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S

Menuntaskan Program Prioritas

Redaksi

EMBARI menghormati proses
hukum yang berlangsung di KPK,
Wakil Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH yang dipercaya sebagai Plt Bupati Sidoarjo memastikan
roda Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berlangsung normal. Bahkan Cak Nur,--sapaan Wabup
ini begitu menerima amanah sebagai Plt Bupati,
telah berjanji akan melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya.
Bahkan seluruh kepala OPD telah dikumpulkan untuk membahas
program kerja yang sudah masuk
dalam rencana pembangunan APBD
2020. Bahwa program yang belum
selesai, dipastikan harus diselesaikan.
Tidak kalah pentingnya adalah membuat suasana yang bagus di dalam
birokrasi sehingga roda pemerintahan dalam berjalan normal dalam melaksanakan pembangunan
maupun memberikan pelayanan publik.
Itulah pernik-pernik yang sempat mewarnai
awal tahun 2020,--di tengah masyarakat Sidoarjo
merayakan peringatan Hari Jadi ke 161 Tahun
Kabupaten Sidoarjo. Jika menelaah setahun terakhir ini, Pemkab Sidoarjo telah berhasil menggejot pembangunan berbagai sektor, terutama

infrastruktur. Selain itu dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi seiring memasuki era Revolusi Industri 4.0, terus menggejot pelayanan publik sebagai manifestasi peningkatan kesehjahteraan masyarakat Sidoarjo.
Keberhasilan pembangunan berbagai sektor
ini pun dibuktikan berbagai penghargaan yang
diterima Pemkab Sidoarjo,--bahkan memasuki
awal tahun ini telah menerima penghargaan sebagai Pembina K3 tingkat
Jatim. Lalu bagaimana untuk ke
depan? Plt Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH, menegaskan semua
program sudah terencana,--baik yang
bersifat kelanjutan maupun bentuk
program terobosan dan inovasi baru.
Dan secara garis besar dengan kekuatan APBD 2020 sebesar Rp 4,83 triliun, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setidaknya
telah menyiapkan sedikitnya lima program
prioritas dalam rencana kerja pada tahun ini. Kelimanya terangkum dalam percepatan pembangunan ekonomi melalui akselesari sektor-sektor
potensi daerah demi mewujudkan “Sidoarjo
Cerdas” yang menjadi tema HUT Hari Jadi ke 161
Tahun Kabupaten Sidoarjo tersebut.n
Redaksi
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REFLEKSI HUT KE 161

Menuju Sidoarjo Cerdas
Tepat pada 31 Januari merupakan puncak peringatan Hari Jadi ke 161 tahun
Kabupaten Sidoarjo dengan ditandai upacara di Alun-alun Sidoarjo. Upacara HUT
pada tahun 2020 bertema “Sidoarjo Cerdas” ini diikuti kalangan aparatur sipil negara
(ASN), pihak kepolisian dan unsur TNI, juga berbagai komponen masyarakat Sidoarjo.

T

ERCATAT lahir pada tahun
1859, tentunya usia Kabupaten
Sidoarjo tidak muda lagi. Berbagai
permasalahan dengan segala
dinamikanya telah dilalui,--mulai era
kolonial (penjajahan), lalu Pemerintahan
RI,--meliputi masa Pemerintahan Orde Lama,
Pemerintahan Orde Baru lalu memasuki
pemerintahan pasca reformasi hingga
sekarang.
Yang memimpin Kabupaten Sidoarjo,
sebagai kepala daerah (Bupati) telah
silih berganti dari masa ke masa dengan
segala kebijakannya untuk membangun
berbagai aspek mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Itu terus berlangsung dengan
segala permasalahan dinamikanya Sebagai
daerah “Hinterland” (penyangga), Sidoarjo
hingga sekarang terus menggeliat di segala
sektor.
Sebagai wilayah bertetangga Kota
Surabaya, daerah sebutan Delta
ini berhasil memberdayakan
diri dengan segala potensi
pengembangan bidang
industri, perdagangan,
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perumahan, pendidikan, kesehatan dan
sektor jasa lainnya sebagai konsekuensi
menuju “Kota Metropolitan”, bahkan “Kota
Megapolitan”.
Apalagi dengan memanfaatkan teknologi
informasi seiring memasuki era Revolusi
Industri 4.0, Kabupaten Sidoarjo telah
berkomitmen mewujudkan “Smart City”
dengan pengembangan infrastruktur,
transportasi serta sektor perekonomian
lainnya seiring tuntutan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Bahkan yang membanggakan,
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu
dari 25 kabupaten/kota yang ditunjuk
Kementerian Kominfo RI dalam program
gerakan menuju 100 Smart City. Dan Bupati
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H. Saiful Ilah SH,MHum dipercaya menjabat
sebagai Presiden Citynet Indonesia, untuk
mewujudkan program Smart City tersebut.
Ini memang tidak lepas dari berbagai
terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan
Pemkab Sidoarjo, dalam meningkatakan
pelayanan prima kepada masyarakat dengan
memafaatkan perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi, salah satunya dengan
jaringan komunikasi internet.
Salah satunya, --dengan berbagai
terobosan dan inovasi seiring memasuki
revolusi industri 4.0, telah menjadikan
Sidoarjo sebagai pilot project secara nasional.
Karena memang selama ini Sidoarjo tidak
pernah berhenti untuk melakukan berbagai
inovasi pelayanan dengan memanfaat
terkembangan teknologi tersebut.
Pada pengujung tahun ini, dalam
inovasinya Pemkab Sidoarjo telah
melaunching program layanan
kepengurusan online berbasis android
dan website ditingkat
kecamatan
hingga desa/
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kelurahan. Aplikasi layanan ini diberi nama “Sipraja” (Sistem
Pelayanan Rakyat Sidoarjo) telah diterapkan di 18 kecamatan
dan 353 desa/kelurahan di wilayah Sidoarjo.
Dan segala terobosan dan inovasi ini merupakan wujud
komitmen dalam memberikan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat.Bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit,
lambat,mahal,tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis
karena kenyataan semua bisa serba mudah setelah adanya
terobosan dan inovasi tersebut.
Karena masyarakat untuk kebutuhan proses pengurusan
tidak perlu harus datang ke kantor, sebaliknya cukup dari rumah
dengan memanfaatkan aplikasi “Sipraja. Dan semua terobosan
dan inovasi itu sepatutnya kita apresiasi bersama, untuk Sidoarjo
ke depan lebih baik.
Wilayah Sidoarjo memang menjadi primadona bagi
pengembangan segala sektor. Dengan segala kebijakan pihak
Pemkab Sidoarjo telah berhasil menggenjot pembangunan
berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan dukungan APBD yang signifikan. Kekuatan APBD pada
2019 sebesar Rp 4,4 triliun dengan Pendapatan asli daerah (PAD)
Rp 1,717 triliun.
Sementara untuk kekuatan APBD 2020, telah ditetapkan
sebesar 4,8 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar Rp 400
miliar dari tahun lalu. Dengan kekuatan APBD inilah, Pemkab
Sidoarjo telah melanjutkan sekaligus pembangunan, terutama
pada sektor infrastruktur yang diharapkan dapat menopang
peningkatan perekonomian masyarakat.
Sisi lain, Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai “Kota
UKM” terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Misalnya,
dibuka Mal Pelayanan Publik (MPP) atau pusat pelayanan
terpadu satu atap maupun terobosan dan inovasi lainnya
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi jaringan
internet sebagai konsekuensi dan komitmen mewujudkan
“Smart City” guna mendukung iklim usaha di segala sektor. Laju
investasi pun bergerak cepat, dan pada 2019 telah menembus di
kisaran Rp 20 triliun. Untuk 2020, diharapkan terjadi peningkatan
sekaligus pemerataan di wilayah Kab. Sidoarjo, seiring dengan
pembangunan infrastruktur yang terus digenjot.
Selain itu, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki beberapa
potensi sebagai destinasi wisata,--mulai wisata religi, seni
budaya serta landscape yang menarik, terutama belahan timur
dengan panorama pantai dipenuhi hutan bakau dan areal
pertambakan.
Dengan didukung transportasi yang representatif dengan
dilintasi jalur kereta api, jalan protokol (negara) dan jalan
tol Surabaya-Sidoarjo-Malang (Banyuwangi). Juga terdapat
Bandara Juanda dan Terminal Purbaya (Bungurasih). Ini juga
telah menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai “primadona”
bagi pengembangan segala sektor yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ke depannya. nful

laporanutama
LOGO HARI JADI KE 161 KABUPATEN SIDOARJO

Hasil Kreasi Ali
Maskur Raih Rp 5 Juta
LOGO Hari Jadi ke 161 Kabupaten Sidoarjo yang dipasang pada baliho maupun
spanduk dalam memeriahkan perayaan HUT itu, adalah hasil kreasi Ali Maskur.
Dia memang menjadi pemenang dalam lomba logo yang
digelar Panitia Peringatan
Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2020, yang puncaknya diperingati dengan
Apel Upacara di Alun-alun
Sidoarjo.
Atas kreasinya, Ali Maskur warga Desa Grinting, Kec.
Tulangan ini telah berhak menerima hadiah Rp 5 juta plus
sertifikat. Dan logo hasil kreasinya itu pun telah menjadi milik
panitia, selanjutnya digunakan untuk ikut menghiasi konten
pada baliho maupun spanduk yang dipasang berkaitan dengan
perayaan Hari Jadi ke 161 Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Logo itu sendiri mempunyai beberapa makna. Seperti angka
“1” pada logoi melambangkan ; “Komitmen pembangunan
Kota Sidoarjo didukung dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang signifikan. Sedangan angka “6” melambangkan tiga aspek, di antaranya: “Perekonomian kerakyatan
berbasis perikanan, pertanian dan lingkungan hidup”, lalu “
SDM bersemangant, bertoleransi dan peduli terutama kaum
muda,--yang terbukti Sidoarjo ditetapkan sebagai Kota Layak
Pemuda kategori utama pada tahun 2019” dan pengertian
terakahir adalah “Identitas Sidoarjo sebagai Kota Udang”.
Sedangkan angka “1” akhir melambangkan: “Komitmen
untuk meningkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan
teknologi yang ada secara efesiensi dan terstuktur”. Demikian
makna dan penjelasan tentang Logo berangka 161 pada Hari
Jadi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Logo ini diharapkan
dapat memberikan motivasi semua komponen masyarakat
Sidoarjo, dalam membangun Sidoarjo ke depan,--seperti pada
tagline logo tersebut, yakni “Menuju Sidoarjo Cerdas”.wil
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CAK NUR SEBAGAI PLT BUPATI SIDOARJO

Berdasarkan SK Mendagri 131.35/232/SJ

 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan surat perinah tugas sekaligus SK
Mendagri kepada Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin, sebagai Plt Bupati Sidoarjo di Gedung
Negara Grahadi Surabaya.

KEMENTERIAN Dalam Negeri
telah menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH,
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Sidoarjo. Penunjukkan Plt itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK)
Menteri Dalam Negeri tertanggal
10 Januari 2020, nomor: 131.35/232/
SJ Tentang Penugasan Wakil Bupati
Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo. Kebijakan ini juga berdasarkan 2 Undang-Undang nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
SK Mendagri itu sendiri ditindaklanjuti oleh Surat Perintah
Tugas Plt oleh Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa, nomor:
131/01/011.2/2020 yang langsung
diserahkan kepada Cak Nur,-sapaan Wabup Sidoarjo di Gedung
Negara Grahadi, Surabaya pada
Selasa (14/1/2020).
Ikut hadir pada acara penye
rahkan SPT itu Sekda Propinsi
Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda
Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini,
Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. M.
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Iswan Nusi, Anggota DPRD Sidoarjo
Komisi B Rizza Ali Faizin dan M.
Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat pemkab Sidoarjo.
Gubernur Khofifah berharap
Pemkab Sidoarjo tetap memberikan
layanan terbaik bagi masyarakat
Sidoarjo. Pelaksanaan pembangun
an yang sudah direncanakan lewat
anggaran APBD 2020 menjadi prioritas kerja. Selain itu, pihaknya
menginginkan terjalinnya hubungan
komunikasi yang kondusif antara

eksekutif dan legslatif serta jajaran
Forkopimda di lingkungan Pemkab
Sidoarjo. “Pembangunan tahun 2020
yang sudah dianggarkan menjadi
prioritas kerja dan yang ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada
masyarakat”, ujarnya.
Cak Nur,--sapaan Wabup yang
merangkap jabatan Plt Bupati itu
berjanji akan melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan
dikumpulkan untuk membahas
program kerja yang sudah masuk
dalam rencana pembangunan APBD
2020. “Program yang belum selesai
kita pastikan harus diselesaikan, lalu
yang kedua harus membuat suasana
yang bagus di dalam birokrasi.”
tegasnya.
Nur Ahmad juga menekankan
agar semua jajarannya melakukan
instropeksi, sekaligus diharapkan
lahir semangat baru. “Apapun yang
terjadi disekitar kita adalah yang terpenting kita bisa mengambil hikmah
yang baik,” ujarnya. “Dan saya ingin
menggenjot semangat untuk bekerja,
lalu saya juga akan melakukan komunikasi, mungkin selama ini ada
polemik yang ada antara eksekutif
dengan legislatif khususnya berkenaan dengan rumah sakit barat ini
juga masuk perioritas”, tambah Cak
Nur menegaskan kembali.nwil
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 Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH bersama Sekdakab Achmad Zaini, dalam jumpa pers terkait roda pemerintahan Kab. Sidoarjo.

Hormati Proses Hukum

Roda Pemerintahan
Berjalan Normal
masyarakat.
menjalani proses hukum Pemkab
PELAYANAN Pemerintah Kabu“Tantangan ke depan, tentunya
Sidoarjo secepatnya akan segera
paten Sidoarjo kepada masyarakat
adalah bagaimana pembangunan semenunjuk penggantinya.”Posisi
dipastikan Wakil Bupati H. Nur Ahgala bidang terus berjalan maksimal
kepala OPD yang kosong karena
mad Syaifuddin SH, tetap berjalan
dengan terwujudnya pemerintahan
menjalani proses hukum, secepatnya
normal. Sisi lain, pihaknya Pemkab
yang bersih,” tegas Cak Nur, yang
akan dilakukan penunjukan pengSidoarjo sangat menghormati proses
menjabat pula sebagai Plt Bupati
gantinya,” ujarnya.
hukum terhadap Bupati H. Saiful
Sidoarjo, menyusul penetapan BupaCak Nur kembali menegaskan,
Ilah SH, MHum oleh Pihak Komisi
ti Saiful Ilah, sebagai tersangka dan
bahwa saat ini semua OPD di jajaPemberantasan Korupsi (KPK) di
ditahan oleh KPK tersebut.
ran Pemkab Sidoarjo telah melakJakarta.
Tantangan depan KaCak Nur,--sapaan akrab
bupaten Sidoarjo, memang
Wabup Sidoarjo mengaku
Tantangan ke depan, tentunya adalah
akan lebih komplek dan disudah melakukan rapat
bagaimana pembangunan segala bidang
namis dalam melaksanakaan
dengan seluruh kepala
terus berjalan maksimal dengan
pembangunan, maupun
OPD, “Hasil rapat dengan
terwujudnya pemerintahan yang bersih.
mengoptimalisasi pelayanan
pimpinan OPD, telah dipupublik seiring tuntuntan
tuskan bahwa pelayanan
H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Wakil Bupati
masyarakat. Seperti kota
kepada masyarakat tidak
daerah lainnya di Indonesia,boleh terganggu”, ujarnya.
-Sidoarjo harus mampu menjawab
sanakan kinerja seperti biasanya
Termasuk program kerja tahun
segala tantangan, terutama memasupada awal tahun ini. Selain terus
2020 dipastikan Wabup Sidoarjo
ki era global dan era revolusi inmeningkatkan pelayanan optimal
tidak terganggu dan dikerjakan
dustri 4.0 dengan tetap menjunjung
kepada masyarakat, juga mulai
sesuai dengan rencana yang sudah
tinggi nilai-nilai pemerintahan yang
melaksanakan program pembanguada. Sedangkan posisi kepala OPD
bersih.nsug
nan infrastruktur sesuai kebutuhan
yang kosong karena masih sedang
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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Kekuatan APBD 2020 Rp 4,8 Triliun
SETELAH melalui proses panjang
dalam sidang paripurna DPRD Ka
bupaten, APBD 2020 Kabupaten Si
doarjo sebesar Rp 4,83 triliun, telah
disahkan. Kekuatan APBD tahun
ini meningkat atau lebih besar Rp
400 miliar dibanding tahun lalu, dan
lebih diarahkan untuk melanjutkan pembangunan terutama sektor
peningkatan infrastruktur.
Berdasarkan Permendagri nomor
33 tahun 2019 tentang pedoman pe
nyusunan APBD tahun anggaran
2020, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan tersebut. Untuk
itu, setidaknya ada beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian dan
dipahami bersama.
Salah satunya terkait penganggar
an dana perimbangan seperti Dana
Alokasi Khusus (DAK).
Dalam pengalokasian anggaran
tersebut di antaranya untuk pengalokasian pendapatan daerah sebesar
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Rp 4,07 triliun lebih. Sementara untuk alokasi belanja daerah mencapai
Rp 4,833 triliun lebih. Tak hanya itu,
untuk alokasi pembiayaan daerah
mencapai Rp 754 miliar.
Sementara itu, terkait belanja wajib lainnya seperti anggaran fungsi
pendidikan, juga harus dialokasikan
dalam APBD. Totalnya sekitar 20
persen dari belanja derah. Sedang
kan anggaran untuk bidang kesehat
an sebesar 10 persen dari total APBD
dikurangi gaji. Tak hanya itu, pemkab juga perlu mengalokasikan anggaran belanja untuk desa.
Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, ada dua dinas yang
mendapatkan alokasi dana besar.
Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum Bi
na Marga dan Sumber Daya Air
(DPUBMSDA). Pagu anggaran OPD
itu mencapai Rp 603 miliar. Urutan
kedua ditempati Dinas Perumahan
Permukiman Cipta Karya dan Tata
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Ruang (Perkim CKTR). Anggarannya mencapai Rp 431 miliar.
Kepala Dinas Perkim CKTR Su
laksono menjelaskan, anggaran ter
sebut disiapkan untuk pembangun
an fisik. Sebab, seluruh pengerjaan
gedung ditangani Dinas Perkim
CKTR.
“Mulai pembangunan kantor,
gedung puskesmas, hingga sekolah
rusak,” paparnya. Peruntukan anggaran paling besar di Dinas Perkim
CKTR, antara lain untuk pemba
ngunan RSUD Sidoarjo Barat yang
nilainya Rp 120 miliar.
Sementara di DPUBMSDA,
pemakaian anggaran terbesar untuk penuntasan frontage road (FR).
Totalnya Rp 420 miliar. Dibagi dua
kegiatan. Yaitu, pembebasan lahan
dan pembangunan fisik jalan. Pembebasan lahan mencapai Rp 320
miliar. Pembangunan fisik Rp 100
miliar.nsug

GEMA DELTA - edisi: 124 | 2019

laporanutama

Lima Program Prioritas 2020
SECARA garis besar dengan keku
atan APBD 2020 sebesar Rp 4,83
triliun, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setidaknya telah menyiapkan
sedikitnya lima program prioritas
dalam rencana kerja pada tahun ini.
Kelimanya terangkum dalam percepatan pembangunan ekonomi melalui akselesari sektor-sektor potensi
daerah.
Namun demikian, masih ada se
jumlah pekerjaan rumah yang masih
harus dituntaskan oleh pihak Pemkab Sidoarjo. Di antaranya, adalah
pembebasan lahan Frontage Road
(FR). Pembebasan lahan untuk FR
tersebut berada di jalan sisi timur
perlintasan kereta api. Terhitung
mulai dari perbatasan Surabaya-

Sidoarjo. Dari Kecamatan Waru
hingga Kecamatan Buduran. Keseluruhan sampai dapat dimanfaatkan.
Di samping itu, permasalahan
sampah yang hingga saat ini belum
dapat teratasi secara menyeluruh
juga akan menjadi perhatiannya.
Setidaknya salah satu hal yang kini
sedang diusahakan oleh pemkab
adalah pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS) serta pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).
Persoalan lain yang juga perlu
mendapat perhatian penuh adalah
masalah banjir,--di mana penanggulangan banjir di Sidoarjo juga
masuk dalam program prioritasnya.
Selain itu, ada pula menyangkut
perbaikan dan pembangunan sarana

dan prasarana pendidikan hingga
pelayanan kesehatan.
Sementara dalam pengelolaan
keuangan pada tahun 2020 itu, kebijakan fiskal daerah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan anggaran
belanja daerah harus dimulai dari
kemandirian pendapatan asli daerah
(PAD). Terutama dalam melakukan
pembangunan secara mandiri. Untuk itu, dalam melakukan meningkatkan fiskal daerah dapat dilakukam melalui peningkatan PAD.
Salah satu caranya adalah melalui
inovasi, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah. Mulai dari pajak
daerah, retribusi daerah dan juga
potensi yang lain dari PAD yang
sah.nful
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Sejarah Sidoarjo
dengan Segala
Dinamikanya
SEIRING memasuki usia161 tahun,
perjalanan sejarah Sidoarjo, memang begitu
panjang dan penuh dinamika. Bahkan
sejarah terbentuknya Kabupaten melewati
tiga fase dengan berganti-ganti penguasa,
-- yakni masa kerajaan, masa pemerintahan
kolonial (Belanda-Jepang) lalu masa sekarang
Pemerintahan RI.

10
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F

ase pertama adalah berawal legenda pada
tahun 1019 – 1042,--Kerajaan Jawa Timur
diperintah Airlangga, lalu membagi daerah
kekuasaan menjadi dua kerajaan untuk diberikan
ke dua putranya, yakni Kerajaan Daha (Kediri)
dan Kerajaan Jenggala.
Kerajaan Jenggala yang berdiri tahun 1024 ini
kekuasaanya meliputi daerah Delta Brantas de
ngan ibukota berada di daerah,--sekarang sekitar
wilayah Kecamatan Gedangan. Lalu karena perebuatan kekuasaan, Kerajaan Daha dan Kerajaan
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Jenggala mengobarkan perang
saudara yang berakhir dengan
kekalahan Jenggala pada 1045.
,--namun ada sumber lain me Bupati R.A.A Soejadi periode 1933-1949
nyebutkan kerajaan Jenggala
pada 1060 masih ada, dan baru
 Bupati R.Suriadi Kertosuprojo periode 1950-1958
hilang kira-kira tahun 1902.
 Bupati H.A. Chudori Amir periode 1958-1959
Selanjutnya memasuki fase
 Bupati R.H Samadikoen periode 1959-1964
pemerintahan kolonial Belanda,
diawali tahun 1851. Pemerintah
 Bupati Kol.Pol. HR. Soedarsono periode 1965-1975
kolonial Belanda telah menan Bupati Kol.Pol. H Soewandi periode 1975-1985
dai daerah Sidoarjo bernama
Sidokare yang bagian dari ka Bupati Kol.Art. Soegondo periode 1985-1990
bupaten Surabaya.
 Bupati Kol.Inf. Edhi Sanyoto periode 1990-1995
Daerah Sidokare dipimpin
 Bupati Kol.Inf. H. Soedjito periode 1995-2000
seorang patih bernama R. Ng.
Djojohardjo, bertempat tinggal
 Bupati Drs. Win Hendrarso ,Msi periode 2000-2010
di kampung Pucang Anom.
Wakil Bupati Saiful Ilah SH,MHum
Lalu tahun 1859, berdasarkan
 Bupati H. Saiful Ilah SH,MHum periode 2010-2015
Keputusan Pemerintah Hindia
Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto SH,MM
Belanda no. 9/1859 tanggal 31
Januari 1859 Staatsblad No. 6,
 Pejabat Bupati Drs Ec H. Jonathan Judianto MMT
daerah Kabupaten Surabaya
periode 2015-2016
dibagi menjadi dua bagian
 Bupati H Saiful Ilah SH,Mhum periode 2016-2021
yaitu Kabupaten Surabaya dan
Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
Kabupaten Sidokare.
Dengan demikian Kabupaten Sidokare telah berpisah
dengan Kabupaten Surabaya,
Djimat Djokomono). Pada masa
lalu diangkat bupati pertama, yaitu
pemerintahan Tjokronegoro II teR. Notopuro (R.T.P Tjokronegoro)
lah memberikan perhatian besar
yang bertempat tinggal di kampung
atas pembangunan, di antaranya
Pandean. Seiring perjalanan waktu
meneruskan pembangunan Masjid
pada tahun 1859 itu,-- berdasarkan
Jamik perbaikan terhadap Pesarean
Surat Keputusan Pemerintah Hindia
Pendem.
Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei
Pada tahun 1883 Bupati Tjokro1859 Staatsblad. 1859 nama Kabunegoro II telah pensiun dan wafat,
paten Sidokare berubah menjadi
lalu digantikan R.P Sumodiredjo
Kabupaten Sidoarjo.
pindahan dari Tulungagung, namun
Dengan demikian dapatlah dikahanya berjalan 3 bulan karena wafat.
takan bahwa secara resmi terbenSelanjutnya, digantikan R.A.A.T.
tuknya Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tjondronegoro I hingga bergantiadalah tangal 28 Mei 1859 dan seganti namun tetap seputar keluarga
bagai Bupati I adalah R.Notopuro
R.A.A.T Tjondronegoro hingga
atau bergelar R.T.P Tjokronegoro I.
berakhir seiring perubahan pemerSelama berkuasa, Bupati mendirikan
intahan dari kolonial Belanda ke
masjid di Pekauman atau sekarang
pemerintahan kolonial Jepang pada
bernama Masjid Abror dan Masjid
1942 hingga 1945.
Jamik atau sekarang Masjid Agung
Nah, masa pedudukan Jepang,
sebagai peninggalan bupati yang
Kabupaten Sidoarjo telah dipimpin
wafat pada tahun 1862.
Bupati R.A.A. Sujadi. Ketika Jepang
Sebagai gantinya pada tahun
menyerah dari sekutu pada 1945,
1863 diangkat kakak alnarhum selalu Indonesia Merdeka, namun
bagai Bupati Sidoarjo, yaitu Bupati
Belanda kembali mencoba menR.T.A.A Tjokronegoro II (Kanjeng
dudukinya. Bahkan mengusai dae

Nama Bupati/
Wakil Bupati Sidoarjo

rah Sidoarjo dibawah peme
rintah Recomba,--kepanjangan
tangan atau boneka pemerintah Balanda yang mengangkat
K. Ng. Soebekti Poespanoto. R.
Soeharto, sebagai bupatinya.
Baru tahun 1949, daerah
Sidoarjo dikembalikan ke
Pemerintah Indonesia, telah
diangkat R. Soeriadi Kerto
soeprojo sebagai Bupati/
Kepala Daerah di Kabupaten
Sidoarjo. Di sini, boleh dibilang masa yang penuh dinamika seiring terjadinya kekecauan keamanan,--bahkan
segala macam infiltrasi, terutama dari pihak yang tidak
menyukai adanya Republik
Indonesia.
Namun semua itu akhirnya
bisa teratasi, hingga seiring
perjalanan waktu kepala dae
rah Kabupaten Sidoarjo terus
silih berganti. Dan saat ini
Kabupaten Sidoarjo dipimpin
Bupati.Saiful Ilah SH,MHum
dengan didampingi Wakil
Bupati MG Hadi Sutjipto
SH,MHum.
Dengan visi “Sidoarjo Sejahtera,
Mandiri dan Berkeadilan”, pasangan
pemimpin dikenal dengan “Peme
rintahan SUCI” masa bhakti 20102015 ini telah berhasil memacu pembangunan berbagai sektor dengan
belandasan nilai-nilai religi dan kultur budaya masyarakat Sidoarjo.
Selanjutnya, dengan berakhirnya
masa pemerintahan SUCI, Pemerintah Provinsi Jatim telah menunjuk
Pejabat Bupati Drs Ec H. Jonathan
Judianto MMT, untuk mengisi kekosongan tampuk pimpinan Sidoarjo
dalam melaksanakan pembangunan
berkelanjutan di berbagai aspek dalam upaya meningkatkan kesejahte
raan masyarakat.
Setelah melalui pemilihan yang
demokratis, H. Saiful Ilah SH,Mhum
yang berpasangan dengan Wakil
Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin
SH terpilih sebagai pemenang, dan
ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil
Bupati periode 2016-2021.nful
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OPTIMALISASI PAD

BPpd Sidoarjo Pasang Alat
Perekam Transaksi Obyek Pajak
DALAM pengelolaan
keuangan pada tahun
2020 itu, kebijakan fiskal
daerah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
anggaran belanja daerah
harus dimulai dari
kemandirian pendapatan asli daerah (PAD).
Sehingga dalam upaya
optimalisasi penerimaan
PAD, Pemkab Sidoarjo
melalui Badan Pajak
Sidoarjo terus melakukan terobosan.
Salah satunya, adalah
akan memasang alat pe
rekam atau pemantau
transaksi objek pajak,
terutama pada sektor
penerimaan pajak hotel,
restoran, hiburan dan
parkir. Hal ini lantaran sektor tersebut berkontribusi cukup besar untuk
menaikkan pendapatan asli daerah
(PAD) Kabupaten Sidoarjo.
Demikian dikatakan Kepala
Badan Pelayanan Pajak Daerah
(BPPD) Sidoarjo, Joko Santosa. Dikatakan, untuk kepentingan optimal-
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maan pajak daerah. Jadi
setiap obyek pajak akan
dipasang alat perekam
transaksi. Tujuannya
tak lain adalah mencegah kebocoran,” tegasnya.
Dalam hal ini pihak
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo sudah bekerjasama dengan Bank
Jatim. Nanti pajak yang
terpotong secara otomatis tersebut akan masuk
langsung ke rekening
kas daerah.
Ketua Perhimpunan
Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Sido Kepala Badan Pajak, Joko Santosa.
arjo, Achmadi memperkirakan jumlah hotel
dan restoran mencapai 800-an titik.
Targetnya oleh Badan Pelayanan
isasi penerimaan PAD pada tahun
Pajak semua akan dipasang alat perini pihaknya telah memasang 200
ekam transaksi. “Kami sangat menalat perekam atau pemantau trandukung langkah itu. Karena memsaksi objek pajak.
bayar pajak merupakan kewajiban
“Pemasangan alat perekam transetiap warga negara,” tuturnya.nful
saksi dimaksudkan untuk mencegah
dan mengatasi kebocoran peneri-
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Bayar PBB Bisa Gunakan E-Commerce
“Wajib pajak sekarang diberi
Kabupaten Sidoarjo, di Sun Hotel,
SELAIN memasang alat perekam
kemudahan dalam melakukan pemSidoarjo.
transaksi,--dalam meningkatkan
bayaran PBB, karena bisa dilakukan
Warga Sidoarjo sekarang sudah
optimalisasi penerimaan PAD,
lewat e-commerce seperti traveloka,
bisa membayar PBB lewat traveloka,
Badan Pelayanan Pajak Daerah
tokopedia, bukalapak dan Link Aja,”
bukalapak,tokopedia dan Link Aja
Kabupaten juga terus meningkatkan
ujarnya.
sedangkan pembukaan loket pembapelayanan kemudahan masyarakat
Dalam waktu dekat BPPD Sidoyaran PBB melalui PPOB (Payment
membayar pajak.
arjo juga akan meluncurSalah satunya, adalah
kan program E-SPPT apmenggadeng perusaha
Wajib pajak sekarang diberi kemudahan dalam
likasi cetak mandiri salian E-Commerce (transaksi
melakukan pembayaran PBB, karena bisa dilakukan
nan SPPT PBB. Program
secara elektronik melalui
lewat e-commerce seperti traveloka, tokopedia,
ini akan memberikan
media internet) untuk
bukalapak dan Link Aja.
kemudahan, masyarakat
kemudahan transaksi
bisa mencetak sendiri
pembayaran Pajak Bumi
salinan SPPT PBB. Rencananya proPoint Online Bank) bisa dilakukan
dan Bangunan (PBB). Sidoarjo mengram ini mulai berjalan tahun 2020.
lewat Fastpay dan Tektaya.
jadi satu-satunya daerah di Jawa
Sementara itu, Bupati Saiful Ilah
Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo,
Timur yang sudah menerapkan
terus mengupayakan agar layanan
pembayaran PBB melalui e-commerce. Joko Santosa menyampaikan bahwa
kepada wajib pajak semakin mudah
dengan dilakukannya kerjasama
Launching penggunaan e-comdan efektif. Dengan kemudahan
antara BPPD dengan beberapa pemerce sebagai pembayaran PBB oleh
tersebut harapannya akan memberirusahaan e-commerce ini akan memBPPD Sidoarjo dilakukan bertepatan
kan dampak positif bagi kenaikan
berikan kemudahan bagi wajib pajak
dengan acara penghargaan bagi
pajak daerah.nmas
dalam melakukan pembayaran.
wajib pajak yang ada di wilayah
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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DPMPTSP Raih Penghargaan

ZI Predikat WBK

ujarnya.
Upaya membangun Zona IntegriDINAS Penanaman Modal dan
Pemberian penghargaan Zona Intas dilakukan oleh Dinas Penanam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tegritas merupakan bentuk apresiasi
an Modal dan PTSP Kabupaten
(DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo,
Kementerian PANRB RI terhadap
Sidoarjo melalui inovasi pelayanan
mendapatkan penghargaan Zona
unit kerja yang berkomitmen memperizinan yang terpadu satu pintu
Integritas (ZI) dengan predikat
percepat implementasi reformasi
di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
birokrasi. Selanjutnya terhadap unit
Sidoarjo dengan menggunakan
dari Kementerian Pendayagunaan
kerja yang telah melakukan percesistem informasi terintegrasi yaitu
Aparatur Negara dan Reformasi
patan Zona Integritas dan
Birokrasi RI atas keber
Diraihnya penghargaan Zona Integritas
mendapatkan predikat WBK/
hasilannya melakukan pemoleh DPMPTSP dari Kemenpan RB ini bisa
WBBM, diharapkan kemubangunan Zona Integritas
menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang
dian dapat dijadikan role
(ZI) pada sistem pelayanan
berintegritas dan terciptanya tata kelola
model nasional agar dapat
perizinan terpadu melalui
pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi memotivasi Kabupaten/Kota
Mal Pelayanan Publik.
pada pelayanan yang prima.
lain untuk melakukan hal
Penghargaan diberikan
yang sama.
langsung oleh Menteri
“Diraihnya penghargaan Zona
aplikasi SIPPADU, kata Kepala
PANRB RI, Tjahjo Kumolo, kepada
Integritas oleh DPMPTSP dari KeDPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Ari
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, di
menpan RB ini bisa menumbuhkan
Suryono.
Hotel Bidakara Jakarta. DPMPTSP
budaya kerja birokrasi yang ber“Hal ini dilakukan agar dapat
Kabupaten Sidoarjo merupakan
integritas dan terciptanya tata kelola
memberikan pelayanan prima kesatu-satunya DPMPTSP di Jawa
pemerintah yang baik, bersih dan
pada masyarakat serta mewujudTimur yang memperoleh pengberorientasi pada pelayanan yang
kan sistem pemerintakan efektif
hargaan Zona Integritas dengan
prima,” katanya.nirw
dan efisien, bersih dan akuntabel”,
predikat WBK.
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1.100 Anak Yatim-Dhuafa Dapat Santunan
SEBANYAK 1.100 kaum dhuafa
dan anak yatim piatu di Sidoarjo
mendapatkan santunan PT. Karya
Bintang Mandiri. Penyerahan santunan itu dihadiri Wakil Bupati yang
juga menjabat Plt Bupati Sidoarjo H.
Nur Ahmad Syaifuddin, S.H, pada
Minggu lalu.
Cak Nur,--sapaan akrab Wabup
Sidoarjo mengapresiasi kegiatan sosial seperti ini, yang memang patut
menjadi contoh bagi perusahaan
lainnya. “Kebaikan itu harus disebar luaskan agar supaya menjadi
“virus” positif kepada masyarakat,
kepada organisasi, kepada lembaga
bisnis untuk mengambil langkah
yang baik yakni berbagi dengan
sesamanya,” ucapnya.
Direktur PT. Karya Bintang
Mandiri H. Totok Supriyono mengatakan kegiatan tersebut merupakan
program CSR perusahaannya. Pemberian santunan seperti ini setiap
tahun diselenggarakan. Tahun ini
ada sekitar 1.100 orang dhuafa maupun anak yatim piatu yang menerimanya.

 WAKIL Bupati yang juga menjabat Plt Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH memberikan
santunan kepada anak yatim piatu dan kaum Dhuafa.

Dikatakannya perusahannya
juga memiliki program sosial lainnya. Seperti program Jumat barokah
dengan memberikan makanan gratis
sebanyak seribu bungkus nasi. Setiap bulan juga ada santunan kepada
masyarakat sekitar yang berhak
menerimanya. Pondok pesantren,

masjid dan musolla juga menerima
santunan tersebut.
Dirinya menyebutkan masih
banyak kegiatan social lainnya yang
dilakukan perusahaannya. Seperti
sedekah kepada 200 orang yang
diberikan setiap 35 hari sekali dengan istilah sodakoh Senin Pahing.
“Satu tahun dua kali, yang pertama
pada saat puasa menjelang hari raya
idul fitri kita zakat. Dan yang kedua
tutup tahun seperti ini,” ujarnya.
Ditambahkan, kegiatan semacam
ini setiap tahunnya selalu meningkat
kualitas dan kuantitasnya. Hal tersebut seiring meningkatnya perkembangan perusahaannya. Tahun ini
prestasi yang bagus dapat diraih
perusahaannya. Banyak klien yang
bergabung bersama PT. KBM serta
penambahan karyawan ditahun ini.
Namun dirinya sadar ada beberapa
kekurangan yang patut diperbaiki
ditahun ini.
“Kita buka lembaran di tahun 2020 ini, mudah-mudahan
kekurangan di tahun 2019 kita
perbaiki, prestasi ditahun 2019 kita
tingkatkan, mudah-mudahan dari
teman-teman KBM (PT. Karya Bintang Mandiri) bisa meningkatkan,”
harapnya.neni

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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PROGRAM PTSL 2020

BPN Sidoarjo Targetkan 60 Ribu Bidang Tanah

 Kegiatan sosialisasi program PTSL oleh BPN Kab. Sidoarjo yang dihadiri Wakil Bupati yang juga
menjabat Plt Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.

BADAN Pertanahan Negara (BPN)
Kabupaten Sidoarjo menargetkan
program PTSL (Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap) tahun 2020 sebanyak 60 ribu bidang tanah. Jumlah
tersebut tersebar di 13 kecamatan
(Waru, Gedangan, Sedati, Taman,
Tulangan, Tanggulangin, Candi,
Wonoayu, Krian, Sidoarjo, Sukodono, Krembung dan Porong) dan
48 desa/kelurahan.
Kegiatan Sosialisasi PTSL tahun
2020 yang diselenggarakan di Hotel
Sun City Sidoarjo, Jum’at (10/1/2020)
tersebut menghadirkan 13 camat dan
48 kepala desa serta OPD terkait.
Kepala Kantor BPN Sidoarjo
Humaidi menyampaikan jika tahun
2019 BPN Sidoarjo telah menyelesaikan 50 ribu bidang tanah, maka
tahun 2020 targetnya naik menjadi
60 ribu bidang tanah. “Sebelumnya
tahun 2019 BPN Sidoarjo sudah
menyelesaikan sertifikat sebanyak
50 ribu bidang dan tahun 2020 ini
target kita 60 ribu bidang tanah”,
ujarnya.
Humaidi menjelaskan, di Sidoarjo
ini total ada 800 ribuan bidang yang
belum memiliki sertifikat, jika tiap
tahun ada 60 ribu bidang yang di-
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garap melalui program PTSL maka
tahun 2024 akan selesai.
Untuk mencapai target tersebut
upaya yang dilakukan BPN Sidoarjo
bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim Ajudikasi Program PTSL Tahun 2020.
Anggotanya terdiri dari 48 Kepala
Desa/Kelurahan ditambah tim dari
BPN Sidoarjo.
Wakil Bupati yang juga menjabat
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad
Syaifuddin SH, mengapresiasi kerja
keras BPN Sidoarjo, dimana tahun
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2019 kemarin telah menyelesaikan
50 ribu bidang sesuai dengan target.
Wabup Sidoarjo berharap agar seluruh Stakeholder dapat bersatu padu
dalam mensukseskan program PTSL
di tahun 2020, sehingga target 60
ribu bidang tanah dapat dicapai.
Pada kesempatan tersebut, Cak
Nur mengingatkan kepada para
kepala desa yang hadir agar selama
menjalankan program PTSL sesuai
dengan prosedur dan aturan yang
ada.
“Saya ingatkan ya para kepala
desa untuk lebih hati-hati dan taat
aturan, jangan sampai ada pungutan
diluar ketentuan, karena dalam
mengurus PTSL ini biaya resminya
150 ribu tidak boleh lebih dari itu”,
ujarnya.
Pemkab akan mengupayakan
adanya anggaran bantuan keuangan
khusus (BKK) untuk diberikan kepada desa dalam menunjang operasional program PTSL. Meskin tahun
2020 belum teranggarkan, nantinya
akan diupayakan melalui PAK 2020.
“Kita akan upayakan dana bantuan
khusus untuk operasional desa dalam memperlancar program PTSL
lewat PAK 2020, tolong nanti saat
pengajuan PAK saling mengingatkan ya”, ujarnya.nyuk
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DLHK Sidoarjo
Ajak Masyarakat

Jaga Kebersihan Sungai
UPAYA pencegahan banjir terus digalakkan Pemkab Sidoarjo. Melalui
program Sidoarjo Peduli Sungai diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga kebersihan sungai. Seperti kegiatan bersih
bersih sungai dilakukan masyarakat
Desa Segodobancang, Kec. Tarik,
pada Minggu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Ir. Sigit Setyawan mengajak
masyarakat peduli akan kebersihan
sungainya. Pasalnya sungai merupakan faktor pencegah banjir. Su
ngai yang bersih dari sampah akan
berfungsi sebagaimana mestinya.
Aliran air hujan yang turun akan
dapat ditampung dengan baik apabila kondisi sungai bebas sampah.
Dikatakannya menurunnya daya
tamping sungai menjadi permasalahan akhir-akhir ini.
Penyebabnya sendimentasi lumpur serta banyaknya sampah yang
memenuhi aliran sungai. Oleh kare
nanya dirinya meminta masyarakat
sadar membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga diminta untuk ikut serta membersihkan sungai
dari sampah dan lumpur. “Tujuan

aksi bersih-bersih sungai pada hari
ini adalah menumbuhkan kepedulian warga masyarakat terhadap
kebersihan sungai sebagai sumber
kehidupan yang harus dijaga dan
dilestarikan,” ujarnya.
Pihaknya berharap masyarakat
dapat menjaga dan mengelola kelestarian sungai. Caranya tidak membung sampah disungai. Masyarakat
dapat bekerjsama dengan pemerin
tah maupun pihak swasta dalam
kegiatan bersih sungai secara rutin.

Dengan begitu pencegahan banjir
secara dini dapat dilakukan.
Selama ini sungai Kedunguling
tiap tahun selalu dibersihkan. Namun perkembangan enceng gondok
begitu cepat. Tanggul sungainya
pun juga mengalami kerusahan. Hal
tersebut memperparah banjir yang
setiap tahun terjadi pada jalan desa
di sekitar sungai tersebut. Selain
pembersihan enceng gondok, perbaikan tanggul sungai dianggap gal
yang harus dilakukan.neni

 Kegiatan bersih-bersih sungai di Desa Segodobancang, Kec. Tarik yang dipenuhi dengan enceng
gondok.

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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APEL PASUKAN

ANTISIPASI
BENCANA

SEBAGAI wujud persiapan dan kesiapan
menghadapi bencana, telah digelar Apel Pasukan kesiapsiagaan bencana Kab. Sidoarjo.
Apel berlangsung di Alun-alun Sidoarjo diikuti
ratusan peserta lintas intansi dan stakeholder
terkait kebencanaan baik TNI, Polri, Satpol PP,
Damkar, Dishub, BPBD, Tagana, Pramuka, Mahasiswa hingga organisasi masyarakat ini juga
sebagai enatisipasi ancaman Hydrometeorologi.
Bertindak sebagai pimpinan apel adalah
Wakil Bupati yang juga menjabat Plt Bupati
Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., dan
dihadiri Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf
Sudaryanto, S.E., Dandim 0816 Sidoarjo Letkol
Inf. Mohammad Iswan Nusi, S.H., serta instansi
terkait.
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Cak Nur menegaskan
dengan adanya apel gelar
pasukan ini, konsolidasi
kita akan lebih siap
apabila terjadi bencana.
Namun kita berharap
itu tidak terjadi. Upaya
antisipasipun harus tetap
kita laksanakan sedini
mungkin,” katanya.
Dalam kesempatan
tersebut, Cak Nur
didampingi Danrem 084/
Bhaskara Jaya, Kolonel
Inf Sudaryanto, S.E., dan
Dandim 0816 Sidoarjo
Letkol Inf. Mohammad
Iswan Nusi, S.H.,
melakukan pemeriksaan
pasukan dilanjutkan
dengan pengecekan
sejumlah peralatan
maupun kendaraan
operasional yang
disiapkan dalam rangka
penanggulangan bencana
alam yang umum terjadi
saat musim hujan ialah,
banjir dan puting beliung
di Kabupaten Sidoarjo.nful

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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 Kegiatan Haul Akbar Haul Akbar dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke 161 tahun 2020
dihadiri Plt Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, berlangsung khidmat.

Haul Akbar Sidoarjo
Diikuti Ribuan Jamaah
DENGAN berbusana serba putih,
ribuan jamaah Al Khidmah berbondong bondong ke halaman Masjid
Agung Sidoarjo, Minggu lalu. Me
reka datang untuk mengikuti Majelis
Dzikir Maulidurrasul Muhammad
SAW sekaligus Haul Akbar Sidoarjo
dalam rangka hari jadi Kabupaten
Sidoarjo ke 161 tahun 2020.
Acara dimulai dengan istiqhosah
dan ditutup dengan mau’idhoh
hasanah yang diisi oleh Habib Tohir
bin Abdullah Al Kaff dari Tegal.
Para habaib, kyai serta Forkopimda
Sidoarjo hadir dalam kesempatan
tersebut. Seperti Habib Ahmad bin
Zain Al Kaff, Habib Hamid Mau
ladawilah, Habib Umar Al Hadad,
KH. Hilmi Ahmad Basaiban serta
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH dan Dandim
0816 Sidoarjo. Dalam kesempatan
tersebut Komandan Korem 084
Bhaskara Jaya tampak hadir.
Wakil Bupati yang merangkap
sebagai Plt Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH ucapkan
terimakasih atas kedatangan jamaah
Al Khidmah. Selain itu dirinya juga
ucapkan terima kasih kepada pengu
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rus Al Khidmah atas kerja kerjasamanya selama ini dengan Pemkab
Sidoarjo.
Dikatakannya kerjasama sudah
sejak lama dilakukan. Tidak hanya
haul saja, kegiatan khususiyah,
manaqib maupun sholawat sering
dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut membuatnya bangga.
Dengan kegiatan seperti ini ucap
Wabup, akan membuat kesejukan
yang tidak hanya untuk wilayah

INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

Kabupaten Sidoarjo namun juga untuk wilayah Jawa Timur, khususnya
Indonesia.
Dikatakan, pembangunan fisik
menjadi ranah pemerintah. Namun pembangunan mental spiritul
menjadi ranah para ulama. Dua hal
tersebut sangat dibutuhkan untuk
mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.
“Fisik dibangun dengan baik
tanpa diikuti batin spiritual yang
kuat maka tidak ada kebahagian
untuk umat manusia, kedua-duanya
harus berjalan dengan baik,” ucap
Cak Nur.
Sebelumnya pada Rapat Koordinasi pelaksanaan Majlis Dzikir
Maulidurrasul Muhammad SAW
dan Haul Akbar Sidoarjo beberapa
pekan lalu, Ketua Pengurus Daerah
Jamaah Al Khidmah Kabupaten
Sidoarjo Ust. Drs. H. Hasbullah
mengatakan kegiatan kali sudah
yang ke 17 kalinya digelar bersama
Pemkab Sidoarjo.  
Tiga tahun terakhir ini Majlis
Dzikir Al Khidmah bersama Pemkab
Sidoarjo menggelar Maulidurrasul
Muhammad SAW sekaligus Haul
Akbar Sidoarjo dalam rangka Hari
Jadi Kabupaten Sidoarjo. “Bersamasama dengan Pemkab Sidoarjo dan
DPRD Sidoarjo bergandeng tangan
dan dengan dukungan penuh, Majlis
Dzikir Al Khidmah masuk dalam
agenda hari jadi Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya. nmas
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Delta Artha Raih Penghargaan

BUMD Terbaik Se Jatim

 Kegiatan pelayanan BPR Delta Artha Sidoarjo yang sekarang telah
menempati kantor baru yang lebih representatif.

BADAN Usaha Milik Daerah (BU
MD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
BPR Delta Artha kembali meraih
penghargaan kategori BPR BUMD
Kabupaten/Kota Terbaik Pertama
Se-Jawa Timur. Penghargaan diserah
kan langsung oleh Gubernur Jawa
Timur, Khofifah Indar Parawansa
pada malam Anugerah BUMD Jatim
Award 2019, di Hotel Shangrilla,
Surabaya, pada Selasa pekan lalu.
Kegiatan diikuti sejumlah Bupa
ti dan Walikota serta perwakilan
BUMD Provinsi Jatim, Pemkab dan
Pemkot. Delta Artha berhasil menyi
sihkan puluhan BUMD Kabupaten/
Kota di Jatim.
Ada beberapa indikator yang
digunakan untuk menilai secara in-

dependen, objektif dan profesioanal.
Diantaranya adalah aspek pemasar
an, manajemen sumber daya manu
sia dan aspek meningkatkan pereko
nomian daerah yang berdampak
pada masyarakat.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur berharap, BUMD
Award Jatim 2019 menguatkan peran BUMD di Jawa Timur sehingga
memberikan dampak lebih besar
yang dirasakan masyarakat. “Pada
BUMD Award malam ini, saya ingin
menyentuh para Komisaris Utama,
para Direktur BUMD. Ayo pemetaan
bersama. Kita perlu menanamkan
dalammindset kita, no one left behind,” ujarnya.
Khofifah sampaikan, dia ingin se

luruh pejabat BUMD di Jawa Timur,
baik di Pemprov Jatim maupun 38
Pemkab/Pemkot di Jatim, menanam
kan jargon itu ke dalam mindset
masing-masing. Tujuannya, supaya
BUMD ini memiliki semangat untuk
berkolaborasi, semangat bersinergi,
mengentaskan masyarakat yang
miskin, masyarakat yang masih belum teraliri listrik, stunting dan lain
sebagainya.
Penghargaan yang diterima Delta
Artha sebagai bentuk apresiasi dari
pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Meski demikian, fokus kerja BUMD
adalah mengembangkan usaha yang
bisa menambah pendapatan asli
daerah. Dan kinerja BPR Delta Artha
selama ini “on the track”. nsug
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Pemkab Sidoarjo Dapat Bantuan

1 Unit Ambulan BRI

 Kegiatan fun walk Pesta Rakyat Simpedes BRI digelar di Alun-alun Sidoarjo berlangsung meriah
diwarnai penyerahan bantuan mobil ambulan.

SATU unit mobil ambulan program
bantuan bina lingkungan BRI dibe
rikan kepada Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dalam acara Pesta Rakyat Simpedes BRI yang digelar di Alun-alun
Sidoarjo pada Sabtu, (14/12). Bantuan
itu diserahan oleh Pimpinan Kanwil
BRI Surabaya, Triswahju Herlina di
sela-sela acara fun walk Pesta Rakyat
Simpedes BRI digelar.
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Pimpinan Kanwil BRI Surabaya
Triswahju Herlina mengatakan
Pesta Rakyat Simpedes BRI untuk
meramaikan gebyar HUT BRI ke 124
tahun ini. Berbagai kegiatan diselenggarakan di hari jadinya. Khusus
di Sidoarjo telah diselenggarakan
program pelatihan kepada pelaku
UMKM. Ada 100 pelaku UMKM
Sidoarjo dengan 10 ribu produk
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UMKM yang ikut dalam pelatihan
tersebut. Kegiatan tersebut untuk
meningkatkan kapabilitas UMKM.
“Kami juga melakukan pemberian CSR berupa mobil ambulance
kepada Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo kurang lebih senilai Rp 600
juta,” ucapnya.
Triswahju Herlina melanjutkan
Pesta Rakyat Simpedes BRI sendiri
merupakan kegiatan pemasaran
tabungan BRI Simpedes dengan
melibatkan masyarakat luas. Untuk Kantor Wilayah BRI Surabaya
terdapat 7 kantor cabang BRI yang
menyelenggarakan Pesta Rakyat
Simpedes BRI seperti ini. Dimulai
dari Gresik, Sumenep, Lamongan
dan Mojokerto. “Dan pada hari ini
sedang berlangsung di Sidoarjo dan
Bangkalan, esok kami akhiri di Bojonegoro,” ujarnya.
Masih dikatakanTriswahju Herlina bahwa rangkaian Pesta Rakyat
Simpedes BRI diisi oleh kegiatan
yang menarik dengan beragam
hadiah. Seperti pawai jalan santai, panggung hiburan serta pasar
UMKM dengan puluhan stan berjejer di Alun-alun Sidoarjo. ngit
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 Kegiatan pelantikan pengurus Kwartir Ranting Prambon dan Dewan Kerja Ranting Prambon Periode 2019-2022 berlangsung di Aula UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Prambon oleh Kak Nur, Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo.

Kak Nur Lantik Pengurus Kwartir Prambon
PROSESI pelantikan
dilakukan Ketua
Kwarcab Pramuka
Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin
SH, kepada pengurus Kwartir Ranting
Prambon dan Dewan
Kerja Ranting Prambon Periode 2019-2022
berlangsung di Aula
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Prambon.
Kapala Seksi Ke
sejahteraan Sosial
Kecamatan Prambon
yang mewakili Kamabiran Kecamatan Prambon memberikan ucapan
terima kasih kepada seluruh jajaran
gerakan Pramuka Kwartir Ranting
Kecamatan Prambon yang telah
sukses melaksanakan Musyawarah
Ranting, mudah-mudahan membawa Gerakan Pramuka Kwartir
Ranting Kecamatan Prambon lebih
maju lagi.
“Saya ucapkan selamat juga atas
terpilihnya Kak Sunarto sebagai
Ketua Ranting Kecamatan Prambon Saya berharap kepada ketua
dan pengurus yang telah dilantik

dan dikukuhkan untuk terus membangun Gerakan Pramuka dengan
tulus ikhlas serta mudah-mudahan
diberikan kekuatan khususnya bagi
pengurus sehingga sukses dalam
mengemban amanah yang telah diterimanya,” kata Sudirman.
Cak Nur, yang juga menjabat
Wakil Bupati merangkap Plt Bupati
Sidoarjo menyampaikan kepada
pengurus yang baru menyatakan
ikrar, membacakan Satya Pramuka
mudah-mudahan diberikan kekuatan mudah-mudahan senantiasa
sehat.

Selain itu mudahmudahan dengan
pergantian pengurus
ini semua programprogram yang bagus
serta bisa berjalan
dengan baik. Selain
itu pihak beharap
pengurus yang baru
dilantik agar supaya
selalu koordinasi
dengan semua pihak
sehingga nantinya
program-program
yang ada khususnya
yang ada di sekolah
betul-betul dapat
dilaksanakan dengan baik karena
Pramuka Sudah menjadi kewajiban
kegiatan ekstrakurikuler yang sudah
wajib dan harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan.  
“Mudah-mudahan dengan
pelantikan ini akan membawa suasana yang lebih bersemangat lagi
menyadarkan kepada kita semua
bahwasanya di Kecamatan Prambon
pramukanya harus hidup dan lebih
giat karena hal ini tidak lain adalah demi mempersiapkan generasi
penerus yang akan datang,” tambahnya.nyuk
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 Wakil Bupati yang juga menjabat Plt Bupati
Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, bersama
para komunitas Onthelis di Prambon.

KOMUNITAS ONTHELIS SIDOARJO

Semakin Eksis Pererat Persaudaraan
KOMUNITAS Onthelis di Kabu
paten Sidoarjo semakin eksis, bahkan jumlahnya terus bertambah. Kali
ini masyarakat penggemar sepeda
pancal Dusun Kedunglo Desa Kedungsugo Kecamatan Prambon,
menyatakan diri sebagai anggota
onthelis Sidoarjo dengan
membentuk Paguyuban
Onthel Kedunglo (Poked)
sebagai wadah pecinta
sepeda tua di sana.
Pada Minggu pekan
lalu, keberadaan Poked
dikukuhkan oleh Kosti
(Komunitas Sepeda Tua
Indonesia) Kabupaten
Sidoarjo di Dusun Kedunglo Desa Kedungsugo
Kecamatan Prambon, yang
dihadiri Wakil Bupati yang
juga menjabat Plt Bupati
Sidoarjo H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH. Dalam pengukuhan
tersebut menetapkan Muaji sebagai
ketua Poked.
Sebelum pengukuhan, para ontelis
Kedunglo tersebut melakukan pawai
bersama di sekitar wilayah desanya.
Mereka bersepeda bersama-sama
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dengan atribut khasnya. Cak Nur,
sapaan akrab Wabup, ikut dalam
barisan para onthelis tersebut.
Cak Nur mengapresiasi positif
keberadaan komunitas seperti ini.
Menurutnya komunitas ontehlis
merupakan komunitas yang luar

biasa. Tidak hanya bersifat olah
raga namun mencakup budaya.
Kelebihan lainnya adalah terdapat
kesederhanaan dalam komunitas
tersebut. Menurutnya hal seperti ini
harus dikuatkan pada era globalisasi
saat ini.
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“Insyaallah dengan kerukunan se
perti ini, dengan kesederhanaan seperti
ini maka globalisasi akan kita ikuti
dengan kekompakkan, rasa nasionalis
me dan budaya yang baik,” ucapnya.
Ditambahkan, melalui komunitas
onthelis seperti ini akan terus terwujud rasa persaudaraan.
Seperti motto nya yang selalu dikumandangkan para
onthelis yakni “Satu sepeda
sejuta saudara”. Oleh karenanya tidak hanya sehat
saja yang didapat dalam
komunitas seperti ini.
Ketua Kosti Sidoarjo Ari
Baryashi usai mengukuhkan Poked merasa bersyukur dengan terbentuknya
Poked sebagai anggota
Kosti Sidoarjo. Keberadaan
Kosti tidak hanya untuk
mengajak masyarakat
hidup kesehatan. Lebih dari itu, keberadaan Kosti untuk melestarikan
budaya bangsa melalui sepeda kuno.
“Kita kedepankan persatuan, persaudaraan diantara kita, kita sehat,
nguri-nguri budaya bangsa sepeda
kuno kita,” ujarnya.nsug
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TAMAN ASEAN DIBANGUN
DI KOTA SIDOARJO
SEBAGAI bagian dari rencana pembangunan 11 taman tematik di Kabupaten Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo
akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Direktorat
Jenderal Kerja Sama ASEAN untuk
menghadirkan Taman ASEAN di Kota
Delta ini.
Pembangunan Taman di Jl.
Pagerwojo itu juga dalam rangka
memperkenalkan ASEAN kepada
masyarakat.
Dari pihak Kementerian Luar
Negeri sangat mendukung gagasan
pembangunan Taman ASEAN di Kabupaten Sidoarjo. “Sidoarjo adalah
kota yang tepat untuk memiliki taman tematik terkait ASEAN. Sebagai
salah satu kota dengan penduduk
terbesar kedua setelah Surabaya di
wilayah Gerbangkertasusila (GresikBangkalan-Mojokerto-SurabayaSidoarjo-Lamongan), dan wilayah
terbesar kedua setelah Jabodetabek,
maka Sidoarjo diharapkan dapat menarik masyarakat Jawa Timur untuk
mengenal ASEAN”, ujar Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN (KSBA),
Kementerian Luar Negeri RI, Riaz
Saehu.
Taman ASEAN akan berlokasi di
tengah kota Sidoarjo dan
berada di atas lahan

seluas 4.000 m2 dan memiliki karakteristik ASEAN yang ditandai dengan
bendera dan ikon-ikon dari setiap
negara ASEAN. Taman ASEAN juga
akan memiliki fasilitas berupa area
parkir, jogging track, area taman, arena bermain, plaza, banguan diorama
tentang ASEAN dan sculpture.
Dalam rangka mengisi substansi
diorama tentang ASEAN dibangunan
seluar 80 m2, Direktorat Kerjasama
Sosial Budaya ASEAN, Kementerian
Luar Negeri bekerjasama dengan
pemerintah Kabupaten Sidoarjo
dan Pusat Studi ASEAN Universitas
Airlangga menyelenggarakan Focus
Group Discussion di Pendopo Delta
Wibawa Kabupaten Sidoarjo.
Hadir sebagai narasumber yaitu
Direktur KSBA Kemlu, Dias Saehu,
Asisten II Setda Kabupaten Sidoarjo,
Benny Airlangga, Kepala DLHK, Sigit
Setyawan, Ketua Pusat Studi ASEAN
Universitas Airlangga, Sejarawan
Nasional Agus Sunyoto, Ketua Forum
Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, H. Kirom, serta dihadiri pula oleh perwakilan OPD dan
tokoh masyarakat Sidoarjo.
“Kita harus menyadari
bahwa ASEAN tidak banyak
dikenal oleh

masyarakat khususnya di kalangan
akar rumput. Untuk itu, narasi yang
ada dalam bangunan tentang diorama ASEAN perlu diisi pula dengan
muatan substansi berupa peninggalan sejarah yang merupakan akulturasi berbagai pengaruh peradaban
budaya Asia Tenggara di Nusantara
yang tetap dikenal dan bahkan dekat
di hari masyarakat Jawa Timur hingga
saat ini”, pungkas Riaz.
Sejarawan sekaligus Ketua Lesbumi PBNU, Agus Sunyoto melihat
pembangunan taman ASEAN di Sidoarjo sudah sangat tepat, menurut
Agus, Sidoarjo merupakan daerah
yang banyak menyimpan peradaban
sejarah. Sejarah berdirinya kerajaan
Majapahit berasal dari daerah Tarik,
sekarang kecamatan Tarik. Jauh sebelum adanya kerajaan Majapahit, Sidoarjo sudah menjadi ibu kota kerajaan
Jenggala, dengan rajanya bernama
Airlangga.
“Berdirinya taman ASEAN di Sidoarjo sekaligus menghidupkan budaya
dan sejarah Sidoarjo, karena sejarah
ASEAN bisa ditarik dari sini (Sidoarjo),
sebab kekuasaan Majapahit dulu
mencakup hingga ke negara-negara
ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam,
Kamboja, Thailand”, ujar Agus Sunyoto. nwil

 Keberadaan Taman Asean
di Kota Sidoarjo yang akan memberi
warna keindahan tersendiri.
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
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 Kegiatan Cangkru’an Forpimda Sidoarjo berlangsung di kantor Kecamatan Wonoayu, berlangsung
gayeng.

FORUM FORPIMDA SIDOARJO

Ajak Masyarakat
Pelihara Kamtibmas
FORUM Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, di
antaranya Plt Bupati,--dijabat Wakil
Bupati Sidoarjo serta Kapolresta Si
doarjo dan Dandim 0816 Sidoarjo,
mengewali kinerja tahun ini terus
getol mengajak masyarakat Sido-
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arjo untuk turut serta menjaga dan
memelihara Keamanan Ketertiban
Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Sidoarjo.
Itu diterungkap pada acara “Cang
kru’an Kamtibmas” bersama Forum
Koordinasi Pimpinan Kecamatan
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(Forkopimka) yang rutin dilakukan
disetiap kecamatan yang ada di
Kabupaten Sidoarjo. Ketika digelar
di Wonoayu, acara Cangkru’an berlangsung gayeng, dengan dihadiri
Forkopimda dengan Forkopimka dan
seluruh kepala desa dan BPD Kecamatan Wonoayu.
Wakil Bupati yang juga menjabat
sebagai Plt Bupati Sidoarjo H. Nur
Ahmad Syaifuddin SH, berharap
masyarakat Sidoarjo akan selalu
menjaga Kamtibmas. Masyarakat
juga harus saling bersinergi dalam
pembangunan. Antara Kades dan
BPD harus kompak dan kolaborasi
mewujudkan pembangunan diwilayahnya.
Pihaknya berharap dana desa
dapat digunakan dengan baik bagi
pembangunan. Pembangunan skala
prioritas dan tepat sasaran harus
dilakukan.
“Pelaporan yang baik harus dilakukan. Dua duanya harus berjalan.
Dengan begitu pembangunann akan
berjalan dengan baik,” ujar Cak Nur.
Kapolresta Kombes Pol Zain Dwi
Nugroho mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Sidoarjo yang
selama ini telah menjaga Kamtibmas
dengan baik. Sementara Camat
Wonoayu Abdul Kifli mengatakan
sinergitas Forkopimka Wonoayu
berjalan baik. Bahkan untuk menjaga
Kamtibmas di Wonoayu, Forkopimka sering turun langsung kedesadesa.ngit
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 Plt Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin
SH menerima penghargaan Pembina K3 dari
Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Sidoarjo Kembali Raih

Penghargaan K3 Jatim
PADA awal tahun ini, sebuah
penghargaan telah diterima Pemkab Sidoarjo,--sebagai Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) terbaik Peringkat III tingkat
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
Penghargaan itu serahkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati H. Nur Ahmad
Syaifuddin SH, yang juga menjabat
Plt Bupati Sidoarjo pada saat Apel
dalam rangka Peringatan Bulan K3
Tahun 2020 yang dilaksanakan di
Kawasan Industri PT. SIER Surabaya, Senin lalu.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa salah satu upaya dari
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk memberikan apresiasi dan
memotivasi kepada Perusahaan
yang telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970 tentang “Keselamatan
Kerja” dan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2012 tentang
“Penerapan Sistem Manajemen K3”.
Hal ini ini dimaksudkan untuk
mencapai kecelakaan nihil, serta
mengimplementasikan Program
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS, dalam upaya terciptanya kondisi lingkungan kerja yang
aman, nyaman, kondusif, dan sehat
serta meningkatkan produktivitas
kerja perusahaan di wilayah Jawa
Timur.
Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Pemkab Sidoarjo
tidak pernah absen mendapat penghargaan ini setiap tahunnya. Terdapat 60 perusahaan di Sidoarjo yang
menjadi dasar penilaian, sedangkan

2 perusahaan diantaranya PT. Ispat
Indo dan PT. Waskita Karya, keduanya meraih penghargaan P2-KIV
AIDS Tahun 2020.
Penghargaan ini tentunya bisa
sebagai ‘kado’ bagi masyarakat
Sidoarjo yang tengah merayakan
Hari Jadi Sidoarjo ke 161 tahun
pada 2020. “Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir tetapi lebih kepada
motivasi untuk selalu meningkatkan kesehatan dan keselamatan
kerja pada perusahaan,” ujarnya.
Dengan penerapan K3 yang baik
dapat menjamin kesehatan dan
keselamatan setiap pekerja dalam
menjalankan tugasnya.  Wabup berharap kedepan dapat terus mendorong, mensupervisi, dan membina
perusahaan yang ada untuk membudayakan K3 dan menerapkan
sistem manajemen K3 (SMK3).nirw
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 Kegiatan penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini yang dilakukan Dinas(P3AKB) Sidoarjo dengan
peserta pelajar SMP dan SMA Sidoarjo.

Penyuluhan Bahaya
Pernikahan Dini
Pelajar Sidoarjo
PELAJAR di Sidoarjo perlu untuk
mendapat pemahaman tentang
pernikahan dini yang beresiko tinggi
membawa dampak ketidak kehormanisan bagi rumah tangga. Untuk
itu,
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (P3AKB) Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
Kab. Sidoarjo tengah gencar menggelar kegiatan penyuluhan di sekolah di jenjang SMP maupun SMA,
untuk memberikan penyuluhan .
Langkah ini dilakukan untuk
mencegah terjadinya pernikahan
usia dini yang dilakukan para pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan
Keluarga (KBKK) Dinas P3AKB
SIdoarjo, Heni Kristiani, mengatakan
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ada beberapa materi yang diberikan
kepada para pelajar tersebut.
“Kami sosialisasikan pengenalan
kesehatan alat reproduksi serta
bahayanya melakukan seks bebas.
Selain itu kami juga berikan materi
tentang risiko melakukan perni
kahan di usia dini,” kata Heni.
Dijelaskan selain di sekolah, ke
giatan serupa juga akan diberikan
kepada masyarakat di setiap desa
oleh para penyuluh. “Harapannya pernikahan dini bisa ditekan
seminimal mungkin. Di Sidoarjo bisa
dibilang sangat sedikit sekali
ada perempuan yang melakukan
pernikahan di usia dibawah 20 tahun. Dari data tahun lalu, hanya
sekitar dua atau tiga orang perempuan saja yang masih melakukan
pernikahan usia dini,” ungkapnya.
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Kami sosialisasikanalat
kesehatan ya
pengenalan
yan
serta baha .
reproduksi seks bebas
melakukan juga berikan
Selain itu kami
risiko
materi tentang
pernikahan
melakukan dini,”
di usia
Heni Kristiani menerangkan
banyak risiko yang dihadapi ketika
pasangan melakukan pernikahan
di usia dini. “Dari segi kesehatan
reproduksi belum siap dimana ber
potensi menyebabkan kematian pada
anak dan ibunya. Selain itu dari segi
ekonomi masih dibilang belum siap
sehingga dapat mempengaruhi ke
tahanan keluarga,” terangnya.
Oleh karenanya pasangan yang
hendak menikah haruslah melihat
dahulu usia ideal untuk menikah.
“Menurut Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) usia pasangan perkawinan
adalah 21 tahun untuk perempuan
dan 25 tahun untuk laki-laki,” tandasnya.nfmi

GEMA DELTA - edisi: 124 | 2019

pendidikan

n Nanik, Kepala UPTD Pendidikan Inklusi

TERAPKAN LAYANAN PROGRAM TEACCH
BERGELUT dunia pendidikan
inklusi adalah sebuah pekerjaan
yang menuntut kesabaran dan keuletan. Mengingat, pendidikan inklusi
memiliki bidang garapan anak
berkebutuhan khusus (ABK), orangtuanya dan guru yang biasanya
dikenal sebagai terapis.
Itulah yang diungkapkan Kepala
UPTD Pendidikan Inklusi, Nanik
Sumarviati SPd, MPd. Dikatakan,
meski pendidikan untuk ABK sudah
berjalan di Sidoarjo, bukan berarti
permasalahan sudah tidak ada. Hal
itu disebabkan karena harus ada
keseimbangan dan kesinambu
ngan proses pendidikan di tiga
aspek tersebut. “Namanya saja
pendidikan khusus. Jadi treatmennya juga harus khusus,”
katanya.
Keberadaan UPTD itu selain untuk observasi juga sebagai
pusat studi mengamati dan me
ngevaluasi kegiatan pembelajaran
yang dilaksanakan ABK, orangtua, dan para gurunya. Sehingga,
masyarakat juga harus memahami
bahwa pendidikan inklusi butuh
proses dan kerja keras.
“Keterlibatan orantua memiliki
pengaruh besar. Orangtua tidak boleh
pasrah bongkoan ke sekolah atau
tempat terapi saja. Harus benar-benar
serius mendampingi anaknya,” tegas
Nanik. “Peran orangtua aktif bisa
dipastikan perkembangan anak pun
cepat dan sesuai yang ditargetkan,”
tambahnya.
Selain itu lembaga pendidikan
dan para pendidik juga harus berani
jemput bola ke posyandu-posyandu.
Karena hambatan tersebut cenderung
tersembunyi dan sengaja disembunyikan dari publik. Prinsip yang digunakan adalah rasa syukur dan keinginan
membantu orang lain.
Hal itu dikarenakan semua pelayanan inklusi di instansi pemerintah tidak dipungut biaya.

Nanik pun menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai
kepala SDN Lemah Putro I. Jika ada
peserta didiknya yang nilainya tidak
mencapai standar, maka dirinya
tidak melakukan remidi atau perbai-

kan nilai. Dia lebih memilih melakukan identifikasi untuk memastikan
kondisi anak agar tepat dalam
penanganan dan untuk peningkatan
prestasi.
Dengan adanya UPTD pelayanan
anak berkebutuhan khusus, sekolahsekolah di Sidoarjo dapat terbantu
dalam pemenuhan kebutuhan
pendidikan khusus secara gratis.
Meskipun masih memiliki keterbatasan, pihak UPTD akan memaksimalkan layanan yang ada.
Tahun 2020 ini akan ada penambahan tenaga terapi. Supaya lebih
banyak lagi anak-anak yang terta
ngani di sana.
Terutama bagi anak-anak yang
sudah mengantri atau yang masuk
dalam daftar tunggu pelayanan.
“Saya kasihan, karena yang tidak
tertangani di UPTD akan melakukan terapi di luar. Dan itu mahal,”
ungkap Nanik.
Pada tahun ini, lanjut dia, tercatat ada 22 terapis yang ditambah
dengan 3 orang terapis psikologi
klinis, 1 orang terapis klinis, dan 2
orang tenaga visio terapi. Jumlah itu
cukup untuk melaksanakan program
Treatment and Education of Autistics
and Related Communication Handicapped Children (TEACCH).
Program itu terstandar dengan
pelayanan Pendidikan khusus di
Australia Barat. Oleh karena itu pihak
Australia Barat melalui Autism Association Western Australia (AAWA)
setiap tahun memantau dan mengevaluasi pendidikan inklusi di Sidoarjo terutama di UPTD. Mereka juga
melakukan peningkatan kemampuan
kepada terapis jika ada pembaharuan
keilmuan di Australia.
Di UPTD yang dipimpin Nanik
juga memberikan layanan transisi.
Artinya, memberi bekal kemampuan
untuk menghadapi kenaikan kelas
ke sekolah dan sebelum mereka
kembali ke masyarakat.nfmi
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 Kegiatan sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2019 oleh Disporapar Sidoarjo yang diikuti 210 peserta di Hotel Luminor Sidoarjo.

Disporapar Gelar Sosialisasi
Perda No. 9 Tahun 2019

DINAS Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kab. Sidoarjo menggelar
sosialisasi Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan. Kegiatan ini diikuti
210 peserta dari seluruh Organisasi
Perangkat Daerah, pengurus cabang
olahraga, kepala sekolah dan pengurus KONI Sidoarjo, berlangsung di
Hotel Luminor, Kamis lalu.
Ada dua narasumber dihadirkan,
di antaranya dari Komisi D, Bangun
Winarso yang juga Ketua Pansus Per-
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da Penyelenggaraan Keolahragaan
dan Kepala Disporapar Kabupaten
Sidoarjo, Joko Supriyadi. “Kegiatan
sosialisasi ini agar Perda dapat dipahami bersama. Apalagi saat ini
banyak informasi dan aturan baru
menyangkut penyelenggaraan keolahragaan,” kata Kepala Disporapar
Sidoarjo, Joko Supriyadi.
Pihaknya juga berharap dalam
Perda ini dapat ditaati semua pihak,
dalam meningkatkan bidang keolah
ragaan, selain terkait pembinaan
juga sekaligus memupuk prestasi di
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tingkat regional, nasional maupun
internasional. “Yang saya senang
sekali dengan Perda ini adalah GOR
ditetapkan menjadi kawasan olahraga. Sedangkan para pedagang
di dalamnya tentunya dapat ditata
kembali”, tutur Joko.
Dalam Perda nomor 9 tahun 2019,
ada empat poin pembinaan dan
pengembangan keolahragaan, pertama pembinaan dan pengembang
an olahraga pendidikan, kemudian
olahraga rekreasi, olahraga prestasi
dan olahraga berkebutuhan khusus.
Menurut Bangun Winarso, bahwa
tujuan dibuatnya Perda untuk
meningkatkan aktivitas masyarakat
gemar dan aktif berolahraga, serta
prestasi dalam olahraga. “Di Sidoarjo ini terdapat ribuan perusahaan,
dengan banyaknya perusahaan
tersebut harapannya muncul
kepedulian peningkatan keolahragaan melalui pemanfaatan dana CSR
(Corporate Social Responsibility)”,
kata Bangun.
Menurut Bangun, pemanfaatan
dana CSR untuk mendukung keolahragaan di Kabupaten Sidoarjo selama
ini masih belum maksimal. “Untuk
menunjang keolahragaan tidak lepas
dari pembangunan sarana dan prasarana area olahraga yang memadai,
sumber dananya bisa melalui pemanfaatan dana CSR”, ujarnya.nirw
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Siswa SD Krian Raih Emas
Karate Tingkat Dunia
DIA masih pelajar kelas 6 SDN Ponokawan, Kec. Krian, namun berkat
kepiawaian berkarate telah mampu
menorehkan prestasi di ajang internasional. Itulah Raditya Rimba
Adhyaksa, yang berhasil meraih
medali emas di kejuaraan 4TH Edition Of Internasional Karate Open of
Provinsi Liege 2019 di Belgia.
Kedatangan dia bersama orangtua di sekolah itu,--dengan mem-

 Raditya Rimba Adhyaksa,
memegang piala.

bawa piala atas prestasinya tersebut
telah disambut bak pahlawan oleh
teman-teman dan gurunya. Wajah
ceria terpancar dari Raditya setelah
memasuki halaman sekolahnya. “Selamat datang sang pahlawan,” itulah
teriakan teman-teman dan gurunya
sambil bertepuk tangan di
depan sekolah.
Pelajar kelas
enam ini meraih

juara dunia perorangan untuk usia
12 tahun, khusus perguruan Lemkari. Kejuaraan ini diikuti 40 negara
yang berlangsung di Herstal Belgia,
mulai 6-13 November 2019. Dari
kejujuran tersebut Indonesia berhasil
meraih tiga medali emas, 1 perak,
dan 1 perunggu.
Kepala Sekolah SD Negeri Ponokawan Krian
Mudjiadi mengatakan anak didiknya
Ini merupakan
adalah pahlawan
kebanggaan dari SD
bangsa masa kini,
Negeri Ponokawan,
pahlawan olah
karena Raditya
raga, dan pahlawan
merupakan siswa yang
buat siswa-siswi SD
mendapatkan medali
Negeri se-Sidoarjo.
emas tingkat dunia.”
Karena hanya Radityalah yang mendapatkan
medali emas kejuaraan
dunia karate asal Sidoarjo. “Ini
merupakan kebanggaan dari SD
Negeri Ponokawan, karena Raditya
merupakan siswa yang mendapatkan medali emas tingkat dunia,”
kata Mudjiadi kepada wartawan.
Raditya merupakan anak kedua
dari pasangan suami istri, Anang
Sukamto (43) dan Nina Rimbawati
(45) warga Jati Kalang RT 6 RW 1,
Kecamatan Krian, Sidoarjo. Ibunya,
Nina mengaku Raditya mulai mencintai karate sejak TK.
Hingga kini prestasi yang telah
diraih oleh Raditya. Hampir seluruh
kejuaraan yang diikuti di tingkat
Jawa Timur selalu mendapat piala.
“Prestasi yang Raditya dapat, untuk
medali mulai dari perunggu, perak,
dan emas hampir 70 medali. Kemudian ditambah medali emas tingkat
dunia. Prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri buat keluarga
kami. Semoga ke depannya Raditya
turus berprestasi,” tandas Nina.
nfmi
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 Kegiatan sosialisasi Cegah Kenakalan Remaja yang dihadiri Ketua GOW Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin.

GOW Sosialisasi Cegah Kenakalan Remaja
GABUNGAN Organisasi Wanita
(GOW) Kabupaten Sidoarjo Badan
Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten
Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi bertema “Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Remaja”.
Kegiatan berangsung di Hotel Fave
Sidoarjo ini diikuti 100 peserta yang
merupakan anggota GOW Sidoarjo.
Kepala Bakesbangpol, Drs Mulyawan SIp, MM mengatakan saat
ini remaja menjadi sorotan tajam
mengenai prilakunya. Hampir setiap
hari berita terkait tindakan remaja
yang kurang baik disuguhkan. Keluarga sebagai unit terkecil memiliki
peran yang penting untuk mencegah
hal itu. Pasalnya keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kehidupan seorang anak.
Dikatakannya dari keluargalah
seorang anak memperoleh proses
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pengasuhan dan perlindungan.
Untuk itu, kualitas keluarga dapat
terus ditingkatkan sehinga dapat
menjalankan peran dan fungsinya
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dengan baik dalam pemenuhan hakhak anak. “Keluarga merupakan
basis pendidikan bagi setiap orang
dalam membentuk karakter yang
baik,” ucapnya.
Ketua GOW Sidoarjo Hj. Ida Nur
Ahmad Syaifuddin berharap ada
solusi terbaik untuk menangani kenakalan remaja. Apabila tidak, akan
mengakibatkan permasalahan yang
semakin rumit. “Kenakalan remaja
merupakan masalah yang kompleks
terjadi diberbagai kota di Indonesia.
Permasalahan tersebut menjadi kegelisahan orang tua,” ucapnya.
Untuk itu melalui kegiatan seperti
ini ibu-ibu GOW Sidoarjo diharapkan memiliki strategi mencegah
kenakalan remaja. Terutama dalam
mendidik, membimbing dan membentengi anak-anak agar tidak terjerat arus kenakalan remaja.nfmi
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WHO Tetapkan Kecanduan Game

Penyakit Gangguan Mental
Meski gadget adalah sebuah
teknologi yang membawa kemudahan bagi kehidupan manusia, namun
faktanya gadget juga bisa membawa
dampak buruk bagi kesehatan,
khususnya pada anak-anak. Bahkan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
sudah menetapkan kecanduan game
sebagai penyakit gangguan mental.
Hal disebabkan karena seorang
anak yang larut dalam permainan
game biasanya akan lupa waktu.
Selain itu, anak tidak bisa lagi mengendalikan diri karena terus adiktif
untuk bermain game.
Seorang anak juga cenderung
tidak ingin diganggu dengan aktivitas lain dan melupakan tugas-tugas
mereka untuk belajar atau bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya.
Berikut ini adalah beberapa bahaya gadget pada anak yang harus
diketahui oleh setiap orang tua, di
antaranya:

1. Membuat Anak Mudah Lupa

Meski gadget bisa membuat anak
lebih tenang, namun apabila penggunaannya berlebihan hal itu bisa

memberikan efek buruk bagi kesehatan, khususnya bagian otak karena
bisa mengganggu daya memori
anak.

2. Memengaruhi Kesehatan
Mata

Penggunaan gadget setiap hari
bisa menyebabkan kontraksi otot cilliaris di dalam bola mata, atau yang
dikenal dengan istilah akomodasi.
Akomodasi berlebihan akan merangsang timbulnya mata minus, terutama pada anak-anak yang sedang
dalam tahap perkembangan.

3. Memengaruhi Kondisi Mental

Bahaya gadget berikutnya yang
harus diwaspadai adalah munculnya masalah mental seperti
kesepian, depresi, kecemasan dan
perubahan suasana hati. Bahkan, paparan gadget secara berlebihan bisa
meningkatkan autisme dan ADHD
pada anak.

4. Terganggunya waktu tidur
Saat seorang anak memiliki wak-

tu tidur yang terbatas, dampaknya
adalah menurunnya kemampuan
untuk fokus.
Siklus tidur yang tidak baik bisa
membuat anak mudah mengantuk
di siang hari. Padahal, waktu tidur
yang cukup sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak.

5. Anak Lebih Agresif

Gadget berisiko menimbulkan
sifat agresif jika seorang anak terpapar game atau video di internet
yang penuh dengan kekerasan.
Sifat agresif juga bisa muncul jika
orang tua ingin membatasi penggunaan gadget. Kondisi ini akan memengaruhi keterampilannya dalam
berpikir dan mengendalikan emosi.

6.	Terkena Radiasi Terlalu
Banyak

Bahaya gadget pada anak yang
terakhir ini juga bisa menyerang
orang dewasa karena paparan radiasi yang ditimbulkannya. Sehingga
pembatasan penggunaan gadget
pada anak-anak adalah sesuatu yang
penting untuk dilakukan.nful
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 Kegiatan sosialisasi yang digelar TP PKK Kabupaten
Sidoarjo tentang deteksi dini penyakit resiko tinggi lansia
di Pendapa Delta Wibawa diikuti sekitar 250 peserta.

TP PKK SIDOARJO

Sosialisasi
Deteksi Dini
Penyakit
Lansia
GUNA meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, TP PKK Kab. Sidoarjo
menggelar kegiatan sosialisasi “Deteksi
Dini Penyakit Resiko Tinggi pada Usia
Lanjut di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo,
pekan lalu. Kegiatan diikuti 250 anggota
PKK ini dihadiri Wakil Ketua I TP-PKK
Kabupaten Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad
Syaifuddin.
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Dalam sambutannya, Hj. Ida
Nur Ahmad Syaifuddin yang juga
istri Plt Bupati Sidoarjo mengungkapkan, peningkatan populasi atau
jumlah Lansia serta meningkatnya
harapan hidup juga akan diikuti
dengan peningkatan resiko Lansia
menderita penyakit kronis atau penyakit resiko Lansia seperti penyakit
diabetes, jantung koroner dan penyakit lainnya.
Melihat berbagai permasalahan
yang dihadapi Lansia tersebut Hj.
Ida Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan kegiatan seperti ini perlu dise
lenggarakan. Dikatakannya menjadi
Lansia yang sehat dan mandiri
adalah keinginan bersama. Dengan
begitu tidak akan menjadi beban
keluarga, masyarakat bahkan negara. Bahkan justru diharapkan Lansia
menjadi aset sumber daya manusia
yang potensial.
“Pada hari ini akan kita ikuti
Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit
Resiko Tinggi Pada Usia Lanjut
dengan harapan akan meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman kita
semua untuk menghadapi maupun
mempersiapkan diri kita dan keluarga menjadi Lansia yang produktif
dan berdaya guna,” ujarnya.
Sementara itu dokter RS Delta
Surya Sidoarjo Wahyu Febriansyah,
S.Ked.,dr. sebagai narasumber menyampaikan materi terkait penyakit
degeneratif. Dikatakannya penyakit
degeneratif adalah penyakit yang
mengiringi proses penuaan. Penyakit degeneratif ada ribuan. Pasalnya
melibatkan semua organ tubuh yang
diserang. Yang umumnya terjadi
adalah penyakit diabetes melitus,
jantung koroner, stroke maupun
osteoporosis.
dr. Wahyu mengatakan dege
neratif adalah suatu keniscayaan.
Pasalnya adalah proses alami yang
pasti terjadi. Namun pola hidup
memegang peranan penting mencegah terjadinya penyakit degeneratif.
Oleh karenanya Lansia dengan
penyakit degeneratif harus mawas
diri dan membatasi apa yang dikonsumsi.ngit

kiprahwanita

Kegiatan keterampilan membatik yang dilakukan ibu-ibu Desa Bareng Krajan, Kec. Krian,
sebagai wujud memberdayakan diri guna meningkatkan kesejahteraan.

Kaum Ibu Bareng Krajan
Ciptakan Wirausaha Batik
BANYAK yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.
Seperti yang dilakukan Pemerintah
Desa Bareng Krajan, Kec. Krian
dalam menciptakan peluang wirausaha dalam meningkatkan kesejahterahan warganya.
Kali ini yang dilakukan sasarannya adalah para perempuan yang
mempunyai waktu senggang dengan diberi ketrampilan membatik,
dengan harapakan bisa menjadi
alternatif meningkatkan perenomian masyarakat setempat.
Kepala Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Asmono menyatakan
Desa mempunyai program agar
warga mempunyai kegiatan menciptakan peluang usaha. ” Saat ini
para ibu yang menjadi sasaran. Agar
dapat membantu penghasilan keluarga. Lebih lebih bagi yang menjadi
kepala rumah tangga, pasti butuh
penghasilan lebih,” jelasnya.
Tak kurang 60 orang ibu ibu
tekun mengikuti pelatihan batik ikat
di Balaidesa. Mereka bersemangat
karena merasa dengan pelatihan

akan memilik ketrampilan membatik dengan cara yang sederhana.
Sri Rohani salah seorang peserta
mengaku senang dengan pelatihan
batik ikat ini, caranya sederhana
jadi mudah dipraktekkan.
“ Lebih Hasilnya bisa dipakai
untuk bahan pembuatan ketrampilan pelengkap rumah seperti sprei,
korden, taplak meja, asesoris bahkan
pakaian. Itu akan kami upayakan sebagai kerajinan bersama,” harapnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Desa
Barengkrajan Ningsih, menyambut
baik semangat rekan- rekannya. Istri
Kades itu akan terus memberi peluang pengembangan kemampuan
serta bersama sama memberdayagunakan yang dihasilkan untuk kesejahteraan keluarga.
”Bersama Pemerintah Desa kami
akan berupaya mencari peluang
agar hasil kerajinan para ibu bisa
bermanfaat secara ekonomis bagi
keluarganya. Dan melalui PKK akan
kami upayakan memberi ketrampilan pendukung agar keahliannya
semakin lengkap,” ucapnya. nfmi
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Jajaran Pimpinan dan Staf
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Mengucapkan
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