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Gak poso gak 
tau sahur, kursi 
ceklek iso dipalu

Ambek tonggo 
kudu sing akur, ojo 
tukaran garai ngelu
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Arief Bachtiar

Juru Bicara Fraksi Golkar

Diperlukan kajian 
yang lebih kom pre-
hen sif yang meli puti 

aspek filo so fis, 
sosiologis, dan 

yuridis.”

Haidar Munjid

Ketua Ba waslu Sidoarjo

”Karena salah satu 
sya rat kan harus 

meng gu na kan KTP 
elektronik ketika 

orang tersebut tidak 
ter daf tar dan itu 

telah dia tur.”

15 Ribu Warga Terancam 
Tak Bisa Gunakan Hak Pilih 
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 SATPOL PP

SUKODONO-Lanjutan kasus te tang ga pe lem-
par kotoran di Desa Jogo satru, Kecamatan Suko-
dono kini ma suki babak baru. Setelah perkara ter-
sebut di lim pahkan ke Satpol PP Si doarjo, tin da-
kan Masriah, pelaku pe lem paran ma suk dalam 
dua kategori pelanggaran.

Pelempar Kotoran ke Tetangga 
Langgar Perda Ketertiban Umum
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Haidar Munjid

 SATPOL PP

BUDURAN-SMA An tar-
tika Sidoarjo menga da kan 
acara wisuda ke-47 de ngan 
suatu inovasi yang menarik, 
Rabu (17/5). Tahun ini, para 
siswa menggunakan busana 
nasional sebagai upaya 
untuk melestarikan keka-
yaan budaya Indonesia. 

Kepala SMA Antartika 
Sido arjo Mudjaini Achmad 
me ngumumkan bahwa se-
banyak 486 siswa telah ber-
hasil lulus tahun ini. Se ban-
yak 111 di antaranya dite-
rima di perguruan tinggi 
negeri melalui jalur prestasi. 
Sementara itu, siswa-siswa 
lainnya masih menunggu 
hasil dari jalur tes SNBPT.

Dia menyebutkan, ke-

giatan wisuda itu merupakan 
momen pelepasan.  Di mana 
setiap siswa diserahkan ke-
pada orang tua masing-
masing untuk melanjutkan 
pendidikan sesuai dengan 
potensi yang mereka miliki. 

Mudjaini berharap ilmu 
yang telah diperoleh selama 
berada di SMA Antartika 
Sido arjo dapat memberikan 
man faat. ‘’Setidaknya bagi 
ke hidupan masyarakat di 
sekitarnya,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Pa ni tia 
wisuda Fitria Rachma Mar -
diana juga menyam pai kan 
informasi mengenai wi suda 
kali ini. Dari total 486 siswa 
yang lulus, sebanyak 289 di 
antaranya berasal dari ju ru san 

SMA Antartika Sidoarjo Gelar Wisuda ke-47 Bertema Wonderful Indonesia
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FOTO BERSAMA: Kepala SMA Antartika Sidoarjo Mudjaini Achmad (tengah depan) bersama guru dan staf saat 

berpakaian adat Indonesia dalam kegiatan wisuda.

MIPA, dan sisanya 197 siswa, 
berasal dari juru san IPS (Ilmu 
Pengetahuan Sosial). 

Fitria mengungkapkan 

bah wa keberhasilan ini tidak 
lepas dari perjuangan para 
guru serta doa restu yang 
diberikan oleh orang tua.

Selama proses wisuda, 
SMA Antartika Sidoarjo juga 
membiasakan adanya
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KOTA-Setiap pemain sepakbola 
pasti mempunyai satu atau dua orang 
yang diidolakan dalam bermain. Baik 
pemain lokal maupun pemain dengan 
skala internasional sekalipun.

Apabila kebanyakan pemain muda 
lainnya banyak mengidolakan Cris-
tiano Ronaldo dan Lionel Messi, ber-
beda dengan punggawa Deltras FC 
Kha kim Al Mukhasibi. Dia lebih meng-
ido lakan pemain lokal daripada pe se-
pak bola luar negeri.

Idolakan Asnawi, 
Tiru Semangat 
Juang Tinggi

Khakim Al Mukhasibi

KOTA-Jelang Pemilu 
2024, Badan Pengawas 
Pe milu (Bawaslu) Sido-
arjo te mukan 15.889 
warga be lum meng gu na-
kan e-KTP. 

Hal tersebut di kha wa tir-
kan, apabila warga yang 
belum meng gu na kan KTP 
elektronik, maka tidak 
bisa meng gunakan hak 
pilihnya dalam pesta 
rakyat tersebut.

“Karena salah satu sya-

KOTA-Rancangan Pera-
turan Daerah (Raperda) 
Peng gabungan Desa Ter-
dam pak Lumpur Sidoarjo 
mulai dibahas. Diawali de-
ngan Pandangan Umum 
(PU) Fraksi yang dilak sa-
nakan dalam rapat pari-
purna, Rabu (17/5). 

Juru Bicara Fraksi Golkar 
Arief Bachtiar menyambut 
baik penyusunan raperda 
tersebut. Menurut dia, ra-
perda itu bertujuan untuk 
me ningkatkan pelayanan 

Pastikan Kajian Raperda Penggabungan Desa 
Terdampak Lumpur Meliputi Semua Aspek

SEDATI-PT Angkasa Pura I mengadakan 
pelati han Penanggulangan Kea daan Darurat 
Dirgantara Raharja (PKD) ke-108 di Bandara 
Internasional Juanda, Rabu (17/5) siang. Sejumlah 
skenario keadaan darurat di si mu lasikan. Mulai 
dari ke ce lakaan pesawat, latihan kea manan, 
hingga kebaka ran gedung. 

“Beberapa di antaranya adalah kecelakaan 
pesawat, la tihan keamanan, dan ke ba karan 
gedung,” kata Di rek tur Operasi Angkasa Pura I, 
Indah Preastuty.

Indah menjelaskan, PKD yang dilakukan 
secara berkala ber tujuan untuk me nguji dan 
me ning kat kan fungsi- fungsi fasilitas 
yang ada. “Kami m e l a k u -
kan  nya u n  t u k 

men jaga 
layanan 
kami,

Arief Bachtiar
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FOTO-FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA

TANGGAP: Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar pesawat Elang Air saat simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandara 

Juanda Surabaya di Surabaya, Rabu (17/5).

Bandara Juanda Gelar Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat 
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ZAINUL FAJAR/RADAR SIDOARJO

SIDAK: Sekretaris Satpol PP Sidoarjo Yani Setiyawan (kiri) 

mengunjungi lokasi rumah Wiwik, korban pelemparan kotoran.

kepada masyarakat. Serta 
me laksanakan fungsi peme-
rintahan yang baik di bidang 
kesehatan, ekonomi, politik, 
pembangunan, dan kema-
syarakatan.

Setelah melihat hasil ka-
jian dan pembahasan, dipe-
ro leh kesimpulan bahwa 
peng ga bungan desa di wila-
yah ter sebut memenuhi 
sya rat. Na mun, perlu di-
tekan kan bahwa kajian ini 
tidak hanya di da sarkan 
pada pe lengkap ad mi nis-

trasi se mata. “Diperlukan 
kajian yang lebih kom pre-
hen sif yang meli puti aspek 
filo so fis, sosiologis, dan 
yuridis,” katanya.

Dalam hal ini, Fraksi Gol-
kar memberikan beberapa 
pendapat yang dianggap perlu 
diperhatikan dalam pen yu su-
nan draft Raperda tersebut. 

Salah satunya adalah me-
nyarankan agar draft dalam 
Raperda men can tumkan tata 
cara per syaratan dan meka-
nisme peng gabungan desa, 

serta pengaturan sara na dan 
prasarana yang terkait.

Selain itu, Fraksi Golkar 
juga berharap agar pem bia-
yaan administrasi dan peru-
bahan administrasi kepen-
du dukan juga dibahas dalam 
Raperda tersebut. Pihaknya 
juga menekankan perlunya 
penjelasan dalam draft Ra-
perda mengenai aset desa.

“Baik aset desa asal mau-
pun setelah dilakukan peng-
gabungan,” ujarnya.

rat kan harus meng gu na-
kan KTP elektronik ketika 
orang tersebut tidak ter-
daf tar dan itu telah dia-
tur,” ujar Ketua Ba waslu 
Sidoarjo Haidar Munjid.

Haidar mengatakan, 
15.889 orang yang belum 
ber e-KTP tersebut telah 
menjadi perhatian para 
penyelenggara pemilu khu-
susnya Bawaslu untuk se-
gera melakukan ko mu ni-
kasi terhadap dinas terkait.

“Sementara ini yang 15 
ribu sekian itu masuk 
DPS, tapi ini kan masih 
per baikan. Sampai sebe-
lum penetapan DPT, se be-
lum itu harus sudah ber-
KTP elektronik,” tegasnya.

Tak hanya itu, ada bebe-
rapa kasus unik lainnya 
yang juga ditemukan di 
Sidoarjo. Yakni warga 
yang di dalam KTP-nya 
tertera RT 00 dan RW 00.

Menurutnya, untuk ka-

sus tersebut ada di dua 
wilayah di Sidoarjo. 
Yakni Kecamatan Jabon 
dan Porong.

“Setelah ditunjukkan 
KTP elektroniknya itu 
memang RT 00 RW 00, 
nah ternyata mereka ada-
lah korban relokasi lum-
pur atau relokasi bencana 
gunung merapi yang saat 
ini RT RW-nya masih 
belum diketahui,” pung-
kasnya. (nul/vga)


