tetap melaksanakan Daring untuk
memenuhi hak anak tersebut.
Selain itu, sekolah juga harus
menyiapkan protokol kesehatan co
vid-19 diantaranya menyiapkan cek
suhu, menyediakan masker sebagai
stok cadangan, physical distancing
dalam KBM di batasi maksimal 50

 kunjungan Pj Bupati Dr Hudiyono MSi ke SDN Kalitengah I, Kec. Tanggulangin, pekan lalu.

siswa tiap harinya,dilihat dari segi
ruangannya yang tersedia, sarana
cuci tangan serta memberikan sosial
isasi tentang protokol kesehatan.
“Kami ke SDN Kalitengah I Keca
matan Tanggulangin Sidoarjo, ingin
mengecek persiapan dan kesiapan
baik dari guru, sarana, juga mem
berikan penawaran orang tuanya

karena kita tidak bisa memaksakan
kalau setuju maka laksanakan itu
dengan syarat memenuhi protokol
kesehatan yang sudah ditetapkan,”
ujar Hudiyono.
Lebih lanjut, Pj Bupati Sidoarjo ini
mengatakan banyak orang tua yang
menginginkan belajar dengan tatap
muka ini, artinya kata dia, tinggal
Dinas Pendidikan dan Kebuday
aan (Dikbud) memastikan sekolah
melaksanakan protokol kesehatan
sehingga memberikan kenyamanan
kepada orang tua murid ketika
anaknya diberikan izin sekolah tatap
muka.
“Intinya lebih diperketat lagi
bagaimana caranya kita lawan co
rona dengan segala ikhtiar kita dari
pemerintah dan partisipasi masyara
katnya juga menjaga anaknya sebe
lum masuk ke rumah membersihkan
anaknya mencuci tangan dan lainlain, jadi jangan hanya di sekolah,”
pungkasnya.mas
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DR HARTOYO M.PD

Pentingnya Mengganti
Pola Pikir Pendidik

 Kepala Sekolah Dr Hartoyo M.Pd, tak segan segan mendorong para guru untuk berubah dalam hal
sistem pengajaran kepada siswa.

INOVATIF dan senang melakukan
terobosan. Itulah Dr Hartoyo M.Pd,
Kepala SMPN I Sidoarjo. Dengan
berbekal pengalaman menjalani
berbagai model kurikulum di Indo
nesia, dia berusaha ikut aktif dalam
mengganti pola pikir guru-guru
yang cenderung pada pengajaran
materi.
“Pola fikir guru-guru harus di
ganti, bukan hanya diubah. Kalau
hanya diubah bisa kembali lagi,”
tegasnya.
Pasalnya, berbagai macam per
gantian kurikulum belum menentu
kan model pembelajaran yang ideal
untuk anak-anak. Karena selama ini
acuannya materi dan dengan hasil
akhir nilai berupa angka sebagai
tolok ukur keberhasilan anak.
Artinya, lanjut Hartoyo, apapun
jenis Kurikulumnya jika gurugurunya tidak ada keinginan untuk
berubah, dapat dipastikan perjala
nan kurikulum akan stagnan tidak
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ada perubahan. Sehingga dirinya
sebagai praktisi pendidikan juga
bersikap tidak menyetujui adanya
ujian nasional,--seperti kebijakan
yang sekarang dilaku
kan Pemerintah Joko
Widodo, dengan Menteri
Pendidikan dan Kebu
dayaan, Nadim Karem.
“Strategi pembelajaran
ini bisa membentuk
karakter anak,” ung
kapnya.
Dia yakin
Merdeka Belajar
akan meng
hasilkan guru
yang inovatif
dan anak-anak
yang kre
atif. Karena
pendekatan
pembelajaran
nya tidak terpaku
kepada materi
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pembelajaran yang selalu diukur
dengan angka.
“Manajemen sekolah pun para
digmanya harus diganti, supaya
usaha guru-guru sejalan dengan ke
inginan sekolah yang menjadi ujung
tombak kebijakan pemerintah,”
ujarnya.
Dirirnya juga mendorong anakanak untuk belajar di mana saja, ka
panpun, dan apapun yang baik dan
positif bagi mereka. Intinya, tidak
semua pembelajaran dituntaskan di
sekolah dan tidak semua pembelaja
ran ada di sekolah.
Selama berkarir sebagai pendi
dikan, Hartoyo memang banyak
melakukan terobosan, salah satunya
“Learning society”. Dia mengingink
an guru-guru lainnya mengikuti
jejaknya untuk selalu berinovasi
dalam menuntaskan pembelajaran.
Ia pun menganggap bahwa
Merdeka Belajar juga menjadi wujud
dan usaha manusia mempertegas
jatidirinya. Karena setiap anak
memiliki kesempatan berbeda
karena dilahirkan dengan
bakat dan kemampuan yang
berbeda. “Ibaratnya, jangan
memaksa monyet untuk meny
elam seperti ikan. Atau seba
liknya,” ujar Hartoyo.
Dengan Program
Merdeka Belajar,
akan memberikan
kesempatan bag
inya mewujud
kan anak-anak
Indonesia yang
ideal, mandiri,
berkarakter,
terutama me
miliki sikap
keindonesiaan.fmi
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 Kegiatan KKN dilakukan mahasiswa Umsida dengan membagi bagikan masker secara gratis di kawasan alun-alun Sidoarjo.

KKN TANGGUH UMSIDA 2020

Edukasi Protokol Kesehatan,
Bagikan 200 Masker Gratis
BANYAK yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
menerapkan pola hidup dengan protokol
kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dalam melaksanakan program Kuliah
Kerja Nyata (KKN).
Dalam kegiatan program KKN di tenggah situasi pandemi covid-19 saat ini,
yang bertema ‘KKN Tangguh 2020 Kebencanaan Umsida' para mahasiswa yang
menjadi pesertanya dihimbau membuat
suatu program kerjanya di lingkungan
desa masing-masing.
Salah satunya yang dilakukan peserta
KKN dalam kelompok 4 yang melakukan
edukasi kepada masyarakat atas pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk
meminimalisir penyabaran Covid-19.
Selain untuk dirinya sendiri, juga bagi
orang lain agar terhindar dari paparan
virus tersebut.

“Kami dari kelompok 4 berinisiatif
ingin mengedukasi masyarakat tentang
bahanya mengabaikan protokol kese
hatan pada masa pandemi covid-19.
Kami memilih Alun-alun Sidoarjo sebagai
tempat KKN,” kata Albraham Fitrianto
dari Fakultas Saintek Prodi Teknologi
Hasil Pertanian, sebagai peserta KKN dari
kelompok empat itu.
Dalam kegiatan itu, selain memberikan edukasi, juga membagikan 200
masker secara gratis kepada kepada masyarakat. Mereka pun benar-benar menghindarkan terjadinya kerumunan massa
saat memberikan masker kepada warga.
“Dan kami lebih mengutamakan
orang-orang yang tidak menggunakan
masker dan pedagang atau pun tukang
becak di sekitar wilayah Alun-alun,”
ujarnya.
Kegiatan pembagian 200 masker di
Alun-alun Sidoarjo ini dilakukan pada
tanggal 4 Oktober 2020, telah mendapat

respon positif dari masyarakat Sidoarjo.
“Alhamdulillah, kami berterima kasih
kepada teman-teman dari KKN Umsida
yang telah membagikan masker gratis
ini, bagi saya ini cukup berarti,” ujar Sukirman, tukang becak yang mangkal di area
tersebut.
Kegiatan pembagian masker ini di
harapkan dapat menumbuhkan kesa
daran akan pentingnya penggunaan
masker sebagai salah satu upaya perlin
dungan diri dari penyebaran covid-19
dan kepatuhan masyarakat terhadap
protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Kegiatan edukasi protokl kesehatan
dan bagi bagi masker secara gratis ini
mendapat dukungan Dosen Pembimbing Lapangan, Intan Rohma Nurmalasari,
SP., MP, selaku DPL dari kelompok 4 KKN
Tangguh 2020 Kebencanaan
Umsida.ful

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

35

Jajaran Pimpinan & Staf

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Mengucapkan:

Selamat

atas Pelantikan

Dr. Hudiyono, MSi
sebagai

Penjabat (Pj)

Bupati Sidoarjo
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

