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Angin Kencang
Terpa Balongbendo
Atap Rumah Terbang
dan Pohon Tumbang
BALONGBENDOAngin puting beliung
kembali menerjang wilayah Si doarjo, Sabtu
(15/12) sore. Ke rusakan
terparah terjadi di Desa
Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo.
Dari informasi yang dihimpun di lokasi, angin
puting beliung berhembus
sekitar pukul 15.30. Salah
satu warga, Paiman, mengatakan angin berhembus dari barat ke timur.
”Kira-kira selama lima
menit,” katanya.
Akibat terjangan angin
tersebut, sejumlah pohon

banyak yang tumbang dan
menimpa sejumlah rumah
warga. Kerusakan parah
terjadi di RT 6 dan RT 9,
RW 1 Desa Bakung Pringgodani. Salah satunya adalah rumah milik Paiman.
Bagian depan rumahnya
hancur tertimpa pohon
mangga yang tumbang.
Tidak lama setelah angin
mereda, warga setempat
langsung berduyun duyun
membersihkan pohon yang
tumbang. Selain itu, petugas BPBD juga telah tiba di
lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi.
”Pertama kita akan mengupayakan pemotongan
ranting pohon yang tumbang untuk segera di bersihkan. Kita juga akan

bantu distribusikan terpal
kepada rumah warga yang
terdampak sebagai langkah antisipasi awal,” ujar
Aslam, petugas BPBD di
lokasi kejadian.
Selain itu, Aslam juga
menyebut bahwa dari
pantauan nya dan laporan
anggota BPBD lain belum
ditemukan lkorban jiwa
dalam peristiwa tersebut.
Selain anggota BPBD,
anggota kepolisian dari
Polsek Balongbendo juga
telah tiba di lokasi kejadian. ”Kita sudah inventarisir rumah warga yang
terdampak. Kita juga bantu evakuasi warga,” sebut
Kapolsek Balongbendo
Kompol Sutriswoko.
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RUSAK: Rumah terdampak puting beliung di Desa Bakung Pringgodani, Balongbendo.

Pakai Sistem Baru, Percepat
Bangun Jalan Beton
SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO

BELUM DIATUR: Dua minimarket yang bersebelahan di Jalan Dr
Wahidin Sidoarjo.

KOTA-Tahun depan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo akan membuat sistem baru agar
mempercepat pembangunan jalan beton.
Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan
menyebutkan bahwa pembangunan jalan
beton membutuhkan waktu yang lama.
Paling tidak selama satu bulan se-

lama pekerjaan hingga cor mengering.
Dia pun tidak memungkiri jika aktifitas
warga terganggu. Terutama yang membuka toko. ”Jalan di depannya tidak
bisa dilewati,” katanya.
Agar tidak merepotkan warga lagi,
tahun depan Sigit akan mempercepat
pembangunan
z Ke Halaman 10

Raperda Pasar
Swalayan Batal Digedok

Ada Dua Pasal
yang Hilang
KOTA-Rancangan peraturan daerah (Raperda)
tentang penataan pasar
swalayan gagal ditetapkan. Alasannya, ada dua
pasal yang hilang dalam
rancangan tersebut.
Anggota Pansus Penataan Pasar Swalayan Wisnu Pradono mengatakan,
raperda tersebut sudah dibahas bersama dengan
pihak eksekutif. Bahkan
bulan lalu raperda dikirim
ke Pemprov untuk diteliti.

Hasilnya, Pemprov menemukan kejanggalan dalam
raperda tersebut.
Politikus PDIP tersebut
menjelaskan, ada dua pasal yang hilang. Pertama,
pasal 9 ayat 5 yang mengatur zonasi pasar swalayan. Jarak antara minimarket dibatasi minimal satu
kilometer. Selain itu, pasar
swalayan hanya bo leh
dibangun di jalan utama,
tidak boleh di jalan desa.
Pasal kedua yang hilang
adalah pasal 10. Isinya
mengatur pasar tradisional. Pasar rakyat harus
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DIKEBUT: Pengecoran jalan di Desa Kemiri Sidoarjo. Tahun 2019 pengecor jalan memakai system
baru yang lebih cepat agar tidak menganggu aktifitas warga.
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Penyebar Hate Speech
Ditahan di Polda
Penyelidikan Terus Berjalan
TAMAN-Polisi terus bergerak untuk melakukan penyelidikan kasus dugan ujaran kebencian yang menyangkut nama instansi
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Galih Kusuma Rachmawan, tengah
men jadi tersangka dan ditahan di ruang
tahanan Mapolda Jatim.
Wakasat Reskrim Polresta
Sidoarjo AKP
Ambuka Yudha
Hardi Putra mengutarakan bahwa pihaknya masih tengah dalam
proses penyelidikan kasus dugaan hate speech
tersebut. ”Masih
terus diproses,”
beber Ambuka,
IST
Sabtu (15/12).
Galih Kusuma Rachmawan
Selain itu, Ambuka juga menyebut jika warga Perumahan
Griya Taman Cipta Karya RT 17 RW 9, Bohar,
Kecamatan Taman itu dititipkan di ruang
tahanan Mapolda Jatim.
”Ruang tahanan polresta Sidoarjo sedang
direnovasi. Harus dititipkan,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, Galih dijemput
anggota TNI dirumahnya pada Kamis (13/12)
malam. Dia terpaksa
z Ke Halaman 10

Ingin Bela Timnas di Ajang Internasional

Khakim Ikuti Pelatihan di Akademi Juventus
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TOLAK: Warga Taman Tiara Regency menyuarakan aspirasi di depan proyek pembangunan ruko.

Warga Blokade Akses Pembangunan Ruko
Tidak Ada Persetujuan
dan Merasa Dirugikan
BUDURAN-Warga Perumahan Taman Tiara Regency Cluster New Age
memblokade pintu masuk
pembangunan ruko di Jalan
KH Ali Masud, Buduran,
Sabtu (15/12). Aksi tersebut
dilakukan sebagai wujud
apresiasi kekesalan warga
yang merasa dirugikan atas
pembangunan ruko yang
bersebelahan dengan rumahnya tersebut.
Tepay di pintu gerbang proyek pembangunan ruko, war-

ga memasang spanduk yang
bernada penolakan. Akibatnya, kendaraan proyek tidak
dapat keluar masuk untuk beraktifitas seperti biasa.
”Ini bentuk aspirasi warga yang merasa dirugikan
ka rena pembangunan
ruko. Ada batako jatuh ke
ru mah warga, bah kan
hampir mengenai anakanak” beber Beny, ketua
RT setempat yang juga sebagai kordinator aksi.
Selain itu, Beny juga
mengutarakan jika selama
ini belum ada titik temu
langkah mediasi antara

warga dan pihak developer
proyek. ”Pernah mediasi
sekali dua kali tapi belum
ada titik temu. Warga juga
belum diminta tanda tangan
persetujuan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu,
Beny berharap ada langkah
mediasi lanjut dari pihak
developer pembangunan
ruko. Sayangnya pihak developer sedang tidak ada
di lokasi proyek. Spanduk
blokade gerbang rencananya tidak akan dicopot
sebelum ada langkah mediasi dari developer dengan warga. (son/nis)

Berlatih bersama klub besar liga
Italia sekelas Juventus merupakan
pengalaman yang tak akan pernah
dilupakan oleh Muhammad Khakim
Al Mukshasibi. Pemain sepak bola
asal Dusun Salam Kelurahan Suko
ini berkesempatan mengikuti
pelatihan di akademi sepak bola
Juventus berkat prestasi gemilang
yang diraihnya di ajang Gala
Siswa Indonesia (GSI).
SILVESTER SILI TEKA
Wartawan Radar Sidoarjo

REMAJA yang akrab disapa Khakim itu mampu membawa provinsi
Jawa Timur menjadi juara 1 di
ajang sepak bola usia remaja paling
bergengsi di Indonesia tersebut.
Khakim sendiri sudah menekuni
olahraga sepak bola sejak kelas 5 SD.
Dia pertama kali berlatih serius di
Sekolah Sepak Bola (SSB) New Star
Salam. Berniat mengembangkan
kemampuannya, siswa kelas VIII
SMPN 4 Sidoarjo ini memutuskan
melanjutkan karirnya di klub
Bhayangkara FC.
Diadakannya seleksi tim GSI
tingkat kabupaten, membuatnya

semakin berlatih keras agar bisa
lolos ke jenjang yang lebih tinggi.
Pertandingan demi pertandingan
dia lalui dengan penuh perjuangan
hingga akhirnya terpilih membawa
nama provinsi di level nasional.
Berada di posisi winger menjadikannya aktor utama serangan
terhadap lawan. Berkat kontribusi
dan kepiawannya dalam tim,
predikat Man of the Match pernah
disandangnya sebanyak dua kali
saat melawan provinsi Papua dan
Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut dia raih
lantaran kehebatannya dalam
mendominasi lini tengah permainan.
“Dedikasi dan kontribusi dalam tim
menjadi kunci utama memenangkan
pertandingan,” paparnya.
Kerja keras serta teamwork yang
apik dalam tim, mengantarkannya
menjadi juara 1 di Gala Siswa
Indonesia. Setelah menjuarai GSI,
dia pun berhak mendapatkan
pelatihan khusus di Juventus yang
berlangsung selama 11 hari sejak
26 November hingga 6 Desember.
Bermain di Eropa membuat
Khakim sempat kesulitan
beradaptasi dengan cuaca yang
ekstrem. Dia pun mengalami kram
z Ke Halaman 10

Muhammad Khakim
Al Mukshasibi
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