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KOTA-Pemkab Sidoarjo 
sukses mempertahankan ca-
paian opini Wajar Tanpa Pe-
ngecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Perwakilan Provinsi Jawa 
Timur. Capaian WTP tahun 
ini untuk yang ke-10 diraih 
secara berturut-turut. 

Penilaian WTP tahun ini 
diraih atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Sidoarjo Tahun Ang-
ga ran 2022. Penyerahan LHP 
LKPD TA 2022 Kabupaten 
Sido arjo opini WTP dilakukan 
Kepala BPK Perwakilan Jatim 
Karyadi kepada Bupati Sido-
arjo Ahmad Muhdlor di Kantor 
BPK RI Perwakilan Jawa 
Timur, Kamis (25/5). 

Bupati Sidoarjo Ahmad 
Muh dlor yang akrab disapa 
Gus Muhdlor bangga dengan 
capaian tersebut. Pasalnya 
opini WTP menjadi bukti kua-
li tas penyusunan laporan ke-
uangan Pemkab Sidoarjo telah 

disajikan secara wajar sesuai 
dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). 

“Alhamdulillah LHP LKPD 
TA 2022 Pemkab Sido arjo men -
dapat penilaian WTP. Ini men-
jadi tugas ka mi ke depan un tuk 
mem per ta hankan WTP yang 
sudah di raih 10 kali ber tu rut-

turut,” ujar Gus Muh dlor. 
Bupati muda alumni Fisip 

Unair Surabaya ini men je las-
kan, prestasi ini tidak terlepas 
dari kerja keras selu ruh ASN 
Pemkab Sidoarjo. Se lain itu, 
dukungan dari seluruh ma sya-
rakat Sidoarjo yang telah me-
nga wal roda pem bangunan. 

“Oleh karena itu, saya me ng-
apresiasi hasil kerja keras 
yang dilakukan jajaran selu-
ruh Organisasi Perangkat 
Dae rah (OPD) dalam menga-
wal dan mengelola keuangan 
dae rah selama setahun 
terakhir,” tegas bupati alumni 
SMAN 4 Sidoarjo itu. 

Ke depan Gus Muhdlor akan 
terus mendorong jajarannya 
untuk mempertahankan opini 
WTP pada penilaian tahun-
tahun berikutnya. Ia menilai 
opini WTP mempunyai peran 
penting untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah. Untuk itu 
ia meminta komitmen ASN 
Sido arjo dalam mengelola 
APBD secara profesional, 
akun tabel dan transparan. 

“Selain meningkatkan ke per-
cayaan masyarakat atas pe-
ngelolaan uang negara, opini 
WTP merupakan bukti AP BD 
dikelola secara bijak, pro-
fesional, akuntabel dan trans-
paran,” ucapnya. (nul/vga)

KOMPAK: Dari kiri, Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Kepala BPK Perwakilan 

Jatim Karyadi dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. 

Sidoarjo Sukses Pertahankan 
Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

APRESIASI: Penyerahan LHP LKPD TA 2022 Kabupaten Sidoarjo opini WTP 

dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi (kiri) kepada Bupati Sidoarjo 

Ahmad Muhdlor di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

KOTA-Kelompok Usaha 
Perem puan Mandiri (KUR-
MA) yang dica nang kan Pe-
me rintah Kabupaten Sido-
arjo sejak 2022 memberikan 
man faat bagi penerimanya. 
Tidak heran jika program 
tersebut kembali diserbu 
peminat tahun ini. 

Kepala Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Sidoarjo Mo ha-
mad Edi Kur niadi menga ta-
kan, tahun ini Pem kab juga 

masih memberikan ke mu da-
han untuk perempuan ru-
mah tangga de ngan program 
KURMA. 

Target pe ne ri manya sebe-
sar 2.400 ke lom pok. “Jum-
lah  nya sama de ngan tahun 
lalu,” katanya. 

Dari Program KURMA ini, 
diha rap kan 5 tahun ke depan 
sebanyak 8.467 RT dan RW 
di Kabupaten Sido arjo mem-
punyai UMKM unggulan. 

KOTA-Polresta Sidoarjo lakukan 
antisipasi untuk menekan potensi 
kejahatan jalanan. Mulai masifkan 
gerakan patroli kamtibmas saat 
malam hingga pagi hari.

Patroli kamtibmas dini hari ter se-
but digelar guna memberikan rasa 
aman dan nyaman masyarakat ter-
hadap segala potensi gangguan 
yang meresahkan. 

Baik tindak kri mi na litas, tawu-

ran, bahaya miras, nar koba hingga 
aksi balap liar.

“Di saat masyarakat istirahat 
malam hari, kami berpatroli berikan 
rasa aman dan nyaman,” ujar Ka-
bagops Polresta Sidoarjo Kompol 
Cris tian Bagus Yulianto.

Cristian memaparkan, kegiatan 
penga manan saat malam hari itu 
meru pakan instruksi langsung dari 
Kapolresta Sidoarjo dalam me wu jud-

kan kondusivitas kamtibmas.
“Sasaran patroli tidak hanya kawa-

san Sidoarjo Kota saja, namun juga 
meliputi wilayah perbatasan Ka bu-
paten Sidoarjo dengan kabupaten/
kota lain,” imbuhnya.

Dalam giat patroli malam, 
ujarnya, melibatkan beberapa per-
sonel gabu ngan yang. Di antaranya 
dari Sat res krim, Satreskoba, Sa-
map ta, Sat lantas dan dukungan 

dari Polsek jajaran.
Polisi juga mendatangi tempat-

tem pat yang masih banyak dijadikan 
nong krong pemuda. Polisi juga 
mengimbau agar para pemuda itu 
segera pulang bila sudah tidak ada 
keperluan lagi. 

“Bila ditemui anak-anak muda 
bersepeda motor di jalanan juga 
diimbau untuk bubar,” jelasnya. 
(nul/vga)

Antisipasi Kejahatan Jalanan, 
Gencarkan Patroli Malam

IST

BERJAGA: Polisi berpatroli dan memberikan imbauan pada pemuda yang nongkrong hingga dini hari.

 

KOTA-Berkas kasus tetangga pe-
lem par kotoran di Sukodono sudah 
leng kap. Satpol PP langsung melim-
pah kan berkas pelaku Masriah itu ke 
Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

ZAINUL FAJAR/RADAR SIDOARJO

SAKSI: Wiwik Winarti didampingi oleh kuasa hu-

kum nya saat menghadiri panggilan dari Satpol PP.

Sesuai dengan perintah 
presiden untuk me ning kat-
kan pertumbuhan ekonomi 
yaitu pertama dengan men-
cetak UMKM go to ekspor. 
Kemudian adanya Pe ning ka-
tan Penggunaan Produk Da-
lam Negeri (P3DN). 

“Hasil nyata KURMA pada 
2022, Si doarjo telah berhasil 
men ce tak sebanyak 300 
UMKM go to ekspor,” 
imbuhnya. 

Riska, pengusaha brownis 
asal Wo noayu adalah salah 
satu pene rima manfaat 
KUR MA.  Kelompok Usaha 
“Se kar Mandiri” milik Ris-
ka yang terdiri dari 8 
perempuan man diri di Desa 
Jimbaran  Wetan, Ke ca-
matan Wonoayu. 

Selain menerima manfaat 
berupa modal usaha yang 
diberikan dalam bentuk

KOTA-Pendukung setia Deltras, 
Del tamania kini tengah berharap be-
sar terhadap Akademi Deltras. Ha ra-
pan nya dapat melahirkan bintang 
sepak bola masa depan. 

IST

BERBAKAT: Pemain muda binaan Akademi 

Deltras sedang berlatih.


