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RedaksiKabar 

Semangat HUT ke-77 Kemerdekaan 
GENAP sudah ke77 tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022. Masyarakat di seluruh wilayah In-
donesia sangat antusias merayakan hari ulang tahun kemerdekaan setelah dua tahun lalu pandemi covid-19 
mengalami kasus yang sangat tinggi. Kini semua kegiatan totalitas dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan 
penuh suka cita.

Tak ketinggalan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merayakan kemerdekaan ke-77 tahun dengan be-
ragam rangkaian kegiatan. Mulai dari renungan suci di taman Makam Pahlawan, Upacara detik-detik proklamasi 
yang melibatkan masyarakat untuk mengikuti secara langsung di gedung Negara Grahadi, hingga parade-parade 
drumband dan carnival.

Khususnya pada upacara 1 Agustus tahun ini menjadi spesial karena tahun ini adalah kali pertama Gedung 
Negara Grahadi menyelenggarakan upacara secara terbuka dengan mengundang masyarakat Jawa Timur secara 
langsung. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana upacara dilangsungkan secara virtual dan undangan sangat 
terbatas karena pandemi Covid-19.

Sesuai tema kemerdekaan tahun ini, yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, menurut Gubernur Jatim, 
Khofifah Indar Parawansa, tema ini menjadi semangat untuk masyarakat Jatim agar benar-benar bisa bangkit 
lebih kuat sesuai sektor dan kemampuannya. Ini juga seperti semangat para pahlawan bangsa dalam mewujud-
kan kemerdekaan.

Selain itu, dari tema juga ada logo HUT ke-77 RI yang mempunyai filosofi tersendiri. Ada beberapa sederet 
filosofi dari logo HUT RI ke-77 tersebut, dilansir dari laman resmi Kemdikbud, Senin (1/8/2022), yaitu :
• Dua Panah ke Atas (Percepatan dan Pergerakan): Bentuk angka 77 menyerupai dua panah ke atas melam-

bangkan gerak percepatan dalam memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih 
kuat.

• Dua Anak Tangga (Progres dan Pembangunan): Dua garis mendatar membentuk tangga yang mengarah ke 
atas melambangkan progres dan pembangunan segala sektor di Indonesia.

• Bagian Atas Terpotong (Demokrasi dan Keterbukaan): Bagian atas terpotong melambangkan keterbukaan 
bangsa Indonesia dalam perannya di tingkat global untuk bergerak secara bebas aktif bersama dalam pemu-
lihan kondisi dunia.

• Garis Miring dan Sudut Runcing (Semangat Juang dan Garuda Pancasila): Garis miring dan sudut runcing, 
yang terinspirasi dari bambu runcing dan kepala Garuda Pancasila, melambangkan semangat pejuang untuk 
bangkitl ebih kuat dan tangguh.

• Dua Garis Melengkung (Sinergi dan Harapan): Dua garis melengkung melambangkan sinergi pemerintah 
dan masyarakat dalam bergotong royong dan bergerak berdampingan secara fleksibel dan dinamis menuju 
satu arah, menuju Indonesia Maju.

• Sudut Penghubung (Penghubung antarbangsa): Sudut penghubung melambangkanperan Indonesia pada 
forum G20 dalammempersatukan suara negara-negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan berbagai 
isu dan tantangan yang dihadapi dunia.

• Siluet Angka 1 (Persatuan Indonesia): Siluet angka satu melambangkansemangat persatuan BhinnekaTung-
gal Ika sebagai semboyanbangsa Indonesia yang besar, kuat,dan bersatu.

Namun hal penting apakah sehingga kita harus harus upacara pada setiap tanggal 17 Agustus?, tentu bangsa 
ada hal yang sangat penting pada tanggal tersebut yaitu dimana tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia 
menyatakan kemerdekaannya pada seluruh dunia. Dan yang menjadi tugas kita sekarang ini adalah mengisi 
kemerdekaan dengan bersama –sama mewujudkan masyarakat Indonesia khsusunya di Jawa Timur yang maju, 
cerdas, sejahtera dan berakhlak. 

Maka, mari kita persembahkan karya-karya kita untuk bangsa dan negara yang kita cintai agar bisa menjadi 
negara yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Redaksi
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Gubernur Membagi  

77 RIBU Bendera Merah Putih

He
nr

y

ubernur juga meluncur-
kan Gerakan Pengibaran 
Bendera Merah Putih 
satu bulan penuh se-

lama bulan Agustus 2022, untuk 
meningkatkan rasa nasionalisme 
masya rakat. Ini sejalan dengan SE 
Menteri Sekretaris Negara RI 12 Juli 
2022 untuk menyemarakkan peri-
ngatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

“Alhamdulillah antusias masya-

rakat di hari pertama luar biasa,” ujar 
Gubernur Khofifah, usai membagikan 
bendera secara simbolis kepada 
perwakilan masyarakat di Gedung 
Bhinaloka Kantor Gubernur, Jl Pahla-
wan Surabaya, Selasa (2/8/2022).

Jumlah 77 ribu bendera sebagai 
ikon usia HUT Kemerdekaan RI ke-
77. Untuk pendistribusiannya akan 
disambungkan dengan sejumlah ele-
men masyarakat. Banyak ormas, or-

ganisasi profesi, BUMD dan lainnya 
yang bisa bersama-sama dengan 
Pemprov.

Pada kesempatan itu ratusan 
warga mendatangi Gedung Bhina-
loka, Selasa (2/8/2022) siang. Ber-
bekal foto copy kartu keluarga atau 
foto copy KTP, mereka bisa mem-
bawa pulang satu bendera merah 
putih. Pembagian akan dilakukan 
hingga 16 Agustus 2022.

Menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membagikan gratis 77 ribu

 bendera Merah Putih kepada masyarakat Jawa Timur. 
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Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Alhamdulillah antusias 
masyarakat di hari 
pertama luar biasa

“

Masyaakat juga bia mendaftar secara online melalui 
link https://bit.ly/benderaGratisJatim. Hanya berlaku 
satu bendera untuk satu kepala keluarga.

Selain memasang bendera Merah Putih, Gubernur 
Khofifah juga mengajak masyarakat menyemarakkan 
dengan memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, 
spanduk, baliho dengan nuansa Kemerdekaan atau 
Kepahlawanan di lingkungannya.

Tukang Becak
Pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Pamekasan, 

Gubernur Khofifah juga berbagi bendera kepada 225 tu-
kang becak, dilakukan di halaman Kantor Bakorwil Ka-
bupaten Pamekasan, Sabtu (6/8/2022). 

“Ini benderanya Pak. Setibanya di rumah langsung di-
pasang ya,” kata Gubernur Khofifah.

Selain membagikan bendera, juga dibagikan sembako 
yang memang selama ini rutin dilakukan Khofifah.

“Memang seperti biasa saya bagi-bagi sembako ke-
pada tukang becak dan  kebetulan momentum di bulan 
kemerdekaan. Sekalian saja membagikan bendera,” tu-
turnya sambil tersenyum.

“Macam-macam isinya, ada beras 5 kg, minyak goreng, 
mie instan, gula, sarden dan kebutuhan pokok lainnya,” 
imbuhnya.

Usman (50th), salah satu tukang becak yang menda-
patkan kesempatan menerima bendera dari Gubernur, 
mengucapkan terima kasih atas pemberian bendera dan 
bantuan sembako kepadanya.

“Terima kasih atas bantuan sembako dan benderanya 
Ibu Khofifah. Benderanya akan saya kibarkan di rumah. 
Kebetulan di rumah benderanya sudah usang,” ujarnya. 
(red)
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ubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa men-
egaskan, Pemprov Jawa 
Timur mendukung penuh 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 
keempat bagi nakes. Sebab vaksinasi 
merupakan salah satu solusi sangat 
efektif mengatasi penyebaran Co
vid-19. 

“ Sesuai kebijakan Kemenkes, 
tenaga kesehatan merupakan priori-
tas. Ini dilakukan sebagai bentuk ke-
siapan tenaga kesehatan jika terjadi 
gelombang susulan penambahan ka-
sus Covid-19,” ujar Gubernur, Sabtu 
(30/7/2022).

GUBERNURAN

G

bagi Nakes 
SEGERA 
DIMULAI

Sesuai Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes, pemberian vaksin covid-19 
dosis keempat atau booster ke-2 bagi tenaga kesehatan (nakes) 
telah diberlakukan sejak 28 Juli 2022. Di Jawa Timur, vaksinasi 
booster kedua untuk para nakes ini juga akan segera dimulai. 

Vaksinasi Dosis Keempat

Khofifah menyambut baik ada-
nya vaksin booster ke 4 ini lantaran 
telah terbukti efektif di beberapa 
negara. Di antaranya Amerika, In-
ggris, Israel dan beberapa negara 
lainnya yang telah menerapkan 
vaksin dosis ke 4.

Sebagai informasi, vaksinasi  
dosis lanjutan booster kedua bagi 
nakes dapat diberikan jika booster 
pertama menggunakan jenis vak-
sin Sinovac maka booster kedua 
dapat menggunakan beberapa 
jenis vaksin. Antara lain menggu-
nakan Astra Zeneca dengan dosis 
separuh dosis (half dose) atau 

0,25 ml, Pfizer dengan dosis sepa-
ruh dosis (half dose) atau 0,15 ml, 
Moderna dengan dosis dosis pe-
nuh (full dose) atau 0,5 ml, Sinop-
harm dengan dosis dosis penuh 
(full dose) atau 0,5 ml dan Sinovac 
dengan dosis penuh (full dose) 
atau 0,5 ml.

Sementara jika pada booster per-
tama menggunakan Astra Zeneca, 
dapat menggunakan vaksin booster 
kedua yakni jenis Moderna seba-
nyak separuh dosis (half dose) atau 
0,25 ml, Pfizer sebanyak separuh 
dosis (half dose) atau 0,15 ml, Astra 
Zeneca sebanyak dosis penuh (full 
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Disisi lain, data Kementerian Kese-
hatan RI per tanggal 28 Juli 2022 men-
catatkan capaian vaksinasi booster 
pertama di Jawa Timur tercatat ber-
jumlah 7.068.000 Orang. 

Oleh karena itu, Gubernur Khofifah 
kembali  mengimbau kepada seluruh 
kepala daerah di Jawa Timur untuk 
memaksimalkan percepatan vaksinasi 
booster dosis pertama bagi masya-
rakat. (red)

GUBERNURAN

dose) atau 0,5 ml.
Selanjutnya jika booster per-

tama menggunakan Pfizer, nakes 
dapat menggunakan vaksin booster 
kedua dengan jenis vaksin kedua,  
antaralain Pfizer dengan dosis pe-
nuh (full dose) atau 0,3 ml, Moder-
na dengan dosis separuh dosis (half 
dose) atau 0,25 ml dan Astra Zeneca 
sebanyak dosis penuh (full dose) 
atau 0,5 ml.

Lalu, apabila pada booster per-
tama menggunakan Moderna nakes 
dapat menggunakan vaksin booster 
kedua dengan jenis vaksin Moderna 
dengan dosis separuh dosis (half 
dose) atau 0,25 ml. 

Dan jika pada booster pertama 
menggunakan Sinopharm dapat 
menggunakan vaksin booster dosis 
kedua dengan jenis vaksin Sinop-
harm dosis penuh (full dose) atau 
0,5 ml.

Sebelumnya, disampaikan pula 
melalui surat edaran Kementerian  
Kesehatan RI, vaksin yang dapat di-
gunakan untuk dosis booster bagi 
tenaga kesehatan ini merupakan 
vaksin Covid-19 yang telah men-
dapatkan Persetujuan Penggunaan 
Dalam Kondisi Darurat Atau Emer-
gency Use Authorization (EUA), dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) dengan memperhatikan 
ketersediaan vaksin yang ada.

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Sesuai kebijakan Kemenkes, 
tenaga kesehatan merupakan 

prioritas. Ini dilakukan 
sebagai bentuk kesiapan 

tenaga kesehatan jika 
terjadi gelombang susulan 

penambahan kasus Covid-19

“

Adapun persyaratan pembe-
rian vaksinasi Covid-19  dosis 
booster kedua bagi nakes memi-
liki interval 6 (enam) bulan sejak 
vaksinasi dosis booster pertama. 
Dimana para tenaga kesehatan 
dapat memperoleh vaksinasi 
Covid-19 dosis booster kedua di 
fasilitas pelayanan kesehatan dan 
atau di pos pelayanan vaksinasi 
Covid-19.
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KEMERIAHAN 
HUT ke 77 Kemerdekaan RI 

di Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur kembali 
memeriahkan peringatan HUT 
ke-77 Republik Indonesia, 
setelah dua tahun terakhir 
dikemas sederhana karena 
Pandemi Covid-19. Hal tersebut 
merujuk pada Surat Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg)
RI tentang Penyampaian 
Tema, Logo, dan Partisipasi 
Menyemarakkan HUT ke-77 
Kemerdekaan RI.U ntuk menyemarakkan 

HUT Kemerdekaan RI, 
Pemprov Jawa Timur 
akan menggelar bebe-

rapa rangkaian kegiatan yang cukup 
meriah. serangkaian upacara detik-
detik proklamasi yang akan dilaku-
kan tahun ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya, Sebba Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar parawansa, 
mengundang masyarakat secara 
langsung untuk melihat lebih dekat 
jalannya Upacara Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI ke 77.

Masyarakat yang sudah 
mendaftar, kata Ali, untuk mengikuti 
upacara detik-detik proklamasi ke-
merdekaan maupun upacara penu-
runan bendera melalui link yang te-

lah disediakan Pemprov Jatim.
“Untuk sesi upacara pengibaran 

bendera disediakan sebanyak 500 
undangan. Sedangkan pelaksanaan 
upacara penurunan bendera dise-
diakan sebanyak 750 undangan,” 
terang Kepala Biro Administrasi 
Pimpinan, Ali Kuncoro.

Bagi masyarakat yang sudah 
mendaftar, ada ketentuan mengiku-
ti upacara bendera di HUT RI ke-77, 
yakni wajib mengenakan pakaian 
batik lengan panjang bagi pria dan 
pakaian sopan bagi wanita.

Selain mengundang masyarakat, 
Ali mengatakan akan ada bebera-

pa penampilan tarian dan atraksi 
saat upacara detik-detik prokla-
masi maupun saat upacara penuru-
nan bendera. Antara lain, hiburan 
berupa Drum Band dari SMA Taruna 
Brawijaya hingga Hiburan Reog Po-
norogo yang merupakan kesenin 
budaya khas Jawa Timur. 

Untuk pertunjukan seni ini, 
masyarakat dipersilahkan untuk 
melihat secara langsung. Setelah 
pertunjukan-pertunjukan tersebut 
usai, maka dilangsungkanlah Upa-
cara detik-detik proklamasi Kemer-
dekaan RI. 

Kemeriahan upacara ini juga di-
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gelar pada pada sore harinya, yaitu 
pada saat upacara penurunan Ben-
dera Merah putih sekitar pukul 
16.00WIB. Sebelum upacara digelar, 
juga akan disajikan gelar tarian ke-
menangan, drumband SMAN3 Taru-
na Brawijaya dan Aksi dari jember 
Fashion carnival. Pada gelaran ini, 
masyarakat juga dipersilahkan oleh 
Gubernur Jawa Timur untuk me-
nyaksikan secara langsung.

Untuk rangkaian upacara detik-
detik proklamasi, setelah usai di-
laksanakan, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa bersama 
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak beserta jajaran 
melakukan acara resepsi kenega-
raan.

Gubernur Khofifah, Wagub Emil, 
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono be-
serta kepala Perangkat Daerah di 
lingkungan Provinsi Jatim menerima 
ucapan selamat dari negara-negara 
sahabat. Dengan dukungan nega-
ra-negara sahabat, ke depan, Ibu 
Gubernur Khofifah bersama Bapak 
Wagub, Sekda dan seluruh jajaran 

di lingkungan Provinsi Jatim opti-
mis mewujudkan tema HUT Kemer-
dekaan RI ‘Pulih Lebih Cepat, Bang-
kit Lebih Kuat.

Gubernur Khofifah bersama 
Wagub Emil juga akan melakukan ta-
syakuran bersama veteran, perintis 
kemerdekaan, janda perintis ke-
merdekaan usai upacara detik-detik 
proklamasi di Gedung Negara Gra-
hadi Surabaya.

Gubernur Yakin Masyarakat Jatim 
Mampu Pulih Lebih Cepat Bangkit 
Lebih Kuat

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, berharap kekom-
pakan, kebersamaan, semangat, 
perjuangan, sinergi dan dan kolabo-
rasi bisa membuat masyarakat Ja-
tim pulih lebih cepat bangkit lebih 
kuat. Hal ini dikatakan Gubernur 
Khofifah usai memimpin Malam Re-
nungan Suci Hari Proklamasi Kemer-
dekaan RI di Taman Makam Pahla-
wan 10 November Surabaya, Rabu 
(17/8/2022) dini hari.

Menurut gubernur dengan se-

makin melandainya Covid 19 diha-
rapkan berseiring dengan normal-
nya sektor ekonomi. Bapak presiden 
lanjut gubernur telah memperi-
ngatkan kita bahwa ada 103 negara 
yang saat ini hampir diambang krisis 
Bahkan ada yang sudah mengalami 
krisis pangan, keuangan dan energi.

“Ayo bersama-sama kita wujud-
kan pulihnya lebih cepat bangkit-
nya lebih kuat sesuai sektor dan 
kemampuan yang kita miliki, seperti 
semangat para pahlawan bangsa 
mewujudkan kemerdekaan seperti 
yang kita rasakan hari ini, “ harap-
nya.

Sementara itu, pada peringatan 
kemerdekaan RI tahun ini Pem-
prov Jatim melalui Dinas Sosial 
juga memberikan bantuan kepada 
Perintis dan janda perintis pejuan-
gan sebanyak 9 orang, keluarga para 
pahlawan 12 orang, dan Anggota 
Veteran 10 orang.

“Di HUT Kemerdekaan RI ke 77 
tahun mengambil tema Pulih Lebih 
Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Kalau kita 
bersinergi dan berkolaborasi secara 
rasa kekuatan kita dan kecepatan 
untuk pemulihan pada sektor yang 
terdampak covid 19 insyaallah bisa 
diselesaikan bersama. Terima kasih 
para Keluarga pejuang, perintis ke-
merdekaan, serta anggota LVRI,” 
kata Gubernur Khofifah.

Maka itu, pihak pemerintah 
provinsi Jatim akan terus memberi-
kan perhatian dan bantuan kepada 
keluarga pejuang, perintis kemer-
dekaan, dan LVRI.

“Sekali lagi saya mengucap-
kan terima Kasih kepada keluarga 
perintis pejuang, dan LVRI. Mari kita 
sama bersama menjaga dan sema-
ngat kemerdekaan republik Indone-
sia,” pungkasnya.

Apresiasi Tim Ekspedisi 77 
Memeriahkan peringatan HUT ke-

77 Kemerdekaan RI di Jawa Timur 
juga dilakukan oleh Tim Ekspedisi 77 
yang mengibarkan 77 Bendera Me-
rah Putih di Puncak Gunung Arjuno 
tepat pada tanggal 17 Agustus 2022. 

Ayo bersama-sama 
kita wujudkan pulihnya

 lebih cepat bangkitnya lebih 
kuat sesuai sektor dan 

kemampuan yang kita miliki, 
seperti semangat para 

pahlawan bangsa mewujudkan 
kemerdekaan seperti yang 

kita rasakan hari ini

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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Setelah menempuh dua hari per-
jalanan mendaki gunung dan melak-
sanakan misi peduli lingkungan, 
pengibaran bendera merah putih 
berlangsung khidmat di puncak Gu-
nung Arjuno yang berada di 3.339 
meter di atas permukaan laut. 

Atas keberhasilan Tim Ekspedisi 
77 mengibarkan bendera Merah Pu-
tih di Puncak Arjuno, Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa 
menyampaikan apresiasi dan terima 
kasihnya.

Menurut Gubernur Khofifah, per-
juangan Tim Ekspedisi 77 bukanlah 
hal yang mudah. Tapi, terjalnya gu-
nung dan sulitnya medan mampu 
ditempuh dengan semangat cinta 
tanah air dan juga semangat peduli 
lingkungan. 

Dan yang menambah kebang-
gaan, prosesi pengibaran bendera 
merah putih dilakukan di puncak 
Gunung Arjuno yang merupakan ca-
gar biosfer Bromo Tengger Semeru 
Arjuno dan telah ditetapkan masuk 
sebagai Cagar Biosfer dunia oleh 
UNESCO pada tahun 2015. 

“Saya selaku Gubernur Jawa 
Timur mengapresiasi dan mengu-
capkan terimakasih ,  selamat dan 
sukses atas kerja keras Tim Ekspe-
disi 77 yang berhasil mengibarkan  
77 Bendera Merah Putih di puncak 
gunung Arjuno. Hal ini  memberi 
kebanggaan seluruh warga Jawa 
Timur,” ucap Gubernur Khofifah di 
Grahadi, Kamis (18/8) pagi 

Sebagai pecinta pendakian, Gu-

bernur Khofifah memahami bahwa 
Ekspedisi ini tidak ringan. Medan 
pendakian Gunung Arjuno dari pos 
Sumber Brantas cukup berat kare-
na faktor kemiringan yang cukup 
tajam. 

Oleh sebab itu, gubernur pe-
rempuan pertama Jatim ini menye-
butkan bahwa perjuangan Tim Eks-
pedisi 77 ini layak diacungi jempol 
dan diberi apresiasi. 

“Terlebih ekspedisi ini sangat 
penting dan strategis dalam rangka 
membangun semangat kejuangan 
dan semangat pelestarian hutan. 
Serta semangat empati dan peduli 
akan kondisi kawasan Tahura R 
Soer yo khususnya jalur pendakian 
menuju Gunung Arjuno dari Sumber 
Brantas Kota Batu,” tambahnya. 

Sebagaimana diketahui Tim Eks-
pedisi 77 memulai perjalanannya 
pada tanggal 16 Agustus 2022. Per-
jalanan dimulai dengan menanam 
77 pohon cemara gunung di Pos 1 
Brakseng jalur pendakian Gunung 
Arjuno, pada ketinggian diatas 2000 
mdpl.

Selesai penanaman 77 pohon ce-
mara gunung, Tim Ekspedisi  melan-
jutkan perjalanan menuju puncak 
dengan sebelumnya bermalam di  
lapangan kotak. 

Baru pada tanggal 17 Agustus 
2022 pukul 06.00 WIB tim melan-
jutkan pendakian menuju lapangan 
Pasar Dieng sebagai tempat melak-
sanakan upacara dalam rangka 
peringatan HUT RI dan pengibaran 

77 bendera merah putih.
Tepat di peringatan detik detik 

prokolamasi Kemerdekaan RI yaitu 
pukul 10.00 WIB 17 Agustus 2022 
Tim Ekspedisi melaksanakan Upa-
cara Peringatan HUT Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke 77.

Rangkaian upacara dilakukan 
dengan pembacaan teks prokla-
masi yang dilanjutkan dengan pen-
gibaran bendera merah putih serta  
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

“Tentu kita bisa membayangkan 
bagaimana khidmat dan harunya 
melakukan upacara dan pengibaran 
bendera di ketinggian 3.339 mdpl. 
Semangat kejuangan menggelora 
di hati masing masing anggota Tim 
Ekspedisi, bahkan saya dengar tidak 
sedikit yang meneteskan air mata,” 
tegas Khofifah.

Ia berharap apa yang dirasakan 
tim Ekspedisi 77 tersebut juga ter-
desiminasikan pada seluruh warga 
Jatim dan seluruh warga Bangsa. 
Bahwa betapa besar negara Indo-
nesia, yang didalamnya ada Provinsi 
Besar Jawa Timur. 

Yang kemudian nikmat kemer-
dekaan yang telah diraih juga dihar-
apkan Gubernur Khofifah berseiring 
dengan semangat mengisi kemer-
dekaan dengan lebih maksimal dan 
memberi manfaat bagi sesama, bagi 
bangsa dan negara. 

Tidak hanya mengibarkan 77 ben-
dera merah putih di Puncak Arjuno. 
Namun Tim Ekspedisi 77 juga me-
letakkan Prasasti Nawa Bhakti Satya 
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sangat mencintai negeri ini. Ia pun 
memberikan acungan jempol ke-
pada anak-anak yang sedari kecil 
memiliki jiwa nasionalisme begitu 
besar.

Bangunan nasionalisme yang luar 
biasa itu disebut Khofifah sebagai 
bentuk optimis bahwa Jatim di 
masa depan dapat bangkit dan pu-
lih sepenuhnya. Kesempatan ini pun 
menjadi momen untuk berbagi ba-
hagia dan apresiasi atas semangat 
putra-putri bangsa.

Tak lupa di kesmepatan ini, Gu-
bernur pun membagikan souve-
nir HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Ia 
juga menyampaikan bagi undangan 
dalam foto yang dilingkari namun 
belum bisa hadir di Grahadi, tetap 
bisa mengambil souvenir yang te-
lah disiapkan. Tak hanya itu, semua 
anak yang ada dalam unggahan 
foto instagram Gubernur Khofifah 
namun tidak dilingkari juga telah 
disiapkan souvenir untuk diambil di 
Gedung Negara  Grahadi.(red)

LAPORAN UTAMA

yang merupakan konstruksi bhakti 
pembangunan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Jawa Timur  di Puncak Ar-
juno. 

Seusai upacara dan menuruni 
gunung, Tim Ekspedisi 77 juga 
menjalankan misi selanjutnya yaitu 
melakukan kegiatan sapu bersih 
sampah berserakan alias Saber-
Saber di sepanjang jalur pendakian 
hingga kembali sampai di pos Sum-
ber Brantas Batu. 

“Semoga Ekspedisi 77 Arjuno 
yang dilaksanakan dalam rangka 
HUT Proklamasi Kemerdekaan Ri ke 
77 akan menginspirasi kita semua 
untuk selalu mengelorakan jiwa ke-
juangan, jiwa kegotongro yongan, 
semangat jiwa untuk selalu mele-
starikan hutan sebagai sumber ke-
hidupan masa depan,” pungkas Gu-
bernur Khofifah. 

Undang Anak-Anak yang Ikut Upa-
cara

Anak-anak dan para pedagang 
yang mengikuti upacara Kemer-
dekaan RI tanggal 17 Agustus lalu 
dari luar pagar Gedung Negara Gra-
hadi ternyata menarik perhatian 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah In-
dar Parawansa. 

Gubernur Khofifah bahkan secara 
khusus mengundang mereka un-
tuk menikmati makan bersama dan 
mengarungi Kalimas di belakang 
Gedung Negara Grahadi Surabaya, 
Sabtu (20/8) sore. Undangan itu 
disampaikannya melalui foto yang 
dilingkari dan diunggah di akun in-
stagram pribadi Gubernur Khofifah 
@khofifah.ip. Dalam foto tersebut 
anak-anak dan tukang bakso tampak 
memberi-
kan peng-
hormatan 
saat pengi-
baran dan 
p e n u r u -
nan ben-
dera dalam 
r a n g k a 
U p a  c a r a 
HUT Ke-77 

RI dari luar Halaman Gedung Negara 
Grahadi Surabaya, Rabu (17/8).

Gubernur Khofifah mengajak 
anak-anak beserta orang tuanya 
menyusuri Kalimas menaiki wisata 
perahu dengan mengajak serta cu-
cunya, Aisyah Nabila. Suasana pun 
terasa begitu hangat dan akrab 
antara orang nomor satu di Jatim 
tersebut dengan warganya.

“Saya sebetulnya trenyuh. Dari 
foto-foto yang dikirim ke saya, ter-
nyata antusiasme masyarakat ini be-
sar sekali,” ungkapnya.

Meski sebenarnya mereka tidak 
mendapatkan undangan karena 
kuota telah penuh, para orangtua 
bersama putra-putri mereka tetap 
rela mengikuti upacara dengan 
khidmat dari luar halaman Grahadi. 
Anak-anak pun terlihat memberi-
kan hormat dengan khidmat begitu 
Sang Saka Merah Putih dikibarkan.

Menurtnya, dari upacara tempo 
hari, putra-putri Jatim yang masih 
berusia balita hingga 7 tahun itu 
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ari Koperasi 12 Juli yang 
tahun 2022 ini genap ke 
75, diperingati dengan 
tema “Pemulihan Ekono-

mi Melalui Kedaulatan Pangan dan 
Energi Bersama Koperasi.”

Di Jawa Timur, peringatan dirang-
kaikan dengan pembukaan K-UKM 
Expo ke-9 yang digelar di  Grand City 
Convention Center Kota Surabaya, 
Rabu (27/7/2022). Kegiatan yang 
dibuka Gubernur Jawa Timur, Khofi
fah Indar Parawansa, ini memiliki 
tema “Transformasi Koperasi untuk 
Ekonomi Berkelanjutan dan Mem-
bangun Kemandirian UMKM Jawa 
Timur Go Global”.

“Hari koperasi pada dasarnya bagi-
an dari akumulasi dan sinergi seluruh 

H

HARI KOPERASI KE-75

SAATNYA UMKM 
UNJUK PRODUK

LOH JINAWI

gerakan koperasi,” kata Gubernur 
Khofifah berharap ada tindak lanjut 
atau plan of action yang lebih konkret 
dan terukur sebagai ikhtiar memaju-
kan kesejahteraan umum dan men-
cerdaskan kehidupan bangsa. 

“Saya ingin koperasi di Jatim men-
jadi kekuatan yang luar biasa diduku-
ng berbagai aplikasi yang dibangun 
untuk meluaskan jaringan di era 
digitalisasi ekonomi. Pelaku koperasi 
sudah saatnya menjadi pelaku usaha 
baik UKM atau IKM, meliputi pola 
membayar cashless, transformasi 
sistem lebih advance,” imbuhnya.

Gubernur juga menandata-
ngani perjanjian kerja sama dengan 
bebe rapa perusahaan e-commerce 
terkait promosi pengembangan di-

gital di Jatim, yaitu PT Global Digital 
Niaga (Blibli), Tokopedia, PT Karya 
Anak Bangsa (Go-Jek).

Kerja sama tersebut menjadi ba-
gian penting sinergitas me nguatkan 
koperasi dan UMKM dalam mem-
berdayakan ekonomi di Jatim. 
Kolaborasi juga merupakan bentuk 
peningkatan kualitas dan menjadi 
tanggung jawab bersama bagi se-
mua stakeholder.

Koperasi yang sukses harus bisa 
meningkatkan kualitas dan bisa ber-
sinergi. Pastikan tidak hanya menjadi 
konsumen tapi juga produsen baik 
UKM maupun IKM,” katanya.

Tokoh Penggerak 
Di hari koperasi ke-75 ini, Guber-
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tenaga kerja, dan memutarkan mo-
dal sekitar Rp 32 triliun, menghasil-
kan SHU sebesar Rp 1,33 trilliun. 

Untuk mendukung kemajuan ko-
perasi, Pemprov menjalankan ber-
bagai program. Seperti memberikan 
pelatihan managerial sertifikat kerja 
kompetensi nasional indonesia (SK-
KNI), serta adanya aplikasi SiJawara 
Plus yang memberikan kesempatan 
Koperasi dan UMKM Jatim untuk be-
lajar secara mandiri. 

Gubernur Khofifah menyam-
paikan, Pemprov juga memberikan 
fasilitasi dalam pengurusan Nomor 
Induk Berusaha (NIB), fasilitasi merk 
produk, sertifikasi halal dan juga ser-
tifikasi ISO. 

Melalui Diskop dan UKM Jatim, 
pelaku koperasi juga difasilitasi pe-
masaran produk melalui offline di ge-
dung galeri, memberikan pelatihan 
pemasaran secara online dengan 5 
market place yaitu tokopedia, gojek, 
shopee, blibli dan grab serta mem-
bantu membuat logo dan design ke-
masan melalui sinergi antara talenta 
anak-anak muda dalam Millenial Job 
Center (MJC) dengan UMKM.

“Dari segi permodalan, kami ak-
tif memberikan fasilitasi pendampi
ngan akses permodalan melalui 

kredit lunak yang disalurkan 
melalui Bank Jatim. Juga pe
nyaluran dana bergulir dan 
pinjaman berbunga rendah 
seperti KUR,” katanya. 

Hasil upaya itu terbukti 
dengan meningkatnya kon-
tribusi sektor koperasi dan 
UMKM dalam PDRB Jatim. 
Koperasi dan UMKM tahun 
2021 memberikan kontri-
busi sebesar 57,81%, naik 
0,56% dibandingkan di ta-
hun 2020. 

Total PDRB Jatim menca-
pai Rp 1.418,94 trilliun den-
gan kontribusi koperasi dan 
UMKM sebesar Rp 964,91 
trilliun. Ini menandakan ko-
perasi dan UMKM merupa-
kan tulang punggung pere-
konomian Jatim. (Red)

LOH JINAWI

nur Khofifah mendapatkan peng-
hargaan sebagai Tokoh Penggerak 
Ko perasi Utama Tahun 2022 dari 
Dewan Koperasi Indonesia. Peng-
hargaan diberikan dalam acara 
Puncak Hari Koperasi Ke-75 yang 
di selenggarakan di Stadion Baru 
Kebon Dalem, Kabupaten Kendal, 
Sabtu (23/7/2022). 

Penghargaan tertinggi yang 
diberikan Dewan Koperasi Indo-
nesia itu diserahkan oleh Menko 
Perekonomian, Airlangga Hartarto  
pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Prov. Jatim, 
Andromeda Qomariah yang hadir 
mewakili Gubernur Khofifah. Peng-
hargaan ini merupakan apresiasi 
atas upaya keras Gubernur Khofifah 
aktif mengembangkan koperasi di 
Jatim. 

“Alhamdulillah, penghargaan ini 
saya dedikasikan kepada seluruh 
gerakan koperasi di Jawa Timur atas 
dedikasinya melestarikan budaya 
gotong royong dan profesional-
isme gerakan koperasi dalam men-
jalankan sistem perkoperasian,” 
kata Gubernur Khofifah, di Grahadi, 
Sabtu (23/7/2022).

“Seiring perkembangan zaman, 
saatnya koperasi bertranformasi 

dengan menerapkan digitalisasi dan 
membentuk pelaku-pelaku koperasi 
milenial agar ke depan koperasi da-
pat menjadi agregator bagi UMKM 
dan makin banyak yang  Go-Global,” 
lanjutnya.

Perkembangan koperasi di Jatim 
meningkat terutama setelah terbit-
nya undang-undang nomor 11 ta-
hun 2020 tentang cipta kerja. Dari 
data Dinas Koperasi dan UKM Jatim, 
pendirian koperasi tahun 2020 hing-
ga 2022 berdiri 515 koperasi baru. 
Selain itu, dari aspek jumlah koperasi 
aktif juga meningkat. 

“Pesatnya perkembangan kop-
erasi ini menjadi tantangan bagi 
kami untuk bisa memastikan bahwa 
mereka berkembang dan berdaya 
ekonominya. Sebab total koperasi 
saat ini di Jatim  mencapai 22.965 
koperasi,” tegasnya. 

Dari sisi kinerja keuangan, ko-
perasi memiliki peran penting dalam 
hal mendukung pertumbuhan pere-
konomian di Jatim. Hal ini dapat dili-
hat dari online data system koperasi  
per akhir Juni 2022, tercatat 3,97 
juta orang yang menjadi anggota 
dan menjalankan kegiatan koperasi.

Dari jumlah itu, koperasi se Ja-
tim telah memberdayakan 144.725 



JAWA TIMUR AGUSTUS 202214    POTENSI EDISI 140

ubernur Khofifah memin-
ta upaya pendampingan 
untuk percepatan trans-
formasi digital,  akses 

pasar dan akses permodalan bagi K-
UKM diperluas. 

“Ada MoU yang telah kita lak-
sanakan dengan beberapa lembaga  
untuk memberikan akses pasar dan 
permodalan. Tentu kami berharap, 
pasca-expo bisa menghasilkan tran-
saksi perdagangan yang lebih ba-
nyak,” kata Khofifah dalam sambu-
tannya saat penutupan Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM) 
Expo ke9 di Grand City Surabaya, 
Minggu (31/7) malam.

Selama pameran berlangsung, 
omzet per 31 Juli  pukul 14.25 telah 
mencapai Rp 2,5 milliar dengan to-
tal pengunjung 16.520 orang. Selain 
itu, untuk transaksi lembaga jasa 
keuangan perbankan mencapai Rp 

10,3 milliar. Melalui expo ini juga di-
dapatkan sejumlah  pre order atas 
barang dan jasa .

Gubernur secara khusus mendo-
rong adanya percepatan transforma-
si digital bagi K-UKM khususnya di 
Jawa Timur. Ini penting, karena digi-
talisasi K-UKM adalah hal mende-
sak yang harus disegerakan. Ini 
berse iring dengan prediksi Jack Ma, 
Founder Ali Baba Group yang me-
nyatakan bahwa pada tahun 2030, 
99% UMKM akan bertransformasi  
ke digital dan 85% akan masuk pada 
e-commerce.

Lebih lanjut Khofifah menyam-
paikan pentingnya sinergi antara 
pelaku UMKM dengan unsur penta-
helix approach. Dimana, pemerin-
tah berperan membangun mediasi 
support dan market akses. Kemu-
dian sektor privat bisa memberikan 
pendampingan permodalan, pen-

dampingan sekaligus akses pasar. 
Sedangkan, perguruan tinggi bisa 
melakukan pendampingan serta 
melibatkan peran media dan masya-
rakat juga harus dilakukan pada saat 
bersamaan.

Lebih lanjut, Mantan Menteri 
Sosial RI ini memaparkan peranan 
penting sektor UMKM pada PDRB Ja-
tim. Tahun 2021, kontribusi UMKM 
sebesar 57,81% terhadap PDRB Ja-
tim. “Tahun 2030, kontribusi UMKM 
diprediksi akan mencapai 80% terha-
dap PDRB,” paparnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Prov Jatim, Andromeda Qomariyah, 
menyebut antusiasme masyarakat 
dalam K-UKM Expo ke-9. “Ini juga 
bisa menjadi pengungkit semangat 
agar pelaku UMKM di Jatim terus 
menerus mengembangkan usaha 
dan juga berinovasi menciptakan 
produk unggulan,” pungkasnya.  (red)

PERMUDAH AKSES 
PERMODALAN

LOH JINAWI

G
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KOPERASI Mengutamakan Keadilan Koperasi adalah badan ung beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi seka-
ligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan 
badan usaha yang berpusat pada masyarakat, dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokra-
tis oleh dan untuk anggotanya guna mewujudkan kebutuhan dan aspirasi sosial ekonomi. 

Koperasi mengutamakan keadilan dan kesetaraan dan memungkinkan orang untuk men-
ciptakan badan usaha berkelanjutan yang menghasilkan pekerjaan dan kemakmuran jangka pan-
jang. Koperasi dikelola oleh, dari dan untuk anggota. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh 
Robert Owen (17711858) yang berkebangsaan Skotlandia. Setelah koperasi berkembang dan 
diterapkan di Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. 

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada 1896. Ia melihat 
banyak pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir. 
Patih R.Aria kemudian mendirikan bank untuk para pegawai negeri dengan mengadopsi sistem 
serupa dengan yang ada di Jerman yakni koperasi kredit. 

Setelah itu koperasi mulai berkembang di Indonesia. Ini didorong sifat orangorang Indonesia 
yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. 

Pada 1908, Dr. Sutomo yang merupakan pendiri Boedi Utomo memberikan peranannya bagi 
gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, 
dibentuk bertujuan memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Ta-
hun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat 
koperasi. 

Setelah Jepang menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerin-
tahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang 
lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk 
keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947 pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan 
Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Ko-
perasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) 
yang berkedudukan di Tasikmalaya. (red)
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Capaian 
VAKSINASI PMK JATIM

TERTINGGI

U paya Pemprov Jawa 
Timur menurunkan ka-
sus Penyakit Kuku dan 
Mulut (PMK) melalui 

vaksinasi masif diharapkan segera 
memutus mata rantai penyebaran 
PMK di Jawa Timur. 

Berdasarkan data Kemente-
rian Pertanian (Kementan) RI per 
(27/7/2022), vaskinasi PMK di 
Provinsi Jawa Timur tertinggi di 
Indonesia. Mencapai sebanyak 
377.985 dosis. Urutan kedua Ja-
wan Tengah 78.469 dosis dan ketiga 
Jawa Barat tercatat 70.306 dosis.

“Alhamdulilah, terimakasih kerja 
keras semua pihak. Semoga dapat 
nemutus mata rantai  penyebaran 
PMK di Jawa Timur. Meski demikian 

kita tetap waspada dan siaga untuk 
melindungi ternak kita,” kata Gu-
bernur Khofifah Indar Parawansa di 
Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 
Kamis, (28/7/2022). 

 “Kami bekerja keras dan 
berkomitmen penuh dalam pe-
nanggulangan PMK melalui vaksi-
nasi masif kepada hewan ternak di 
Jatim,” ujar Khofifah. 

Meski capaian vaksin PMK di Ja-
tim tertinggi, Khofifah tetap meng-
ingatkan seluruh peternak agar 
terus bekerjasama menanggulangi 
PMK. Sebab jumlah populasinya 
juga tertinggi sehingga percepatan 
vaksinasi harus dilakukan. 

“Saat ini kita memasuki tahap do-
sis kedua. Tahap dosis kedua ini ada 

600 ribu dosis vaksin yang kini sudah 
ada di tiap kabupaten/kota. Vaksin 
tersebut untuk perluasan vaksinasi 
dosis pertama maupun yang revak-
sinasi,” ujarnya. 

Percepatan vaksinasi PMK di Jawa 
Timur ini didukung Tenaga Keseha-
tan Hewan sebanyak 2.450 orang, 
terdiri 950 dokter hewan dan 1.500 
paramedik veteriner.

Provinsi Jawa Timur juga beker-
jasama dengan Balai Besar Pelati-
han Peternakan dan Perhimpunan 
Dokter Hewan Indonesia untuk 
melatih Tenaga Kesehatan (Nakes) 
dari unsur TNI dan POLRI sebanyak 
1.200 orang. 

Selain itu, melibatkan dokter 
muda Fakultas Kedokteran Hewan 
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Uniar, Unibraw dan Univ Wijaya Ku-
suma dengan total 600 mahasiswa 
dokter muda. Juga melibatkan Per-
himpunan Dokter Hewan Indonesia 
(PDHI) sebanyak 350 dokter hewan. 

“Dengan jumlah itu Jawa Timur 
memiliki 950 tim vaksinator yang 
mampu melakukan vaksinasi rata-
rata 12.500 sd 15.000 ekor/hari. 
Sehingga total vaksin 600.000 do-
sis akan terselesaikan selama 1,5 
bulan. Tetapi kami sedang menghi-
tung ulang untuk opsi percepatan,” 
urainya.   

Ke depan Khofifah berharap su-
plai vaksin dari pusat bisa lancar ter-
salurkan ke daerah sehingga upaya 
vaksinasi terus dilakukan dengan 

cepat. Pelaksanaan vaksinasi tahap 
II tetap diprioritaskan untuk ternak 
bibit, sapi perah, sapi potong dan 
kerbau. 

“Sedangkan untuk ternak kam-
bing, domba, babi akan dilakukan 
vaksinasi setelah sapi dan ker-
bau sudah tervaksin 100 persen,” 
ujarnya.  

Situasi Penyakit Mulut dan Kuku 
berdasarkan data Dinas Pertanian 
Provinsi Jatim per (27/7/2022), jum-
lah kasus di 38 Kab/Kota 170.255, 
hewan ternak sembuh 72.653 
(42,67 persen), hewan yang sakit 
94.438 (55,47 persen), hewan yang 
dipotong paksa 1.657 (0,97 persen) 
dan yang mati 1.507 (0,89 persen). 

Kami bekerja keras 
dan berkomitmen penuh 
dalam penanggulangan 
PMK melalui vaksinasi 

masif kepada hewan
 ternak di Jatim

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Revaksinasi
 Gubernur Khofifah menegaskan 

bahwa tren kasus PMK di Jatim te lah 
mulai  menurun cukup signifikan. 
Jika sebelumnya kasus harian PMK 
mencapai 6.000 kasus per hari, kini 
tersisa 1.000 kasus saja per hari. 

Agar kasus terus menurun dan 
penyebaran PMK bisa dihentikan, 
kini tengah menggenjot vaksinasi 
PMK. Bahkan saat ini sudah mema-
suki tahap ke II. Rincinya, tahap I vak-
sinasi PMK pada 380.091 ekor atau 
setara dengan 7,3% dari total ternak 
sapi di Jawa Timur 5,2 juta ekor. 

Sapi perah 267.250 ekor, Sapi 
potong 109.751 ekor, Ternak bibit 
sebanyak 2.290 ekor dan Hewan 
Konservasi 800 ekor yang tersebar 
di Taman Safari Indonesia, Kebun 
Binatang Surabaya  dan Secret Zoo 
Batu. 

Untuk memperluas vaksinasi, 20 
Juli Jatim menerima vaksin tahap 
II sebanyak 600.000 dosis. Seluruh 
vaksin itu telah didistribusikan ke 38 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang 
akan digunakan untuk melakukan 
perluasan vaksinasi maupun untuk 
re-vaksinasi pada sapi yang sudah 
menerima dosis pertama.

Pelaksanaan vaksinasi tahap II 
dimulai serentak di Jawa Timur, Se-
nin 25 Juli 2022. Ini ditandai dengan 
re-vaksinasi sapi perah 139 ekor di 
Kelompok Ternak Gunung Harta dan 
Kelompok Ternak Wonorejeki di Du-
sun Wonorejo Desa Tulungrejo Ke-
camatan Bumiaji Kota Batu oleh Gu-
bernur Khofifah bersama Walikota 
Batu.

“Prioritas pertama yang harus di-
vaksin ternak bibit, sapi perah, sapi 
potong dan kerbau. Untuk kambing, 
domba, babi akan dilakukan vaksi-
nasi setelah sapi dan kerbau sudah 
tervaksin 100 persen,” katanya. 

Gubernur Khofifah yakin dengan 
upaya ini kasus PMK di Jatim bisa 
dihentikan dan seluruh hewan ter-
nak di Jatim kembali dalam kondisi 
sehat. (red)
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akil Gubernur Jawa 
Timur, Emil Elestianto 
Dardak, menekankan 
pentingnya kecaka-

pan digital bagi Generasi millenial 
hingga Generasi Z. Cakap digital 
yang dimaksud agar mendukung 
pemerintah menggelorakan Cintai 
Produk Dalam Negeri. 

“Para generasi muda yang ter-
gabung dalam Generasi Milenial 
maupun Generasi Z harus bisa men-
jadi tuan rumah di negeri sendiri 
sehingga cakap digital terhadap 
berbagai kompetensi hingga produk 
yang dihasilkan,” ujar Emil pang-
gilan akrabnya itu saat menjadi 
Narasumber pada acara bertajuk 
Makin Cakap Digital 2022 mengang-
kat tema ‘Yuk Cintai Produk Dalam 
Ne geri’ di Hotel Grand Darmo Sura-
baya, Jumat (12/8/2022). 

Emil mengatakan, generasi Z atau 
disebut juga sebagai Generation 
atau generasi internet atau generasi 
net selalu terhubung dengan dunia 
maya dan dapat melakukan segala 
sesuatunya dengan menggunakan 
kecanggihan teknologi yang ada.

Oleh karenanya, handphone atau 
gadget sudah menjadi pegangannya 
dari sejak kecil. Maka secara otoma-
tis pengenalan teknologi dan dunia 
maya ini begitu berpengaruh pada 
perkembangan kehidupan dan ke-
pribadian mereka.

“Kata kuncinya adalah Proses 
Transformasi Digitalisasi sangat pe-
sat perkembangannya. Bahkan, jika 
kita mendengar lagu bangun tidur 
ku terus mandi, saat ini harus diru-

W

Wagub Emil Tekankan 

PENTINGNYA KECAKAPAN DIGITAL 
BAGI GENERASI Z

KominfO
Kronik

bah menjadi bangun tidur kemudian 
mengechek HP atau Gadget. Ini rea-
lita yang harus kita sadari,” urainya. 

Emil memandang, bahwa kecang-
gihan internet akan mempercepat 
konektifitas serta menghubungkan 
satu Indonesia dengan seluruh In-
donesia. Untuk itu, generasi Z harus 
memiliki kemampuan dan kecaka-
pan digitalisasi untuk mendukung 
upaya pemerintah menggelorakan 
produk dalam negeri. 

Jawa Timur, lanjut Emil,  terus 
memberikan pendampingan bagi 
para pelaku UMKM agar naik kelas 
dan berdaya saing baik distribusi 
maupun pemasaran produknya. 

Bahkan, para pelaku UMKM su-
dah diberikan banyak akses oleh 
pemerintah agar bisa memasarkan 
produknya. Di Pemprov Jatim para 
pelaku UMKM diberikan kemuda-
han agar bisa masuk dalam katalog 
pengadaan barang dan jasa. 

“Pemprov Jatim terus berpihak 
kepada para pelaku UMKM yang 
bisa dimasukkan dalam katalog 
pengadaan barangbdan jasa. Kita  
terus berupaya memfasilitasi para 
UMKM  agar lebih berdaya saing 
dan mengembangkan usahanya,” 
jelasnya. 

Guna mendukung Generasi Z dan 
para Milenial, Emil menawarkan 
kepada kedua generasi untuk bisa 
bersama sama belajar di Millenial 
Job Center (MJC) milik Pemprov Ja-
tim. Di MJC inilah para Milenial akan 
diberikan pelatihan, dibekali dengan 
beragam kompetensi sesuai dengan 
minatnya. 

Sementara itu, Wakil Menteri 
Perdagangan Jerry Sambuaga 
mengatakan, kegiatan ini bertu-
juan untuk menggugah semangat 
bagi generasi muda untuk semakin 
mencintai produk dalam negeri 
melalui cakap digital. 

Pada masa awal Pandemi Co-
vid-19, merupakan salah satu situ-
asi dan kondisi ekonomi yang tidak 
mudah bagi Indonesia khususnya di 
sektor kesehatan dan perdagangan. 
Akan tetapi, adanya Pandemi Covid 
ternyata memberi dampak luar bi-
asa kepada sektor perdangan dan 
kesehatan. Namun, terdapat sisi 
positif dari adanya Pandemi yakni 
salah satunya memunculkan kesem-
patan digitalisasi bagi pelaku usaha. 

“Kita jangan sampai menjadi 
pengguna saja dan menjadi kon-
sumen di negeri sendiri, melainkan 
menjadi manfaat dan mengem-
bangkan produk produk yang kita 
miliki terutama bangga membeli 
dan menggunakan produk lokal. 
Kita harus berpihak pada produk 
lokal 100 persen buatan Indonesia,” 
tutupnya.(non)
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atim Kominfo Festival (JKF) 
di Kota Batu yang diseleng-
garakan mulai 25 – 28 Juli 
Dinas Kominfo Jatim tampa-
knya membuat tertarik dinas 

Kominfo Provinsi lainnya, yaitu Di-
nas Kominfo Sulawesi Tengah lang-
sung mendatangi Pameran JKF di 
balai Kota Among Tani Batu, Rabu 
(27/6/2022).

Dalam kunjungan Kominfo 
Provinsi Sulteng langsung dipimpin 
oleh Kabid IKP Dinas Komunikasi, 
Informatika, Persandian dan sta-
tistik, Hasim R dan diikuti oleh In-
spektorat, Sekertariat Daerah, Dinas 
Pariwisaata dan Kebudayaaan lang-
sung diterima Kadis Kominfo Jatim, 
Hudiyono, Sekertaris dan Kabid lain-
nya di Among Tani.

Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono 
mengatakan selamat datang di Ja-
tim, dimana Diskominfo Jatim saat 
ini menggelar acara Jatim Kominfo 
Festival di Kota Batu dimana di JKF 
ini adalah bentuk transformasi dari 
kegiatan sebelumnya yang bertajuk 
Pekan Kelompok Informasi Masya-
rakat (KIM). Pekan kim sendiri telah 
dilaksanakan sepuluh kali, diseleng-
garakan pertama kali pada tahun 
2006 di Kabupaten Jember, hingga 
yang terakhir pada tahun 2019 di 
Kabupaten Magetan.

“Pada saat Pekan KIM di Ka-
bupaten Magetan inilah, Pekan 
KIM telah bertransformasi men-
jadi Jatim Kominfo Festival. Dengan 
harapan ruang lingkup kegiatan ini 
dapat diperluas sehingga memberi 
kebermanfaatan yang lebih besar 
bagi masyarakat melalui berbagai 
inovasi program dan kebijakan di 
bidang informasi dan komunikasi 
publik dan pengembangan teknolo-
gi informasi,”katanya.

Ia menjelaskan tujuan penyeleng-

J

KominfO
Kronik

Diskominfo Sulteng

STUDI BANDING JKF

garaan JKF 2022, yaitu: (i) Mengedu-
kasi masyarakat dengan informasi 
yang bermanfaat, murah dan mudah 
diakses; (ii) Menciptaakan pegiat 
media sosial yang dapat mendise-
minasi informasi positif melalui kon-
ten positif; (iii) Menciptakan mitra 
pemerintah yang dapat menyebar-
luaskan informasi kinerja pemerin-
tah; (iv) Mengungkit ekonomi lokal 
dan menggerakkan roda perekono-
mian daerah.

“Didalam JKF ini  Pameran Te-
knologi dari Diskominfo Provinsi Ja-
tim dan Kabupaten/Kota se-Jatim, 
Bazaar UMKM, serta Pertunjukan 
Rakyat (Pertura) seni dan budaya 
lokal Jatim, serta berupa Forum 
Statistisi, Forum Infrastruktur Te-
knologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK), Forum Walidata, Workshop 
Kehumasan, Workshop Literasi Di-
gital, Workshop Jatim Smart Inno-
vation, Workshop Smart Communi-
cation Product, Workshop Relawan 
TIK, dan Sosialisasi Pembinaan 
Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM).  

Ada juga Bimbingan Teknis 
(Bimtek) Website Kim.id, Rapat 
Koordinasi Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Na-
sional – Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat (SP4N 

LAPOR!),”katanya.
Dihari Terakhir, ia menyampaikan 

tanggal 28 Juli 2022 nanti juga akan 
dilaksanakan beberapa penyera-
han penghargaan, yaitu Anugerah 
Pewarta Warga (APW) 2022, Jatim 
Public Relation Awards (JPRA) 2022, 
Festival Pertunjukan Rakyat (Pertu-
ra) 2022, dan Stand Terbaik Pame-
ran JKF 2022. “Di Batu juga terkenal 
dengan kuliner ketan tepatnya di 
Pasar dekat alun - alun batu, serta 
juga makanan khas Jatim lainnya, 
serta ada makanan khas timur te-
ngah dan pokoknya kuliner di Batu 
lengkap selain cuacanya yang sejuk 
dan dingin,”pungkasnya.

Sementara Kabid IKP Dinas 
Komunikasi, Informatika, Persan-
dian dan statistik, Hasim R menga-
takan tujuan ke Jatim yaitu pihaknya 
melakukan studi banding terkait 
perkembangan informasi dan In-
formattika yang ada di Jatim untuk 
dibawa ke Sulteng.

“Saya lihat tadi perkembangan 
Kominfo di Jatim bagus dan cukup 
pesat, apalagi terkait dengan pa-
meran JKFnya, maka itu nanti 
akan kami terapkan di Sulteng, be-
gitu juga dengan perkembangan 
SPAM LAPOR, serta juga  Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
bagus,”katanya. (Pca)
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Perubahan dilakukan karena ada-
nya Sistem Informasi Pembangunan 
Daerah (SIPD). Dengan demikian se-
jumlah kegiatan di dalam Perangkat 
Daerah (OPD) atau antar PD, harus 
dilakukan pergeseran. “Karena ke-
marin ada SIPD, maka kita harus 
membuat perubahan. Maka dengan 
KUA-PPAS sekarang, kita menggeser 
beberapa kegiatan dalam satu OPD 
juga antar OPD,” ucapnya.

Selain itu, Adhy menyebutkan, 
bahwa di dalam KUA-PPAS Peruba-
han itu juga dimasukkan kebutu-
han anggaran untuk Belanja Tidak 
Terduga (BTT).  BTT tersebut, dika-
takan Adhy, diposkan untuk dana 
cadangan Pemilihan Umum (Pemi-
lu) Tahun 2024. Sedangkan yang 
lainnya, untuk mendukung pro-
gram prioritas serta visi dan misi 
Gubernur Jatim.

“Saya kira ini sesuatu yang ba-
gus, bahwa dengan kondisi yang 
semakin kondusif, mudah-mudahan 
potensinya bisa dicapai dan bisa 
lebih. Bahkan bisa dipakai (dana) 
cadangan berikutnya tahun 2023,” 
tandasnya.

Menanggapi rancangan KUA PPAS 
APBD Jatim 2023, anggota  DPRD 
Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno, 
berharap proyeksi PAD 2023 bisa 
mendekati potensi riil. Mengingat, 
PAD Jatim cenderung meningkat 
dari tahun ke tahun. 

Sedangkan wakil ketua DPRD 
Jatim, Hj Anik Maslachah menga-
takan bahwa pembahasan R-APBD 
Jatim tahun 2023 akan mulai diba-
has DPRD Jatim pada pekan kedua 
bulan September 2023.  “Mudah-
mudahan APBD Jatim 2023 bisa di-
sahkan bertepatan pada peringatan 
Hari Pahlawan 10 November men-
datang,” harapnya. (Pca)

SUARA INDRAPURA

G

GUBERNUR DAN DPRD JATIM

TANDATANGANI KUA PPAS  
APBD 2023 

ubernur, Khofifah Indar 
Parawansa dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) Jatim men-

datangani nota kesepahaman Kebi-
jakan Umum Anggaran Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (KUA 
PPAS) APBD Jatim tahun 2023 pada 
rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat 
(12/9/2022). 

Dalam rancangan KUA PPAS yang 
dibacakan oleh Sekretaris Dewan 
DPRD Jatim, Andi Fajar, dan dike-
tahui bahwa kekuatan APBD 2023 
diproyeksikan sebesar Rp29,439 
triliun meliputi, belanja sebesar 
Rp29,1 tiliun ditambah pengeluaran 
pembiayaan sebesar Rp321,38 mi-
liar.  Sedangkan untuk pendapatan 
diproyeksikan sebesar Rp27,839 
triliun dengan rincian PAD Rp18,11 
triliun, dan dana transfer sebesar Rp 
9,7 triliun. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sek-
daprov) Jatim, Adhy Karyono, men-
jelaskan, pembahasan rancangan 
KUA-PPAS Perubahan telah ram-
pung. Dalam perubahan rancan-
gan itu ada kenaikan pendapatan 
dari Rp 29,4 triliun menjadi Rp 

32,5 triliun. “Jadi ada Rp3,1 triliun, 
ada kenaikan,” kata Adhy Karyono 
ditemui selepas sidang paripurna, 
Sabtu (13/8/2022).

Kenaikan ini dinilainya, lantaran 
adanya potensi pendapatan ber-
dasarkan perhitungan yang sebe-
lumnya telah dilakukan. Yakni, Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD) yang 
diproyeksikan naik sebesar Rp750 
miliar. “Naik dari mana? Kita hi-
tung perkiraan penghasilan dari 
pajak kendaraan bermotor, sampai 
Desember diperkirakan naik,” se-
butnya.

Menurutnya perhitungan itu di-
lakukan sebagai bagian upaya Pem-
prov Jatim yang melihat adanya 
potensi pendapatan untuk diman-
faatkan sebagai pembangunan. Tak 
hanya itu, Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) Rp 4 triliun juga 
digunakan untuk program prioritas 
- prioritas.

“Pertama untuk penyusunan pro-
gram-program prioritas. Kemudian 
untuk belanja pegawai disesuaikan 
kebutuhannya sampai Desember,” 
kata Adhy Karyono.

Ia juga menjelaskan, KUA-PPAS 
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rus juga berinovasi agar produk yang 
dihasilkan dapat dikemas de ngan 
menarik atau diolah lebih lanjut dan 
memiliki merek dagang sen diri. Se-
hingga pendapatan Kelompok Tani 
Sri Rejeki Jitu dapat meningkat dan 
dapat mencegah adanya stunting 
untuk kepentingan perempuan, 
anak dan masyarakat,” pintanya.

Agatha berpesan juga kepada 
warga melalui Koordinator Kelom-
pok Tani Sri Rejeki Jitu, Sri Rahayu 
bahwa Green House ini dapat di-
jadikan salah satu unit usaha PKK 
di wilayah ini. Yang nantinya bisa 
menjadi salah satu sumber usaha 
bersama yang akan memberikan 
kemanfaatan perbaikan ekonomi 
warga.

“Yang lebih penting lagi untuk 
muwujudkan itu semua, mari kita 
terus bergotong royong untuk se-
lalu mengembangkan Green House 
yang ada di kampung ini. Kira harus 
wujudkan tema kemerdekaan tahun 
ini, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat!,” pungkasnya.

Sementara itu petugas Penyuluh 
Lapangan Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian (DKPP) Kota Sura-
baya, Yusuf sangat mengapresiasi 
langkah warga kawasan Kedurus ini 
dengan green house urban farming.

“ini sejalan dengan program 
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi un-
tuk menunjang ketahanan pangan 
warga Kota Surabaya. Kita di Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kota Surabaya siap memberikan 
pendampingan,”ujarnya.

Sekedar diketahui, masyarakat 
jalan Kedurus, Kelurahan Kedurus, 
Kecamatan Karangpilang, Sura-
baya meresmikan green house un-
tuk a real pertanian Urban farming. 
Melalui media hidroponik, kelom-
pok tani warga yang bernama Ke-
lompok Tani Sri Rejeki Jitu mampu 
menghasilkan berbagai macam sa-
yuran di antaranya sawi, pakcoy, se-
lada, samhong, dan terong. (Pca)

una mempertahankan 
dan wujudkan sektor 
ketahanan pangan di 
wilayah perkotaan, Ang-

gota DPRD Jatim, Agatha Retnosari, 
mengajak dan memberikan solusi 
pada masyarakat untuk melakukan 
urban Farming.

Kegiatan Urban Farming menjadi 
salah satu solusi nyata yang tidak 
memerlukan lahan yang luas untuk 
dapat bercocok tanam khususnya 
bagi masyarakat perkotaan. 

“Apa yang ada di wilayah ini 
dengan pembuatan Green House 
Urban Farming, merupakan wu-
jud nyata perjuangan bersama 
untuk ketahanan pangan di Kota 
Surabaya khususnya bagi masya-
rakat sekitar,” ujar Agatha, anggota 
Komisi B DPRD Jatim, usai mere-
smikan Green House Urban Far-

SUARA INDRAPURA

G

DORONG MASYARAKAT JATIM

KEMBANGKAN 
URBAN FARMING 

ming Kelom pok Tani Sri Rejeki Jitu 
yang berlokasi di Kelurahan Kedu-
rus, Kecamatan Karangpilang Sura-
baya, Jumat (19/08/22).

Menurut Agatha program Keta-
hanan Pangan melalui Green House 
Urban Farming yang ada di Kelom-
pok Tani Sri Rejeki Jitu ini juga sesuai 
dengan instruksi Megawati Soekar-
noputri. “Manfaatkan lahan terse-
but untuk ketahanan pangan, agar 
anak-anak kita memiliki gizi yang 
baik untuk memberantas stunting,” 
ujarnya.

Dikatakan Agatha, keberadaan 
Green House ini diharapkan mampu 
menunjang ketahanan pangan war-
ga sekitar dan turut serta mening-
katkan perekonomian warga mela-
lui produk-produk yang dihasilkan 
nantinya.

“Kelompok Tani Sri Rejeki Jitu ha-



Untuk lebih mengenalkan ba�k 
Ja�m kepada dunia, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
pun mengajak generasi millenial 
Ja�m ikut memperkenalkan lebih 
luas lagi ba�k khas provinsi paling 
�mur pulau Jawa ini. 

“Dari ujung barat Ja�m sampai 
ujung �mur, semua punya ba�k khas 
dengan mo�f yang khas dan �dak 
bisa ditemui di daerah lain,” ujar 
Gubernur Khofifah di kesempatan 
peringatan Hari Ba�k Nasional 
tahun lalu.

Di Ja�m, sentra ba�k bisa 
ditemui hampir di seluruh kabupat-
en dan/atau kota. Baik yang berskala 
besar maupun kecil.

Se�daknya ada 15 daerah yang 
merupakan penghasil ba�k yang 
cukup populer, yaitu, Tuban,  Mojo-
kerto, Banyuwangi, Tulungagung, 
Trenggalek, Lamongan, Sidoarjo, 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 
Sumenep,  Tulungagung, Malang, 
Ponorogo, dan Kediri.

Ajakan Gubernur Khofifah ini 
nampaknya disambut baik oleh 
kaum muda, di antaranya dari 
mahasiswa Universitas Dinamika 
(Undika) Surabaya. Adalah Imam 

Fotografi ini, Farez melakukan riset 
dan pengambilan foto di dua tempat 
yang berbeda, yaitu Galeri Ba�k 
Gedog Mela� Mekar Mandiri serta 
Tenun Gedog Tradisional Zaenal.

“Saya pertama kali riset untuk 
isi buku ini di Galeri Ba�k Gedog 
Mela� Mekar Mandiri untuk melihat 
proses pembuatan tenun, bahan 
baku hingga cara perawatannya,” 
terang Farez.

Sedangkan untuk pengambilan 
foto pada se�ap kain ia lakukan di 
Galeri Tenun Gedog Tradisional 
Zaenal yang berlokasi di Kerek, 
Tuban Jawa Timur. Farez pun 
berharap dengan adanya karya ini 
masyarakat �dak lupa dengan 
budaya tradisional yang dimiliki 
Indonesia. 

“Karena jika �dak dimulai dari 
generasi kita, maka �dak menutup

Mi�akul Fauji dan Farezal Ardian-
syakecintaannya pada ba�k ini 
membuat mereka menuangkannya 
pada Buku Fotografi Ba�k untuk 
diangkat sebagai karya Tugas Akhir 
mereka.

Imam Mi�akul Fauji yang men-
gangkat Ba�k Tulis Sendang Duwur 
khas Kabupaten Lamongan sebagai 
tema konten bukunya mengatakan 
bahwa saat ini pengenalan menge-
nai Ba�k Tulis Sendang Duwur masih 
minim. 

“Oleh karena itu buku fotografi 
tentang ba�k ini diproyeksikan bagi 
remaja usia 17 sampai 21 tahun dan 
juga generasi penerus pemba�k,” 
terang mahasiswa angkatan 2018 
ini.

Dalam buku setebal 50 halaman 
ini, Imam menjelaskan 22 mo�f  
Ba�k Tulis Sendang Duwur yang 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu klasik 
dan juga kontemporer.

“Jenis klasik itu merupakan 
mo�f yang sudah melegenda dan 
turun temurun, sedangkan kontem-
porer merupakan hasil kreasi pem-
ba�k yang mengama� lalu memodi-
fikasi menjadi suatu mo�f baru 
pemba�k itu sendiri,” ujar maha

siswa dengan jurusan Desain Komu-
nikasi Visual (DKV) ini. Imam yang 
juga merupakan Wakil I Duta Ba�k 
Jawa Timur ini menyampaikan 
bahwa ba�k tulis bukan hanya 
sebuah kain yang dipakai sebagai 
baju atau karya fashion lainnya. 
Akan tetapi ba�k merupakan iden�-
tas Bangsa Indonesia ke�ka orang 
asing melihat ba�k sudah tentu 
dipikirannya adalah Indonesia. 

Ba�k Sendang Duwur memiliki 
karakteris�k yang berbeda dengan 
jenis ba�k manapun. Untaian ba�k 
sendang memiliki detail yang rumit 
dan kecil, sehingga seorang pengra-
jin ba�k sendang dituntut harus 
memiliki kesabaran, ketelatenan, 
keuletan, ketangkasan tangan, 
kesadaran dan kestabilan emosi 
yang �nggi.

Ba�k Tulis Sendang merupakan 
karya seni yang bernilai �nggi. 
Dikerjakan oleh tenaga terampil 
dengan desain pilihan yang masih 
asli dengan unsur budaya lokal. Ciri 
khas ba�k Sendang lamo- ngan yaitu 
mo�f burung Slempang, mo�f 
gapuro tanjung kodok, mo�f paten, 
mo�f pathetan, mo�f gendang 
ceplik bandeng lele, dan sebagainya.

sudut pertemuan Sungai Bengawan 
Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Tidak jauh berbeda dengan 
Imam, Farezal Ardiansyah yang 
kerap dipanggil Farez juga membuat 
sebuah karya Buku Fotografi 
tentang Ba�k Gedog Tuban. Buku 
bertajuk New Weave Gedog Tuban 
ini memiliki tebal sebanyak 100 
halaman. 

“Jadi di buku saya itu berisi 
latar belakang Kabupaten Tuban, 
Sejarah Tenun Gedog, proses 
pembuatan ragam tenun Gedog 
Tuban hingga cara merawat tenun,” 
jelas mahasiswa yang akan 
diwisuda pada Oktober mendatang 
ini.

Selain itu, Farez juga 
menampilkan makanan dan 
minuman khas Tuban seper� tuak, 
ampo dan juga dumbek sebagai 
proper� dalam Buku Fotografi 
tersebut. Dalam pembuatan Buku 

kemungkinan budaya tradisional 
yang ada di Nusantara akan punah 
tergerus pekermbangan zaman dan 
teknologi,” pesannya.

Ba�k Gedog  memang  dikenal 
karena memiliki ciri khas unik yang 
�dak dimiliki oleh mo�f ba�k yang 
lain, yaitu selalu terdapat renren 
atau duri-duri. Apabila mo�fnya 
adalah burung, maka di bagian 
sayapnya terdapat mo�f sulur yang 
mirip dengan duri.

Mo�f ba�k di Tuban ada 
beberapa macam seper�, ba�kan 
burung ada burung gun�ngan, 
bongkolan dan walet. Sementara itu 
ba�k yang tergolong klasik ada 
sidomuk�, unyeng-unyeng dan 
kembang kates. (s�)

Batik Gedog

Mengenalkan
Batik Sendang Duwur

dan Batik Gedog

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ba�knya. Se�ap 
kabupaten atau kota di Jawa Timur selalu memiliki ba�k khas masing-masing. Mo�f ba�k di 

provinsi ini terkenal kaya akan mo�f dengan nuansa alam. Selain itu mayoritas pewarnaan ba�k 
Ja�m berciri khas warna-warna terang yang terbuat dari bahan-bahan alami tumbuhan.

Lewat Buku Fotografi Mahasiswa Undika
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Untuk lebih mengenalkan ba�k 
Ja�m kepada dunia, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
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luas lagi ba�k khas provinsi paling 
�mur pulau Jawa ini. 

“Dari ujung barat Ja�m sampai 
ujung �mur, semua punya ba�k khas 
dengan mo�f yang khas dan �dak 
bisa ditemui di daerah lain,” ujar 
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tahun lalu.
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cukup populer, yaitu, Tuban,  Mojo-
kerto, Banyuwangi, Tulungagung, 
Trenggalek, Lamongan, Sidoarjo, 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 
Sumenep,  Tulungagung, Malang, 
Ponorogo, dan Kediri.

Ajakan Gubernur Khofifah ini 
nampaknya disambut baik oleh 
kaum muda, di antaranya dari 
mahasiswa Universitas Dinamika 
(Undika) Surabaya. Adalah Imam 

Fotografi ini, Farez melakukan riset 
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yang berbeda, yaitu Galeri Ba�k 
Gedog Mela� Mekar Mandiri serta 
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baju atau karya fashion lainnya. 
Akan tetapi ba�k merupakan iden�-
tas Bangsa Indonesia ke�ka orang 
asing melihat ba�k sudah tentu 
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Ba�k Sendang Duwur memiliki 
karakteris�k yang berbeda dengan 
jenis ba�k manapun. Untaian ba�k 
sendang memiliki detail yang rumit 
dan kecil, sehingga seorang pengra-
jin ba�k sendang dituntut harus 
memiliki kesabaran, ketelatenan, 
keuletan, ketangkasan tangan, 
kesadaran dan kestabilan emosi 
yang �nggi.

Ba�k Tulis Sendang merupakan 
karya seni yang bernilai �nggi. 
Dikerjakan oleh tenaga terampil 
dengan desain pilihan yang masih 
asli dengan unsur budaya lokal. Ciri 
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mo�f pathetan, mo�f gendang 
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Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Tidak jauh berbeda dengan 
Imam, Farezal Ardiansyah yang 
kerap dipanggil Farez juga membuat 
sebuah karya Buku Fotografi 
tentang Ba�k Gedog Tuban. Buku 
bertajuk New Weave Gedog Tuban 
ini memiliki tebal sebanyak 100 
halaman. 

“Jadi di buku saya itu berisi 
latar belakang Kabupaten Tuban, 
Sejarah Tenun Gedog, proses 
pembuatan ragam tenun Gedog 
Tuban hingga cara merawat tenun,” 
jelas mahasiswa yang akan 
diwisuda pada Oktober mendatang 
ini.

Selain itu, Farez juga 
menampilkan makanan dan 
minuman khas Tuban seper� tuak, 
ampo dan juga dumbek sebagai 
proper� dalam Buku Fotografi 
tersebut. Dalam pembuatan Buku 

kemungkinan budaya tradisional 
yang ada di Nusantara akan punah 
tergerus pekermbangan zaman dan 
teknologi,” pesannya.

Ba�k Gedog  memang  dikenal 
karena memiliki ciri khas unik yang 
�dak dimiliki oleh mo�f ba�k yang 
lain, yaitu selalu terdapat renren 
atau duri-duri. Apabila mo�fnya 
adalah burung, maka di bagian 
sayapnya terdapat mo�f sulur yang 
mirip dengan duri.

Mo�f ba�k di Tuban ada 
beberapa macam seper�, ba�kan 
burung ada burung gun�ngan, 
bongkolan dan walet. Sementara itu 
ba�k yang tergolong klasik ada 
sidomuk�, unyeng-unyeng dan 
kembang kates. (s�)

Batik Gedog

Mengenalkan
Batik Sendang Duwur

dan Batik Gedog

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ba�knya. Se�ap 
kabupaten atau kota di Jawa Timur selalu memiliki ba�k khas masing-masing. Mo�f ba�k di 

provinsi ini terkenal kaya akan mo�f dengan nuansa alam. Selain itu mayoritas pewarnaan ba�k 
Ja�m berciri khas warna-warna terang yang terbuat dari bahan-bahan alami tumbuhan.
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merupakan pelabuhan Tempura 
serta ruang untuk mengenal lebih 
utuh Benteng Van den Bosch mela-
lui artificial intelligence sehingga 
nuansa wisata edukasinya juga kuat. 
Usulan tersebut dikemukakan 
Gubernur Khofifah saat meninjau 
progres pemugaran cagar budaya 
tersebut, Rabu (4/8/2022). 

Proses pemugaran Benteng Van 
den Bosch saat ini telah mencapai 
delapan puluh persen. Usulan terse-
but akan didiskusikan secara 
langsung bersama �m ahli dari 
Belanda yang saat ini tengah meny-
iapkan wisata air Sungai Wlingi.

"Saat ini, �m dari Belanda 
sedang mendukung wisata air 
sungai Wlingi  di Pasuruan. Kemudi-
an di tambahkan di belakang 
Grahadi anak sungai Kalimas dan 
sudah disetujui untuk dipercan�k 
juga. Maka saya menyampaikan 
insyaallah saya usulkan untuk ditam-
bahkan  membuat wisata air di 
belakang benteng ini, �m Belanda  
semoga �dak keberatan karena ini 
bagian heritage yang memiliki nilai 
sejarah berkaitan dengan Belanda," 
kata Gubernur Khofifah. 

Menurutnya, dukungan wisata 
air akan membuat benteng ini lebih 
indah dan semakin potensial 
sebagai tempat wisata. Selain itu, 
konek�vitas des�nasi wisata satu 
dengan des�nasi wisata berikutnya 
semakin terintegrasi. "Orang akan 
menikma� Kab. Ngawi dengan 
dengan keunggulan kompara�f 
maupun kompe��f," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Gubernur 
Khofifah juga mengusulkan Bupa� 
Ngawi Ony Anwar Harsono apabila 
benteng  sudah selesai direnovasi, 
segera menyiapkan guide bagi  pen-
gunjung yang masuk ke dalam 
benteng mengingat sejarah benteng 
ini cukup panjang dan menarik 
untuk diketahui.

Melansir laman wikipedia.org, 
Benteng Van de Bosch memiliki 
ukuran bangunan 165x80 meter 
persegi dengan luas tanah 15 
hektare, yang terletak di Kelurahan 
Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupat-
en Ngawi.

Lokasi menuju Benteng 
Pendem ini cukup mudah, yakni dari 
Kantor Pemerintah Kabupaten 
Ngawi kurang lebih 1 kilometer arah 
�mur laut. Dan letak benteng ini 
sangat strategis karena berada di 

sudut pertemuan Sungai Bengawan 
Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) guna menjaga agar 
bangunannya �dak semakin rusak. 
Berkaitan dengan pemugaran ini, 
Gubernur Jawa Timur. Khofifah 
Indar parawansa, mengusulkan 
sejumlah penambahan fasilitas 
wisata guna memperkuat daya tarik 
wisata Benteng Van den Bosch di 
Kabupaten Ngawi. 

Di antaranya dengan penamba-
han wahana wisata air. Mengingat, 
di belakang benteng ini bahkan dulu

Berwisata dan
Belajar Sejarah

di 

Benteng
Van den Bosch

Berwisata dan
Belajar Sejarah

di 

Benteng
Van den Bosch

Jalan-jalan ke Kabupaten Ngawi rasanya kurang lengkap jika tidak 
mampir ke tempat wisata. Ada banyak pilihan destinasi wisata di 

kabupaten ini yang pesonanya tidak kalah dengan daerah lain.
Salah satunya, Benteng Van den Bosch atau yang dikenal sebagai 

Benteng Pendem.

Kawasan Benteng Pendem ini merupakan 
cagar budaya, penataannya harus dilakukan 
secara hati-hati agar nilai historikal dan 

kulturalnya tetap terjaga,

“

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Erni
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merupakan pelabuhan Tempura 
serta ruang untuk mengenal lebih 
utuh Benteng Van den Bosch mela-
lui artificial intelligence sehingga 
nuansa wisata edukasinya juga kuat. 
Usulan tersebut dikemukakan 
Gubernur Khofifah saat meninjau 
progres pemugaran cagar budaya 
tersebut, Rabu (4/8/2022). 

Proses pemugaran Benteng Van 
den Bosch saat ini telah mencapai 
delapan puluh persen. Usulan terse-
but akan didiskusikan secara 
langsung bersama �m ahli dari 
Belanda yang saat ini tengah meny-
iapkan wisata air Sungai Wlingi.

"Saat ini, �m dari Belanda 
sedang mendukung wisata air 
sungai Wlingi  di Pasuruan. Kemudi-
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Grahadi anak sungai Kalimas dan 
sudah disetujui untuk dipercan�k 
juga. Maka saya menyampaikan 
insyaallah saya usulkan untuk ditam-
bahkan  membuat wisata air di 
belakang benteng ini, �m Belanda  
semoga �dak keberatan karena ini 
bagian heritage yang memiliki nilai 
sejarah berkaitan dengan Belanda," 
kata Gubernur Khofifah. 

Menurutnya, dukungan wisata 
air akan membuat benteng ini lebih 
indah dan semakin potensial 
sebagai tempat wisata. Selain itu, 
konek�vitas des�nasi wisata satu 
dengan des�nasi wisata berikutnya 
semakin terintegrasi. "Orang akan 
menikma� Kab. Ngawi dengan 
dengan keunggulan kompara�f 
maupun kompe��f," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Gubernur 
Khofifah juga mengusulkan Bupa� 
Ngawi Ony Anwar Harsono apabila 
benteng  sudah selesai direnovasi, 
segera menyiapkan guide bagi  pen-
gunjung yang masuk ke dalam 
benteng mengingat sejarah benteng 
ini cukup panjang dan menarik 
untuk diketahui.

Melansir laman wikipedia.org, 
Benteng Van de Bosch memiliki 
ukuran bangunan 165x80 meter 
persegi dengan luas tanah 15 
hektare, yang terletak di Kelurahan 
Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupat-
en Ngawi.

Lokasi menuju Benteng 
Pendem ini cukup mudah, yakni dari 
Kantor Pemerintah Kabupaten 
Ngawi kurang lebih 1 kilometer arah 
�mur laut. Dan letak benteng ini 
sangat strategis karena berada di 

sudut pertemuan Sungai Bengawan 
Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) guna menjaga agar 
bangunannya �dak semakin rusak. 
Berkaitan dengan pemugaran ini, 
Gubernur Jawa Timur. Khofifah 
Indar parawansa, mengusulkan 
sejumlah penambahan fasilitas 
wisata guna memperkuat daya tarik 
wisata Benteng Van den Bosch di 
Kabupaten Ngawi. 

Di antaranya dengan penamba-
han wahana wisata air. Mengingat, 
di belakang benteng ini bahkan dulu

Berwisata dan
Belajar Sejarah

di 

Benteng
Van den Bosch

Berwisata dan
Belajar Sejarah

di 

Benteng
Van den Bosch

Jalan-jalan ke Kabupaten Ngawi rasanya kurang lengkap jika tidak 
mampir ke tempat wisata. Ada banyak pilihan destinasi wisata di 

kabupaten ini yang pesonanya tidak kalah dengan daerah lain.
Salah satunya, Benteng Van den Bosch atau yang dikenal sebagai 

Benteng Pendem.

Kawasan Benteng Pendem ini merupakan 
cagar budaya, penataannya harus dilakukan 
secara hati-hati agar nilai historikal dan 

kulturalnya tetap terjaga,

“

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur
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Se�ap pengunjung perlu meng-
etahui secara detail spot-spot yang 
ada di dalam bangunan tersebut. 
Sebab, wisata di benteng ini �dak 
sekadar menjadi tempat rekreasi 
melainkan juga untuk mengeksplor-
asi nilai historis dan sisi eduka�f.

"Mulai sekarang bisa dicicil apa 
saja yang bisa dijelaskan terkait 
benteng ini, kontennya disiapkan. 
Saya langsung membahas dengan 
�m Budpar, perpustakaan dan 
kominfo apa yang bisa disupport 
Pemprov khususnya terkait digital 
library dengan artificial intelli-
gence," ujarnya. 

Gubernur Khofifah yang 
didampingi Plt. Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kepala Dinas Cipta 
Karya Bina Marga Provinsi Ja�m 
�dak sekadar menengok. Pihaknya 
juga ingin bersinergi untuk mendu- 

Benteng Van den Bosch selesai 
dibangun pada 1845 dan digunakan 
sebagai hunian bagi 250 tentara 
Belanda dan 60 kavaleri yang 
dipimpin oleh Johannes van den 
Bosch. Oleh masyarakat, benteng ini 
juga disebut Benteng Pendem, 
karena posisinya memang sengaja 
dibuat lebih rendah dari tanah 
disekitarnya, sehingga tampak 
terpendam.

Pada awal pembangunannya, 
Benteng Van den Bosch digunakan 
oleh Belanda untuk mempertahan-
kan kedudukannya sekaligus menja-
ga jalur perdagangan di Jawa Timur. 
Selama masa pendudukan Jepang, 

bangunannya �dak semakin rusak.  
"Pemugaran benteng ini 

diperkirakan dapat selesai Oktober 
2022 mendatang," ucapnya. 

Rehabilitasi museum mulai 
dilakukan pada 10 Desember 2020. 
Mantan Menteri Sosial itu mengaku, 
rehabilitasi Benteng Pendem Ngawi 
dilakukan dengan ha�-ha� demi 
menjaga nilai kultural dan histori-
kalnya.

"Kawasan Benteng Pendem ini 
merupakan cagar budaya, penata-
annya harus dilakukan secara 
ha�-ha� agar nilai historikal dan  
kulturalnya tetap terjaga," tegasnya. 

Rehabilitasi bangunan pening-
galan Belanda dan Jepang itu, Khofi-
fah berharap menjadi daya tarik 
wisata baru. Baik wisatawan domes-
�k maupun mancanegara. 

kung penguatan benteng ini.
"Sambil jalan saya sampaikan 

ke Bupa�, saya usul bisa dibuat 
hotel, berbagai pertemuan, ekspo 
UMKM, peragaan busana dan 
sebagainya. Benteng ini memiliki 
keindahan yang sangat mempesona. 
Bisa mul� fungsi," pungkasnya. 

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah 
mengatakan, renovasi benteng ini 
menindaklanju� arahan Presiden RI 
Joko Widodo agar benteng Van den 
Bosch direhabilitasi sehingga dapat 
dijadikan wisata bagi masyarakat. 

"Pada tanggal 1 Februari 2019, 
Presiden Joko Widodo memberikan 
instruksi untuk melakukan rehabili-
tasi Kawasan Pusaka Benteng 
Pendem," ujarnya 

Instruksi ini kemudian di�ndak-
lanju� oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) untuk menjaga agar

sudut pertemuan Sungai Bengawan 
Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Sejarah Benteng Van den Bosch 
Sejarah berdirinya Benteng Van den 
Bosch berawal ke�ka Ngawi berha-
sil diduduki Belanda pada 1825. 
Pada saat itu Ngawi memang 
dikenal sebagai salah satu pusat 
perdagangan dan pelayaran di Jawa 
Timur, serta pusat pertahanan 
Belanda di Madiun dan sekitarnya. 

Untuk mempertahankan keku-
asaanya, pemerintah Hindia Belan-
da membangun sebuah benteng, 
yang kemudian dinamai Benteng 
Van den Bosch. Lokasi benteng ini 
sangat strategis, yakni berada di 
pertemuan Sungai Bengawan Solo 
dan Sungai Madiun. 

benteng ini beralih fungsi menjadi 
penjara. Antara Februari 1943 
hingga Februari 1944, tercatat 
sekitar 1.580 pria mendekam di 
bangunan ini. 

Jumlah tersebut semakin 
bertambah hingga menjelang 
kemerdekaan Indonesia. Nakamura 
tercatat sebagai komandan penjara, 
sementara penduduk sekitar 
dipekerjakan sebagai penjaganya. 
Ke�ka Jepang meninggalkan Indo-
nesia, para tawanan tersebut dibe-
baskan. Setelah penyerahan kedau-
latan, Benteng ini sempat digu-
nakan oleh TNI Angkatan Darat. 
(red/beragamsumber)

Sejarah Benteng
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Se�ap pengunjung perlu meng-
etahui secara detail spot-spot yang 
ada di dalam bangunan tersebut. 
Sebab, wisata di benteng ini �dak 
sekadar menjadi tempat rekreasi 
melainkan juga untuk mengeksplor-
asi nilai historis dan sisi eduka�f.

"Mulai sekarang bisa dicicil apa 
saja yang bisa dijelaskan terkait 
benteng ini, kontennya disiapkan. 
Saya langsung membahas dengan 
�m Budpar, perpustakaan dan 
kominfo apa yang bisa disupport 
Pemprov khususnya terkait digital 
library dengan artificial intelli-
gence," ujarnya. 

Gubernur Khofifah yang 
didampingi Plt. Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kepala Dinas Cipta 
Karya Bina Marga Provinsi Ja�m 
�dak sekadar menengok. Pihaknya 
juga ingin bersinergi untuk mendu- 

Benteng Van den Bosch selesai 
dibangun pada 1845 dan digunakan 
sebagai hunian bagi 250 tentara 
Belanda dan 60 kavaleri yang 
dipimpin oleh Johannes van den 
Bosch. Oleh masyarakat, benteng ini 
juga disebut Benteng Pendem, 
karena posisinya memang sengaja 
dibuat lebih rendah dari tanah 
disekitarnya, sehingga tampak 
terpendam.

Pada awal pembangunannya, 
Benteng Van den Bosch digunakan 
oleh Belanda untuk mempertahan-
kan kedudukannya sekaligus menja-
ga jalur perdagangan di Jawa Timur. 
Selama masa pendudukan Jepang, 

bangunannya �dak semakin rusak.  
"Pemugaran benteng ini 

diperkirakan dapat selesai Oktober 
2022 mendatang," ucapnya. 

Rehabilitasi museum mulai 
dilakukan pada 10 Desember 2020. 
Mantan Menteri Sosial itu mengaku, 
rehabilitasi Benteng Pendem Ngawi 
dilakukan dengan ha�-ha� demi 
menjaga nilai kultural dan histori-
kalnya.

"Kawasan Benteng Pendem ini 
merupakan cagar budaya, penata-
annya harus dilakukan secara 
ha�-ha� agar nilai historikal dan  
kulturalnya tetap terjaga," tegasnya. 

Rehabilitasi bangunan pening-
galan Belanda dan Jepang itu, Khofi-
fah berharap menjadi daya tarik 
wisata baru. Baik wisatawan domes-
�k maupun mancanegara. 

kung penguatan benteng ini.
"Sambil jalan saya sampaikan 

ke Bupa�, saya usul bisa dibuat 
hotel, berbagai pertemuan, ekspo 
UMKM, peragaan busana dan 
sebagainya. Benteng ini memiliki 
keindahan yang sangat mempesona. 
Bisa mul� fungsi," pungkasnya. 

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah 
mengatakan, renovasi benteng ini 
menindaklanju� arahan Presiden RI 
Joko Widodo agar benteng Van den 
Bosch direhabilitasi sehingga dapat 
dijadikan wisata bagi masyarakat. 

"Pada tanggal 1 Februari 2019, 
Presiden Joko Widodo memberikan 
instruksi untuk melakukan rehabili-
tasi Kawasan Pusaka Benteng 
Pendem," ujarnya 

Instruksi ini kemudian di�ndak-
lanju� oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) untuk menjaga agar

sudut pertemuan Sungai Bengawan 
Solo dan Sungai Madiun.

Hanya dengan membayar �ket 
masuk seharga Rp.5.000/orang, 
pengunjung bisa mengexplore 
keindahan, sudut terbaik, dan spot 
an� mainstream di Benteng Van Den 
Bosch. Benteng Van Den Bosch 
sendiri dibuka se�ap hari dengan 
operasional wisata dari jam 08.00 – 
16.00 WIB.

Saat ini, Benteng Van den Bosch 
tengah dipugar oleh Kementerian  

Sejarah Benteng Van den Bosch 
Sejarah berdirinya Benteng Van den 
Bosch berawal ke�ka Ngawi berha-
sil diduduki Belanda pada 1825. 
Pada saat itu Ngawi memang 
dikenal sebagai salah satu pusat 
perdagangan dan pelayaran di Jawa 
Timur, serta pusat pertahanan 
Belanda di Madiun dan sekitarnya. 

Untuk mempertahankan keku-
asaanya, pemerintah Hindia Belan-
da membangun sebuah benteng, 
yang kemudian dinamai Benteng 
Van den Bosch. Lokasi benteng ini 
sangat strategis, yakni berada di 
pertemuan Sungai Bengawan Solo 
dan Sungai Madiun. 

benteng ini beralih fungsi menjadi 
penjara. Antara Februari 1943 
hingga Februari 1944, tercatat 
sekitar 1.580 pria mendekam di 
bangunan ini. 

Jumlah tersebut semakin 
bertambah hingga menjelang 
kemerdekaan Indonesia. Nakamura 
tercatat sebagai komandan penjara, 
sementara penduduk sekitar 
dipekerjakan sebagai penjaganya. 
Ke�ka Jepang meninggalkan Indo-
nesia, para tawanan tersebut dibe-
baskan. Setelah penyerahan kedau-
latan, Benteng ini sempat digu-
nakan oleh TNI Angkatan Darat. 
(red/beragamsumber)

Sejarah Benteng
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