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Ngingu iwak lha kok mati,
tuku maneh bobote enteng

Ratusan Peserta
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Angin banter kudu ati-ati,
ojo keluyuran ketiban genteng
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Angin Kencang Sapu Dua Desa
di Waru, Atap Rumah Berhamburan
WARU-Angin kencang kembali menyapu Sidoarjo, Selasa
(6/12) siang. Ratusan rumah
warga di Kecamatan Waru
rusak. Rendy, warga Desa Medaeng menceritakan, angin berhembus sekitar pukul 12.30.
Selepas adzan Dhuhur angin
mulai menerjang sejumlah
bangunan.
Beberapa atap warga turut
berhamburan terbawa angin.
Termasuk atap teras rumah
yang terbuat dari seng atau
galvalum. Dari pantauan Radar
Sidoarjo, setidaknya kerusakan

ada di dua Desa. Yakni Desa
Medaeng dan Bungurasih.
Di Desa Medaeng, ada warung
warga rusak tertimpa pohon.
Tepatnya di depan SPBU Medaeng. Lalu, kanopi Masjid Nurul Huda juga ikut terbang sejauh 20 meter terbawa angin.
Atap Pasar Grand Medaeng
juga ikut ambruk. Sementara di
Desa Bungurasih, kerusakan
banyak terjadi di atap rumah
warga. Sementara itu, Bupati
Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga
langsung turun meninjau lokasi
yang terdampak. Dia meng-
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TERJADI LAGI: Kondisi atap rumah warga yang rusak disapu angin. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor langsung meninjau rumah warga yang rusak.

THE LOBSTER

Sakit Stroke,
Kakek di Jabon
Tewas Terbakar

Belum Mulai Latihan Rutin
KOTA-Liga 1 telah bergulir kembali. Hal itu bisa
jadi angin segar bagi Liga
2 untuk ikut melanjutkan
kompetisi. Namun, hingga
kini para pemain Deltras
Sidoarjo masih belum
balik kandang untuk memulai latihan kembali.
“Belum ada panggilan
(untuk latihan, red). Masih
nunggu perintah dari
manajemen dan pelatih,”
terang Kapten Deltras
Sidoarjo Rendi Irwan,
Selasa (6/12).
Belum adanya kepastian
jadwal latihan juga disampaikan pelatih kepala tim
berjuluk The Lobster itu.
“Belum ada latihan, kami

masih menunggu jadwal
lanjutan kompetisi,” kata
Ibnu Grahan.
Saat ini posisi para pemain Deltras Sidoarjo memang tengah diliburkan.
Namun jajaran manajemen dan pelatih tetap
memberikan arahan latihan mandiri selama libur.
Tujuannya agar para
pemain tetap dalam kondisi fisik yang prima.
Tetapi, para pemain juga
tetap diperkenankan beraktivitas di luar sepak
bola. Misalnya ada yang
mengerjakan skripsi,
healing bersama keluarga,
hingga ada yang bermain
ketoprak. (son/vga)
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INOVATIF: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (kiri) menerima penghargaan dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Layanan Digital Sipraja Raih
Penghargaan Top 45 dari Kemenpan RB
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NUNGGU JADWAL: Deltras Sidoarjo saat menjamu PDS sebelum
kompetisi diliburkan.

ungkapkan, dari laporan yang
diterimanya ada 68 rumah
warga di Desa Medaeng terdampak, sementara di Desa
Bungurasih ada 58 rumah
warga. “Tapi kerusakan lebih
fatal di Bungurasih,” katanya.
Muhdlor menegaskan, pendataan yang lebih detail akan
dilakukan terkait kerusakan
akibat angin kencang tersebut.
Pemerintah daerah juga akan
hadir untuk membantu kebutuhan material guna perbaikan.
“Warga bisa perbaiki dulu, nanti
Pemkab akan bantu pengadaan
materialnya,” sambungnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Sidoarjo Dwijo Prawito mengungkapkan, untuk atap rumah
yang rusak dibantu terpal oleh
Pemkab. “Yang penting warga
tidak kepanasan dan kehujanan,” ucapnya.
Menurutnya, tidak ada
korban jiwa dalam kejadian
tersebut. Namun, hingga sore
kemarin pendataan masih terus
dilakukan. “Bukan puting beliung, hanya angin kencang,”
imbuh Dwijo. z Ke Halaman 10

KOTA-Aplikasi pelayanan
publik online Sipraja di semua
desa/kelurahan, kecamatan
dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendapat apresiasi. Yakni meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan
Publik Terbaik Nasional dari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi (Kemenpan RB).
Peng hargaan di se rahkan
langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor
di Jakarta, Selasa (6/12).

Sipraja merupakan aplikasi
yang dibuat untuk memudahkan warga Sidoarjo dalam mengurus berbagai surat maupun
ad mi nis trasi kependudukan
dengan berbasis online.
Semua urusan yang menjadi
kewenangan desa, kecamatan
dan OPD terkait bisa diurus
secara online.
Sipraja dianggap Kemenpan
RB sebagai inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan ma sya ra kat karena
mempercepat laya nan dan
memangkas meja birokrasi.

Kemenpan RB saat ini tengah
menerapkan indikator penilaian pelayanan publik dengan
membuat RB Tematik. Menpan
RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, instansinya saat ini
mengambil tema penerapan
sistem birokrasi yang berdampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat.
Hal itu dilakukan sebagai
upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan
pelayanan publik disemua kementerian, lembaga dan instansi pemerintah. (son/vga)

JABON-Abd Fattah, 62, bernasib
nahas. Dia ditemukan tewas terbakar
di rumahnya, Dusun Trosobo, RT 03/
RW 04 Desa Keboguyang, Kecamatan
Jabon, Selasa (6/12). Korban meninggal setelah rumahnya terbakar sekitar pukul 00.15.
Kanit Reskrim Polsek Jabon Iptu
Samsul H mengatakan, korban pertama kali ditemukan meninggal oleh
HT, 28. Awalnya HT hendak masuk ke
rumah usai pulang bekerja. Saat itu,
HT melihat bagian tengah rumah
sudah ada kepulan asap.
Selain melihat kepulan asap pekat,
HT juga melihat kobaran api. Sontak
saja HT pun berteriak meminta
tolong war ga sekitar. Warga langsung berkumpul dan berusaha memadamkan api menggunakan air dan
alat seadanya.
z Ke Halaman 10
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NAHAS: Korban saat berhasil dievakuasi petugas.

Tingkatkan Capaian Kinerja Kanim Surabaya

Inovasi “Paling Ditunggu”, Pelayanan Paspor Keliling di Hari Sabtu atau Minggu
Memasuki triwulan terakhir tahun 2022, Kantor Imigrasi
Surabaya telah melakukan tugas dan fungsi keimigrasian
dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan.
LUKMAN ALFARISI, Wartawan Radar Sidoarjo

KUALITAS pelayanan
mendapatkan skor 17.01
dalam skala 17.50 dari 39
responden yang diambil
meliputi pemohon paspor
di lingkungan Kanim Surabaya. Dengan skor tersebut Kanim Surabaya
mendapatkan kategori
sangat baik untuk IKM. Di
sisi lain, capaian kinerja
Kanim Surabaya juga

dapat dilihat dari jumlah
penerbitan paspor.
Selama Januari hingga
Oktober, tercatat Kanim
Surabaya telah menerbitkan sebanyak 68.550 buku
paspor biasa 48 halaman
dan 7.822 buku paspor elektronik. Jumlah tersebut
meliputi penerbitan paspor
di kantor utama dan juga
lima Unit Layanan Paspor
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RAMAH: Salah satu warga memanfaatkan layanan pembuatan
paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya.

dan 1 LTSA.
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Surabaya,
Chicco A Muttaqin mengatakan, Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus TPI Surabaya berusaha untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Yaitu dengan berbagai

inovasi salah satunya adalah “Paling Ditunggu” Pelayanan Paspor Keliling di
hari Sabtu atau Minggu.
Pelaksanaan inovasi “Paling Ditunggu” mendapatkan atensi yang sangat besar dari masyarakat dikarenakan mempermudah
masyarakat mendapatkan
pelayanan paspor di hari
Sabtu dan Minggu.
“Inovasi “Paling Ditunggu” pada saat ini dilaksanakan di Kabupaten
Sidoarjo, dan target di tahun depan dapat dilaksanakan di Kota Surabaya
maupun Mojokerto mengingat antusias masyarakat

yang tinggi terhadap inovasi ini,” kata Chicco.
Dia mengungkapkan,
Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus TPI Surabaya sebagai penanggung jawab
Tem pat Pemeriksaan
Imi grasi (TPI) Bandara
Internasional Juanda Surabaya juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemeriksaan
orang keluar dan masuk
wilayah Indonesia.
Tercatat 320.935 penumpang kedatangan terdiri
dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun orang
asing. Sedangkan untuk pemeriksaan keberangkatan,

Kanim Surabaya telah
mencapai 317.866 baik
WNI dan orang asing.
“Dalam proses pemeriksaan keberangkatan dan
kedatangan di TPI Bandara Juanda, Kanim Surabaya telah melaksanakan
kegiatan secara humanis
dan ramah HAM,” ujarnya.
Adapun dalam pelayanan Izin Tinggal, Kantor
Imigrasi Surabaya telah
melayani sejumlah 1.444
perpanjangan Izin Tinggal
Kunjungan (ITK), 2.779
permohonan Izin Tinggal
Sementara (ITAS), dan
748 Izin Tinggal Tetap
(ITAP). (*/vga)
layouter: hadi

