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RUDIANTO/RADAR SIDOARJO.

SOSIAL: Saiful Ilah ketika menyantuni yatim piatu dan anak dhuafa.

PERUBAHAN - Itulah
visi dan misi utama yang
dicanangkan oleh calon
independent, Drs HM
Supriyadi MPd, dalam
p e m i l i h a n
bupati (pilbup)
2010-2015. Ca-
lon bupati
yang lebih di-
kenal dengan
sebutan Pak
Guru Supriya-
di ini ingin ko-
ta kelahiran-
nya lebih maju
dan berkem-
bang dari kea-
daan yang sekarang ini.

Pak guru yang masih
mengajar di SMA Wac-
hid Hasyim 4 Waru Si-

doarjo ingin mengangkat
dunia pendidikan Si-
doarjo semakin gencar.

Lebih fenomenal lagi, dia
ingin membangun uni-

versitas de-
ngan ciri khas
Sidoarjo, de-
ngan salah
satu fakultas
unggulan ber-
basis keguru-
an dan ilmu
pendidikan.

Di samping
itu, guru PNS
yang diperba-
ntukan di

sekolah swasta ini ingin
kesejahteraan guru
swasta setara dengan
UMK.(vga)

H SARTO ST MHum
siap maju pemilihan ke-
pala daerah (pemiluka-
da) di Sidoarjo. Kesiapan
ini setelah dirinya men-
dapat dukungan dan do-
rongan dari berbagai ele-
men masyarakat.

Ditemui Radar Si-
doarjo di rumahnya, di
kawasan Brebek, Waru,
Sidoarjo, H Sarto dia me-
nyatakan mantap maju
pemilukada. ‘’Saya men-
dapat dukungan dan do-
rongan untuk ikut maju.
Makanya saya siap me-
ngemban amanah ini,’’
ujar bapak dua anak ini.

Kemantapan untuk
maju pemilukada juga
didukung sepenuhnya
oleh keluarga. Untuk
itu, persiapan materi ju-
ga sudah dilakukan.

Lantas apa yang men-
jadi tujuan maju pemi-
lukada ? Dengan nada
diplomatis, H Sarto me-
ngatakan ingin turut
menyelesaikan pemba-

ngunan yang ada di Ka-
bupaten Sidoarjo. Pem-
bangunan itu dari ber-
bagai sector, mulai dari
pembangunan di bidang
fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik, ke-
lanjutan pembangunan
infrastruktur perlu men-
dapatkan prioritas. Juga
pembangunan di bidang
SDM. “Saya bercita-cita
meningkatkan penghasil-
an perkapita penduduk
Sidoarjo,’’ tuturnya. (rud)

H Sarto ST MHum

Siap Emban Amanat

H SAIFUL Ilah SH MHum pu-
nya banyak modal untuk maju
calon bupati (cabup) Sidoarjo pe-
riode 2010-2015. Sebab, sudah dua
periode dia menjabat Wakil Bupati
Sidoarjo mendampingi Bupati Drs
Win Hendrarso MSi.

Bekal selama dua periode men-
jabat wakil bupati Sidoarjo ini be-
nar-benar menjadi peluang besar
bagi Saiful Ilah. Maklum, tidak
semua kandidat cabup bisa punya
bekal seperti pengalamannya.

Tak heran jika kini, mantan ma-
najer PS Deltras Sidoarjo itu per-
caya diri maju pemilukada Sidoarjo.
‘’Saya sudah siap menyiapkan se-
galanya,’’ kata laki-laki yang tinggal
di Jl Malik Ibrahim No 45, Sidoarjo.

Ketua Badan Narkotika Ka-
bupaten Sidoarjo ini mengaku, un-

Hendrarso. Maka, tak heran tim
suksesnya dalam beberapa benner
kampanye yang disebar, mempu-

tuk meneruskan pembangunan ber-
kelanjutan, dia siap meneruskan ke-
pemimpinan Bupati Sidoarjo Win

nyai ikon ‘Saiful Ilah Cabup, Wis
Nyoto Ayo Diterusno’.

Mengenai banyaknya aktivitas
pribadi dan jabatan di beberapa
perusahaan miliknya, Saiful Ilah
mengaku selama ini sudah mulai
diserahkan kepada anak-anaknya.

Malah, kendati disibukkan de-
ngan aktivitas menjadi cabup,
Ketua DPC Partai Kebangkitan
Bangsa Sidoarjo ini mengaku tetap
bisa membagi waktu dengan baik.
‘’Saya bisa memanaje pribadi
sendiri,’’ tegasnya.

Hal itu dibuktikan dengan tetap
mengikuti proses pendidikan S2
dan lulus dengan cumlaude.
Saiful Ilah mengatakan akan
berbuat yang terbaik untuk
Sidoarjo. ‘’Kan saya orang asli Si-
doarjo,’’ pungkasnya. (rud)

H Khulaim Junaidi SP

Harus Lebih Maju
KEINGINANNYA maju

pencalonan bupati berawal dari
harapan adanya kebijakan yang
bisa menyentuh masyarakat
secara langsung
atau pro rakyat.
Karena itu, dia
ingin Sidoarjo le-
bih maju sehingga
masyarakatnya
juga lebih makmur
dan sejahtera.

Keinginan me-
wujudkan kebi-
jakan yang pro-
rakyat ini bukan
tanpa sebab. Se-
bagai warga yang
tinggal di kawas-
an dekat pesisir,
dan keseharian-
nya bergumul dengan petam-
bak dan nelayan, Khulaim Ju-
naidi yang sejak kecil dibesar-
kan di Dusun Banjarkemu-
ning, Desa/Kecamatan Sedati,
merasakan kebijakan pemerin-
tah daerah yang belum me-
nyentuh warga di pelosok desa.

Akibatnya, masyarakat desa,

terutama petambak dan ne-
layan, belum bisa merasakan
kebijakan yang menguntungkan
mereka. ‘’Misalnya, bencana

banjir rutin yang
melanda tambak ti-
dak ada penangan-
an. Padahal, yang
punya tambak ti-
dak selalu orang
kaya dan hasil tam-
bak itu menjadi sa-
tu-satunya mata
pencaharian,’’ ujar
Khulaim yang juga
Wakil Ketua DPRD
Sidoarjo itu.

Dia mengata-
kan, akibat benca-
na tahunan yang
membuat banyak

tambak jebol itu, sebenarnya
aspirasinya sudah disampai-
kan di tingkat desa hingga
tingkat kabupaten. Namun,
ternyata kala itu, tidak ada
tanggapan yang serius.

Atas dasar itu dirinya bertekad
untuk memperjuangkan nasib
rakyat kecil di Sidoarjo. (rud)

Imam Sugiri

Optimalkan Potensi yang Ada
Ir H Imam Sugiri, salah satu

kandidat calon Bupati Sidoarjo
2010-2015 tergerak maju pe-
milihan umum kepala daerah.
Hal itu lantaran
terdorong untuk
ikut andil memba-
ngun Sidoarjo.

Selama menja-
bat Ketua Umum
Kamar Dagang
dan Industri (Ka-
din) Sidoarjo, dike-
tahui bahwa se-
benarnya potensi
Sidoarjo ini masih
banyak yang bisa
d i o p t i m a l k a n .
‘’Asal digali secara
optimal,’’ katanya.

Pergumulannya
dengan para pe-
laku usaha kecil mikro mene-
ngah (UMKM) membuatnya
berkeinginan untuk bersama-
sama bangkit. Sebab, bencana
lumpur memukul hampir
semua sektor, gak terkecuali
sektor UMKM.

Para pelaku UMKM yang

terbukti bisa bertahan di tengah
krisis itu, bisa menjadi contoh
bagi masyarakat untuk bisa bang-
kit dari keterpurukan seperti aki-

bat lumpur.
Karena itu, tak

heran kalau dalam
slogan yang banyak
terpasang di sudut-
sudut kota, Imam
Sugiri menggaung-
kan bersama mem-
bangun Sidoarjo
lebih baik. Sebagai
putra daerah asli
Sidoarjo, Imam Su-
giri yang dilahirkan
4 Maret 1964 silam
di Desa Banjar-
kemantren, Tula-
ngan, itu bertekad
menjadikan Sidoar-

jo lebik baik.
‘’Saya ingin Sidoarjo lebih

baik. Sidoarjo membutuhkan
pemimpin yang tepat dalam
mengambil kebijakan,’’ ujar
Ketua DPC Asosiasi Kon-
traktor Air Indinesia (AKAIN-
DO) Sidoarjo ini. (rud)
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