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Dishub Siapkan Dua Sistem Parkir
Jika Parkir
Berlangganan Dihapus
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REFRESHING: Wisatawan menikmati hutan mangrove di Pulau Lusi, Dusun Tlocor, Jabon.

Ajukan Izin Penggunaan Lahan
Demi Wujudkan
Geo Park
KOTA-Pemkab terus
berupaya untuk mewujudkan wisata Geo Park di
kawasan Lumpur Sidoarjo
(Lusi). Beberapa tahapan
harus dilalui sebelum memanfaatkan kawasan tersebut untuk menjadi area
wisata.
Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
(PPLS) Hengki Listria Adi
mengatakan, ada empat
tahapan yang harus dilalui
untuk mencapai Geo Park.
Pertama, Geo Wisata. PPLS harus merancang ka-

wasan itu menjadi destinasi wisata.
Saat ini beberapa pekerjaan persiapan sudah
berjalan. Salah satunya
adalah membangun Museum Lusi yang berada di
atas tanggul. Nantinya di
lokasi tersebut akan disajikan sejarah semburan
lumpur. Mulai awal hingga menenggelamkan 14
desa. Selain itu, museum
juga berisi barang-barang
milik warga yang terendam lumpur.
Tidak hanya itu. Pihaknya juga sedang menyiapkan paket wisata. Ini merupakan hasil kerja sama
dengan Pemkab Sidoarjo.

Selain menikmati tanggul,
pengunjung juga diajak
berkeliling ke tempat wisata di sekitar lumpur. Seperti di Candi Pari, Intako,
dan Pulau Lusi.
Setelah geowisata, selanjutnya adalah Geo Diversity. Keragaman geologi di
wilayah lumpur akan
ditampilkan. Kemudian,
tahapan selanjutnya Bio
Diversity. Menampilkan
kenanekaragaman hayati.
Mulai tumbuhan dan hewan yang hidup di tanggul.
“Terakhir kami juga harus
bisa menunjuk kebudayaan di sekitar tanggul,”
jelasnya.
Sementara itu, Kepala

KOTA-Nasib sistem parkir berlangganan akan diputuskan oleh pemkab
dan dewan di akhir tahun ini. Sistem
tersebut akan dilanjutkan atau diganti
dengan program lain. Pemkab harus menyiapkan penggantinya jika parkir berlangganan dihapus.
Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo
sendiri saat ini sudah menyiapkan dua
sistem lain. Sebagai antisipasi jika parkir
berlangganan tidak dilanjutkan. Sistem
pertama dengan menggunakan karcis,
seperti dulu. Sedangkan sistem kedua
dengan aplikasi. Pemabayaran parkir
dilakukan melalui smartphone.
Kepala UPT Parkir Dishub Feri Prasetiyo mengatakan, sistem karcis sebenarnya sudah pernah digunakan dulu
sebelum ada sistem parkir berlangganan. Jukir yang bertugas diberi
karcis, pengendara membayar tarif
parkir dan diberi karcis sebagai bukti

pembayaran retribusi.
Agar pendapatan parkir tidak bocor,
setiap titik parkir sudah ditentukan
setorannya. Setiap titik besaranya berbeda-beda. Tergantung jumlah kendaraan yang parkir di titik tersebut setiap
harinya. “Setiap tahun sudah ada targetnya,” katanya, Jumat (13/7).
Sedangkan untuk pilihan yang kedua
menggunakan aplikasi. Dishub sudah
menyiapkan parkir go pay. Caranya, pengendara hanya klik di handphone
untuk membayar parkir.
Namun, sebelum memilih diantara
dua sistem tersebut, dishub akan menghitung potensi penerimaan retribusi
parkir di semua titik. Ada 279 titik
parkir di Sidoarjo. Tujuannya untuk
melihat berapa sebenarnya pendapatan
parkir yang disetorkan.
Feri menjelaskan, perhitungan potensi
parkir itu sebelumnya tidak ada. Pemkab hanya mendapatkan pemasukan total dari parkir berlangganan. Dengan potensi itu, dishub bisa mengontrol dan
menargetkan pemasukan dari setiap
titik parkir. (nis/rek)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono
mengatakan,
pemkab
membantu mewujudkan
geo park dengan membangun area di sekitar tanggul. Namun, sebelum melakukan pembangunan, pemkab akan mengajukan
penggelolaan lahan ke
pemerintah. “Harus ada
izin dari pemerintah pu
sat,” katanya.(nis/rek)

SIAPKAN
OPSI: Salah
satu titik
parkir
berlangganan
di Jalan Gajah
Mada
Sidoarjo.
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Bekraf Berikan Fasilitas HKI
Gratis Untuk
Pengusaha
Sidoarjo
KOTA–Badan Ekonomi
Kreatif (Bekraf) memiliki
program pendaftaran hak
cipta dan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI). Program
tersebut diberikan kepada
pengusaha tanpa pungutan
biaya alias gratis.
“Program ini sudah dilakukan rutin sejak 2016 di
berbagai daerah di Indonesia,” ujar Deputi Fasilitasi
HKI dan Regulasi Badan
Ekonomi Kreatif Indonesia
Ari Juliano Gema usai
menghadiri sebuah acara
di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri, Waru, Jumat
(13/7).
Pria yang akrab disapa
Ari ini mengatakan pihaknya memberikan kemudahan fasilitas kepada
pelaku usaha UMKM
untuk mendaftarkan hak
cipta dan HKI produknya.
Tahun ini targetnya 3 ribu
HKI gratis. Hingga saat ini
yang sudah mendapatkan
fasilitas tersebut mencapai
2 ribu orang.
Akan tetapi dalam kegiatan di pondok pesantren
tersebut, Bekraf hanya
memberikan fasilitas HKI
secara gratis kepada 50 orang saja.

DOK

Ari Juliano

“Untuk pesantren, ini baru yang pertama kalinya,”
ujarnya.
Sementara itu pemilik
Ponpes yang juga menjabat
sebagai Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Timur, KH
Muhammad Zaki menyambut baik program yang diberikan Bekraf tersebut.
“Ini agar masyarakat
atau pengusaha memahami

betul tentang hak kekayaan
inteletual,” tuturnya.
Terpisah Konsultan
Klinik Usaha Mikro Dinas
Koperasi dan UKM SidoarjoAbdulHamid
mengaku sangat senang
dengan adanya program
ini. Menurutnya ada 35
pengusaha UKM Sidoarjo
yang mendapatkan fasilitasi HKI ini.
Menurutnya, hal ini sangat membantu sekali.
Sebab sebagian besar pengusaha UKM mengeluh
biaya yang bisa mencapai
Rp 3 juta. Bahkan mereka
terkesan menyepelekan
hak cipta. “Padahal yang
saya khawatirkan jika
mereka sukses dan kemudian diklaim menjadi milik
orang lain karena tidak punya hak cipta ya akhirnya
malah rugi sendiri,”
jelasnya. (mus/nis)
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