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RedaksiKabar 

Membangun Desa Devisa
LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berupaya meningkatkan pengemba
ngan kapasitas pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bero
rientasi ekspor, melalui pengembangan program Desa Devisa.

Progam Pengembangan Desa Devisa merupakan rangkaian kegiatan berbasis community 
development. Program tersebut mencakup upaya pengembangan pelatihan, bantuan sara
na produksi, informasi dan akses pasar, dan lainnya. 
Program Desa Devisa diberikan kepada desa, komunitas atau cluster tertentu yang berpo
tensi untuk melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan. Dengan begitu, penerima 
program bisa ambil bagian dalam rantai pasokan ekspor dengan produk berkualitas yang 
berdaya saing tinggi.

Desa Devisa merupakan salah satu program yang dipelopori LPEI untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing komoditas yang dihasilkan suatu wilayah.
saat ini LPEI sudah memiliki 134 Desa Devisa sebagai program yang berkelanjutan untuk 
peningkatan kapasitas ekspor dan sumber daya masyarakat. Beberapa di antaranya desa
desa di Jawa Timur.

Adapun kriteria penetapan daerah untuk dijadikan Desa Devisa, antara lain, pertama, 
desa itu memiliki produk hasil ciptaan sendiri. Kedua, punya keunikan. ketiga, punya pasar 
ekspor dan keempat, dilakukan oleh banyak orang di satu desa dan disertai kelembagaan 
kelompok yang mendukung.

Pada November lalu, terdapat enam Desa Devisa baru yang diresmikan Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Program Desa Devisa ini juga bisa disebut sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat, 
terutama untuk ekspor yang bisa dimulai dari berbagai lini.

Melalui Program Desa Devisa ini, maka bisa dipetakan dan prioritaskan wilayah yang 
memiliki produk unggulan sejenis, atau produk complementer, sehingga dapat saling mem
perkuat dan menguatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diresmikannya enam desa devisa tersebut, maka diharapkan mampu memba
ngun optimisme untuk terus meningkatkan kinerja ekspor di Jatim terutama dari pengusaha 
berbasis UMKM. Dengan demikian di waktu yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan 
para pengrajin. Redaksi
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GUBERNURAN

P

Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jatim 

RAIH PREDIKAT A

Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur memperoleh Indeks Reformasi 

Birokrasi dengan predikat A atau sangat 
baik dengan nilai yang terus 

naik sejak tahun 2016.

emprov Jatim juga 
kembali mempe
roleh predikat A atau 
memuaskan dalam Hasil 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Ki
nerja Instansi Pemerintahan (SA
KIP) untuk tahun 2022.

“Alhamdulillah, tahun ini Jawa 
Timur mendapatkan pengakuan 
atas upaya percepatan refor
masi birokrasi yang telah 
diupayakan selama ini. Ini 
adalah bukti bahwa selu
ruh jajaran Pemprov Jatim 
konsisten dalam bekerja 
di segala lini pemerin
tahan dan masyarakat 
pun merasakan hasilnya,” 
kata Gubernur Khofifah 
usai menerima penghargaan 
di Hotel Bidakara, Jalan Gatot 
Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 
(6/12/2022) pagi.

Penghargaan diserahkan 
MenPANRB, Abdullah Azwar 
Anas dan diterima Gubernur 
Khofifah Indar Parawansa  ber
samaan dengan penyerahan 
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Per
cepatan Reformasi Birokrasi (RB) 
dan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 
Instansi Pemerintah Provinsi/Ka
bupaten/Kota Tahun 2022.

Pemprov Jatim mendapatkan 
nilai di atas 80,00 dengan predikat 
A untuk Hasil evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Tahun sebe
lumnya Pemprov Jatim memproleh 
nilai 76,71 dengan predikat BB.

Capaian Indeks RB ini melebihi 
target yang ditetapkan pada RP
JMD dan RKPD yaitu berkisar pada 
angka 77,76  78,71 atau predikat 
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BB. Indeks RB ini merupakan salah 
satu dari sebelas Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur tahun 20192024.

Penilaian reformasi birokrasi ter
diri dari aspek pemenuhan, hasil 
antara dan reformasi  pada 8 area 
perubahan. Diantaranya manajemen 
perubahan, deregulasi kebijakan, 
penataan organisasi, penataan tata

laksana, penataan mana
jemen SDM, penguatan 
akuntabilitas, penguatan 
pengawasan, peningka
tan kualitas pelayanan 
publik.

Komponen hasil 
menitikberatkan pada 
Akuntabilitas Kinerja dan 
Keuangan (Opini BPK 
dan nilai SAKIP), Kualitas 
Pelayanan Publik (Indeks 
Persepsi Kualitas Pela
yanan), Pemerintah yang 
bersih dari KKN (Indeks 
Persepsi Anti Korupsi), 

Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, 
kinerja lainnya, survei internal or
ganisasi).

“Kami memang berkomitmen 
kuat dalam melaksanakan good 
governance yang salah satunya 
diwujudkan dengan reformasi bi
rokrasi. Seluruh instansi di Jawa 
Timur berkomitmen menghasilkan 
inovasi pelayanan publik yang ber

manfaat dan memberikan pelayanan 
yang penuh integritas,” ujarnya.

Gubernur Khofifah menegaskan, 
seluruh capaian yang telah diraih 
ini akan dijadikan sebagai bekal 
pendorong bagi seluruh sistem, 
program dan fungsi yang ada di 
Pemprov Jatim bisa berjalan dengan 
lebih baik dan memberikan dampak 
kepada masyarakat Jawa Timur se
cara luas.

“Pemprov Jatim akan terus men
dorong agar prestasi dan capaian 
ini bisa dipertahankan bahkan kon
sisten ditingkatkan di tahun tahun 
mendatang. Begitu pula kabupaten/
kota di Jawa Timur yang berhasil 
memperoleh predikat yang tinggi 
agar bisa dipertahankan dan diting
katkan,” tegasnya.

Selain Jawa Timur, terdapat dua 
kabupaten/kota di Jatim yang juga 
memperoleh Indeks Reformasi Bi
rokrasi dengan predikat A, yakni 
Kota Surabaya dan Kabupaten Ba
nyuwangi. (red)
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Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa bisa memberi 
benefit bukan hanya untuk anak-anak bangsa, tapi juga negara tetangga 

secara luas. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil 
Elestianto Dardak menekankan pentingnya kerjasama antar negara-

negara di ASEAN sebagai sebuah sistem. Mengingat, konektivitas 
menjadi sesuatu yang vital untuk memajukan wilayah 

seperti yang telah dicontohkan Eropa.

Wagub Emil,

KERJASAMA 
NEGARA-
NEGARA 
ASEAN 

“Kita melihat Eropa tidak hanya 
satu negara. Tapi bagaimana kita bisa 
mengakses Uni Eropa sebagai sebuah 
sistem, sebagaimana mereka juga 
melihat Indonesia sebagai bagian 
dari ASEAN,” ujarnya saat mengha diri 
EUEast Java Trade and Investment 
Roadshow di Hotel Sheraton, Sura
baya, Selasa (6/12/2022).

“Maka kita harus lihat goal yang 
lebih besar. Jangan lagi hanya terpa
ku pada memajukan Jawa Timur atau 
Indonesia, tapi bagaimana bangkit 

bersamasama negara ASEAN lain. 
Jangan lagi individual, tapi lihat ini 
sebagai collective system,” tambah 
Wagub Emil.

Hal tersebut, ujar Wagub Emil, 
dapat dimulai dari Jawa Timur.  
Yang mana, hubungan Uni Eropa 
dengan Jawa Timur dalam hal 
perdagangan dan investasi dapat 
menjangkau sektorsektor dan ke
mungkinan yang lebih luas lagi.

“Kapabilitas untuk penetrasi 
ke Uni Eropa ini bukan hanya se

kedar mengekspor produk kita ke 
sana. Tapi bisa juga untuk mengajak 
mereka berinvestasi di sini. Nanti, 
penetrasinya bukan hanya untuk 
Indonesia tapi juga ASEAN,” terang
nya.

Wagub Emil lebih jauh men
jelaskan, dirinya optimis Jawa Timur 
maupun Indonesia memiliki potensi 
dan daya tarik kuat bagi pengem
bangan ekonomi internasional. 
Pasalnya, pertumbuhan ekonom
inya teruji tangguh meski di tengah 

Wagub Tekankan 
Pentingnya
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III 2022 tumbuh 5,58%. Sementara 
pertumbuhan ekonomi nasional tum
buh sebesar 5,72%.

Menurut data Kementerian In
vestasi/BKPM RI, capaian realisasi 
investasi Jawa Timur pada kuartal III 
2022 sebesar Rp. 25,9 Trilyun, yang 
terdiri dari realisasi investasi PMA 
sebesar Rp 11,6 trilyun dan realisasi 
investasi PMDN sebesar Rp 14,3 tri
lyun. Realisasi Investasi Jawa Timur 
ini meningkat 43,9% (yearonyear), 
sementara nasional tumbuh sebesar 
42,1% (yearonyear).

Sedangkan untuk kinerja ekspor, 
pada kurun Januari hingga Juni Tahun 
2022, total ekspor Jatim senilai 11,91 
milliar US dollar. Capaian ini tumbuh 
9,71% dibanding periode yang sama 
pada tahun lalu. Khusus ekspor non 
migas, pertumbuhannya lebih signi
fikan yakni sebesar 14,29% dengan 
capaian senilai 11,34 milliar US dollar.

Adapun ekspor non migas Jawa 
Timur ke Uni Eropa pada tahun 2022 
sebesar 13.270 juta IS dollar dengan 
pertumbuhan yearonyear sebesar 
7,95 %. Di mana, Jatim mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun se
belumnya sebesar 1,94%. (red)

GUBERNURAN

Kita melihat Eropa tidak 
hanya satu negara. Tapi 

bagaimana kita bisa 
mengakses Uni Eropa sebagai 
sebuah sistem, sebagaimana 

mereka juga melihat Indonesia 
sebagai bagian dari ASEAN

“

 Wakil Gubernur Jawa Timur

EMIL ELESTIANTO DARDAK

kritis pandemi.
“Jawa Timur sudah tumbuh baik 

di tengah tantangan pandemi. Ini 
menjadi sebuah daya tarik bagi in
vestor untuk masuk di Jawa Timur 
dengan dukungan infrastruktur dan 
iklim investasi yang menjanjikan,” 
tuturnya.

“Jadi kalau biasanya kita mengim
por mesin pesawat dan bahkan 
produkproduk dairy seperti bu tter 
dan susu, sebenarnya kita juga pu
nya potensi ekspor. Bukan hanya 
sumber daya alam, tapi produk jadi 
seperti kerajinan furniture dan lain 
sebagainya,” imbuh Wagub Emil.

EU Ambassador untuk Indonesia 
dan Brunei Darussalam, Vincent 
Piket, mengatakan bahwa ada dua 
jalan yang ditempuh EU untuk men
dorong pertumbuhan ekonomi In
donesia maupun Asia.

Yang pertama adalah dengan 
mempromosikan keterkaitan prak
tis antara perusahaanperusahaan 
Eropa dan Asia. Sedangkan yang 
kedua adalah dengan mempromo
sikan masa depan perdagangan be
bas.

“Kami di sini bukan hanya men
diskusikan tentang kontrak perse
tujuan ataupun aturan, tapi juga 
untuk membantu membangun sta
bilitas dunia dan profit untuk Indo
nesia,” ucapnya.

“Ini akan membantu ekonomi 
hilir dan menciptakan nilai lebih 
bagi Indonesia yang juga akan 
meningkatkan investasi teknologi. 
Jadi kami sangat berharap ini akan 
membawa perubahan besar pada 
hubungan ekonomi kita di tahun
tahun mendatang,” harap Vincent.

Sebagai informasi, di antara 
provinsiprovinsi lainnya di pu
lau Jawa, pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur tercatat pada kuartal 
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Desa Ngubalan, Kabupaten 
Ngawi memiliki produk kerajinan 
akar ja�. Produknya sudah melewa-
� proses kurasi sehingga memiliki 
kualitas berstandar ekspor. Negara 
tujuan adalah Jerman, Belanda, dan 
Belgia. Ada juga ke benua Asia, 
Australia, dan Amerika. 

Mengu�p laman resmi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Ngawi, tercatat Ngawi merupakan 
penghasil kayu ja� terbesar di Jawa 
Timur. Luas areal tanaman hutan 
rakyat pada 2014 sebesar 300 Ha. 
Jenis kayu yang diproduksi dari 
hutan rakyat yaitu Ja�, Mahoni, 
Akasia, Sono, Pinus, dan Eucalyptus. 

Berdasar data Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Ngawi, tahun 2013 
produksi kayu ja� sebesar 1.863.29 
m3. Sementara berdasar data 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Kabupaten Ngawi sebesar 14.655,5 
m3. Dilihat dari tata guna hutan, 
hutan produksi merupakan hutan 
terluas sebesar 32.009,3 Ha. 

Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Tenaga Kerja 
(Disperindagnaker) Kabupaten 
Ngawi, Yusuf Rosyadi, menerang-
kan, Desa Ngubalan atau Dewi 
Wisata Industri Ngubalan memiliki 
banyak perajin kayu ja� yang poten-
sial. Salah satu misi Pemkab Ngawi 
adalah mengembangkan perekono-
mian kerakyatan melalui kemuda-
han investasi, pariwisata berbasis 
potensi lokal, dan pertanian ramah 
lingkungan berkelanjutan didukung 
riset dan teknologi. 

“Melihat potensi Desa Ngubal-
an, kami mengawal desa ini 
berproses menjadi Desa Devisa 
agar �dak hanya dikenal di regional 
dan nasional, tapi juga di internasi-
onal. Dengan pangsa pasar yang 
lebih terbuka, maka nilainya juga 
akan lebih besar,” tutur Yusuf. 

Ia menjelaskan, ada 200 desa di 
Jawa Timur yang diajukan menjadi 
Desa Devisa dan melewa� proses 
survei dari Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia (LPEI). Tiga aspek 
yang dinilai, yaitu kelembagaan, 
produk, dan pemasaran. 

“Dari 200 desa itu terseleksi 
menjadi 20, kemudian di survei 
kedua mengerucut menjadi 10, 
hingga akhirnya terpilihlah 6 desa, 
salah satunya Desa Ngubalan ini,” 
ujarnya. 

Ditanya mengenai bentuk 
pendampingan, Yusuf mengatakan 
bahwa pihaknya melakukan 
pendampingan peningkatan sumber 
daya manusia (SDM) dan pengem-
bangan produk. Peningkatan SDM 
untuk meningkatkan keterampilan 
perajin, mulai dari pela�han desain 

produk, ekspor impor, hingga prod-
uct finishing. 
Sedang pengembangan produk 
dilakukan melalui pemberian bantu-
an peralatan dan studi banding ke 
Ubud Bali, Pendidikan Industri Kayu 
Atas (PIKA) di Semarang, Yogyakar-
ta, Jepara, dan Pasuruan. “Di sana 
kami belajar dengan melihat, men-
gama�, mendengar dari para pera-
jin. Berbagi pengetahuan. Kami 
menekankan pada perajin jangan 
sampai ke�nggalan tren yang paling 
dimina�,” katanya. 

Pemkab juga mengawal promo-
si dan publikasi dengan mengikut-
sertakan perajin dalam pameran di 
�ngkat regional, nasional maupun 
internasional. Melalui pameran ini, 
perajin juga bisa bertransaksi 
langsung dengan pembeli.  Pemkab 

Akar Jati Ngawi

Desa
Devisa
Angkat Produk Lokal ke Global

Keberpihakan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur kepada pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) maupun Industri Kecil dan 
Menengah (IKM)  coba diwujudkan 
melalui program Desa Devisa. 

Program yang dipelopori 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo-
nesia (LPEI) ini dirancang untuk 
memberdayakan potensi guna 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, peningkatan daya saing 
komoditas suatu wilayah, dan 
meningkatkan ekspor nasional.

Tujuan utama Desa Devisa 
untuk eskalasi produk lokal agar bisa 
masuk ke pasar global atau ekspor. 

Mentor ahli mendampingi pelaku 
usaha untuk meningkatkan daya 
saing produk. 

Setelah 22 Desa Devisa, Guber-
nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa meresmikan 6 Desa 
Devisa lagi pada gelaran East Java 
Export Fes�val di Surabaya, 1 
November 2022 lalu: Desa Ngubalan 
(Kerajinan Akar Ja�) di Ngawi, Desa 
Margorejo dan Desa Kedungrejo 
(Ba�k dan Tenun Gedog) di Tuban, 
Desa Parengan (Tenun Ikat) di 
Lamongan, Desa Punjung (Olahan 
Jahe) di Pacitan, dan Desa Minggir-
sari (Kendang Jimbe) di Kabupaten 
Blitar. 

LAPORAN UTAMA
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Ngawi juga menyediakan ruang 
informasi Desa Devisa di galeri 
kerajinan akar ja�. “Disperindag-
naker Ngawi pun sedang mengibar-
kan bendera marke�ng online. Jadi 
kami membuat semacam market-
place, di situ kami tampilkan semua 
produk Ngawi, termasuk kerajinan 
kayu ja�,” katanya seraya menam-
bahkan, pembenahan kualitas 
kelembagaan, standar, kurasi, dan 
pengawasan juga menjadi perha�an 
Disperindagnaker. 

Kelembagaan ditata, yang 
belum berbadan hukum, di�ngkat-
kan statusnya. Juga akan memben-
tuk semacam badan yang menga-
wasi standar ekspor, harus ada 
kurasinya. “Dengan menjadi Desa 
Devisa, maka sudah harus 
mematuhi legalitas, memahami tata 
ekspor, dan lain-lain,” kata Yusuf. 

Ia pun menggarisbawahi 
tentang Sistem Verifikasi dan Legali-
tas Kayu (SVLK) untuk memas�kan 
legalitas sumber kayu yang beredar 
dan diperdagangkan. 

“Ini pen�ng karena kayu di kita 
itu sudah legal, sudah terser�fikasi 
SVLK. Kandungan kadar air di bawah 
12, bukan kayu basah, rata-rata 
umur kayu itu puluhan bahkan 
ratusan tahun. Jadi ada standarnya,” 
katanya. 

Sinergi dan koordinasi dengan 
dinas terkait di Ngawi dan Provinsi 
menjadi kunci keberhasilan program 

Desa Devisa yang bisa diiku� 
desa-desa lain di Kabupaten Ngawi. 
“Kami berharap ada efek domino 
dari Desa Devisa. Dengan mengenal 
kerajinan akar ja�, pariwisata juga 
bisa terangkat. Jadi ke�ka ada inves-
tor atau wisatawan datang ke sini, 
bisa ada rumah makan, ada rest 
area, dan lain-lain yang saling men-
dukung,” katanya.

Harga
Berbicara soal harga, perajin 

Akar Ja� dari UD. Java Alam Esa 
Handycra�, Somo Midi, menerang-
kan, harga untuk yang kecil-kecil 
ratusan ribu rupiah. Untuk yang 
proper� taman berbentuk gajah, 
kuda, dan lain-lain itu puluhan juta. 
Sebelum pandemi Covid-19, se�ap 
minggu bisa sampai 2 pe�kemas. 

“Tapi karena pandemi, agak 
menurun, dan terus makin menurun 
karena ada krisis global, �nggal 
20-30 persen dari semula,” ujar 
Somo. 

Jenis produk yang paling dimi-
na�? Somo menyebut bentuk 
pohon cemara atau christmas. “Ini 
dipesan ru�n se�ap akhir tahun. 
Paling banyak ke Eropa, bisa sampai 
ribuan. Kalau selain itu tergantung 
permintaan pembeli. Ada yang 
sukanya barang-barang kecil, jadi 1 
container bisa memuat banyak. 
Meksiko dan Kanada sukanya 
barang-barang besar, seper� patung 

 

jerapah, patung gajah, dan proper� 
taman lainnya,” jelasnya. 

Kerajinan akar ja� ini menurut 
Sumo juga memberikan sumbangsih 
kepada penyerapan tenaga kerja. 
Ada sekitar 32 IKM di Desa Ngubal-
an. Satu IKM rata-rata memiliki 5-7 
orang tenaga kerja bahkan ada yang 
mencapai 100 orang. 

“Kalau di kampung sini sudah 
�dak ada yang menganggur. Jadi 
kami juga mengambil tenaga kerja 
dari Blora, Bojonegoro, Madiun 
untuk mencukupi kebutuhan 
tenaga. Porsinya lebih banyak 
laki-laki. Perempuan di bagian 
finishing dan pengepakan,” tutur 
Somo. 

Somo bersyukur didampingi 
Pemkab Ngawi maupun Pemprov 
Ja�m, berupa peningkatan kualitas 
produk, kapasitas kelembagaan dan 
SDM, penyediaan konsultan, hingga 
promosi dan pemasaran dalam 
bentuk Communal Branding. 

“Kami dibuatkan website dan 
media sosial, itu sudah ada adminn-
ya. Promosi digital kami lewat itu. 
Ada konsultan, ada pendampingan, 
baik dari Disperindag Kabupaten 
Ngawi maupun Disperindag Jawa 
Timur. Ke depan kami berharap 
pemerintah juga terus mencarikan 
solusi atas menurunnya jumlah 
permintaan karena imbas pandemi 
dan krisis global,” ujarnya. (idc)

 

Melihat potensi Desa Ngubalan, kami mengawal desa 
ini berproses menjadi Desa Devisa agar tidak hanya 

dikenal di regional dan nasional, tapi juga di 
internasional. Dengan pangsa pasar yang lebih terbuka,

maka nilainya juga akan lebih besar.

Yusuf Rosyadi
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Ngawi
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Selain menawarkan agrowisa-
ta, Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. 
Namun situs sejarah tersebut masih 
dalam pencatatan belum dilakukan 
peneli�an lebih lanjut. "Kami juga 
tengah membudidayakan buah 
durian Klino dan bunga krisan yang 
di tanaman pada kebun milik 
warga/tanah kas desa. Saat ini 
sudah tengah berbuah," terang 
Kades Klino, Dwi Nurjayant.

“Dog Dog Dog”, begitu suara 
kemplongan yang menginspirasi 
penamaan tenun dan ba�k Gedog 
asal Kabupaten Tuban. Proses pem-
buatan yang dilakukan secara 
tradisional menjadikan produk 
kerajinan ini memiliki keunikan 
hingga dimina� sampai ke Jepang 
dan Belanda. 

“Ini keunikan kami. Mulai dari 
menanam kapas sebagai bahan 
dasar, dipintal menjadi benang, 
ditenun, diba�k, semua dikerjakan 
secara tradisional tangan, �dak 
pakai mesin sama sekali,” kata pera-
jin sekaligus pemilik Galeri Mela� 
Mekar Mandiri di Desa Margorejo, 
Kabupaten Tuban, Nanik Harining-
sih. 

Desa Margorejo, Kabupaten 
Tuban menjadi salah satu Desa 
Devisa dengan produk kerajinan 
tenun dan ba�k Gedog. Produk ini 
dijual dengan kisaran harga 150 ribu 
rupiah hingga 5 juta rupiah. 

“Biasanya per bulan kami kirim 
1 item tenun gedog pu�h 400 
potong, dikirim lewat ekspor�r. 
Mo�f yang paling dimina� tergan-
tung permintaan, ada mo�f pening-
galan, ada juga mo�f pengemban-
gan yang mengiku� pasar,” kata 
Nanik. 

Satu hal yang menjadi perha-
�an utama Nanik adalah penciptaan 
lapangan kerja bagi para perempuan 
di desanya. Ada 35 pekerja harian 
lepas dan 65 pekerja tetap. 

“Alhamdulillah bisa mencip-
takan lapangan kerja. Di sini yang 
bekerja rata-rata ibu-ibu sampai 
mbah-mbah. Alhamdulillah mereka 
bisa membantu ekonomi keluarga 
supaya asap dapur bisa mengepul 
se�ap hari dan juga bisa membuat 
para perempuan di sini berkarya,” 
tuturnya. 

“Bumdes memposisikan 
sebagai kepanjangan tangan untuk 
penjualan. Demi tercapainya 
pengembangan yang lebih luas, 
kami juga didukung oleh pemerin-
tah daerah untuk mengembangkan 
pasar sampai ke mancanegara,” 
ujarnya. 

Sonif menuturkan, setelah 
menurunnya permintaan tenun dan 
ba�k Gedog akibat pandemi, ia 
berharap kenaikan dengan adanya 
program Desa Devisa ini. 

“Pasar dan harga tenun 
Gedog di Jepang bagus sekali 

karena di sana dibuat bahan 
baku Kimono. Jadi mohon 
dibantu agar kami bisa 
berkomunikasi dengan lebih 

op�mal lagi dengan para 
pembeli di Jepang,” 

harap Sonif. (idc) 

Nanik mengatakan, keberpi-
hakan Pemkab Tuban dan Pemprov 
Ja�m menjadi salah satu kunci 
sukses Desa Devisa. “Ada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi 
dan UKM, dan Dekranasda yang 
terlibat. Kami diberi fasilitas untuk 
pameran di Surabaya dan Jakarta. 
Dari situ kami terbantu mendapat-
kan pembeli, mendapatkan 
pesanan. Kami juga promosi lewat 
Instagram, terus difasilitasi untuk 
ikut shopee, dan lain-lain,” paparn-
ya. 

Direktur Badan Usaha Milik 
Desa (Bumdes) Margo Makmur, 
Sonif Efendi, menerangkan, 
pihaknya membawahi 50 perajin 
tenun dan ba�k Gedog, 
salah satunya Galeri 
Mela� Mekar Mandiri 
milik Nanik. 

Batik Gedog
Jadi Bahan Kimono Jepang 
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Misi Dagang Jatim ke Riyadh SUKSES

paya memperluas akses 
pasar perdagangan ekspor 
bagi pelaku usaha di Jawa 
Timur terus dilakukan 

oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa. 

Jika selama ini misi dagang dilaku
kan antar pulau di seluruh Provinsi di 
Indonesia, kali ini Gubernur Khofifah 
memimpin Misi Dagang dengan 
pelaku usaha di Riyadh  Arab Saudi 
di Cultural Palace, Diplomatic Quar
ter, Riyadh, Senin (28/11/2022). 

Dihadiri banyak elemen pelaku 
usaha di berbagai bidang, kegiatan 
ini mempertemukan pelaku usaha 
khususnya eksportir dan importir 
serta distributor dari kedua negara 
baik dari Jawa Timur maupun dari 
Riyadh. 

Gubernur Khofifah mengatakan, 
Misi Dagang di Riyadh ini diharap
kan menarik investasi serta mening
katkan ekspor berbagai komoditas 
unggulan dari Jawa Timur untuk 
memenuhi kebutuhan pasar perda
gangan di Arab Saudi. 

“Di awal, hampir semua produk 
yang ditawarkan telah mencatatkan 
transaksi dan mendapatkan mitra 
distributor. Komitmen investasi juga 
kita peroleh. Alhamdulillah ada per
mintaan untuk bussines trip ke Jatim 
agar mengenal potensi dan peluang 
lebih konkret,” katanya. 

Gubernur mengatakan, komodi
tas Jatim yang potensial mengisi 
pasar Saudi Arabia khususnya ber
bagai produk makanan minuman 
industri kecil menengah. Ia optimis 

misi ini akan mendongkrak pertum
buhan ekonomi. Pada pelaku usaha 
Gubernur Khofifah menyampaikan 
bahwa investasi di Jatim dijamin un
tung karena didukung infrastruktur 
yang baik dan kondusif.

Sebab pertumbuhan ekonomi Ja
tim terus menunjukkan peningkatan 
yang signifikan. Dan iklim usaha di 
Jatim yang kondusif mendorong in
vestasi terus tumbuh di Jawa Timur. 

“Pertumbuhan ekonomi Jatim di 
luar sektor non migas yang terting
gi di antara provinsi di pulau Jawa. 
Pada Triwulan III 2022 tumbuh 6,13 
persen.  Begitu juga dengan per
tumbuhan investasi di Jatim yang 
hampir dua kali lipat dibandingkan 
pertumbuhan investasi secara na
sional pada semester I tahun 2022 

Humas Jatim
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ven, kasa, cat dari bahan akrilik atau 
vinyl hingga malam artifisial. Selain 
komoditas yang sudah rutin terse
but, masih banyak yang bisa diting
katkan. Di antaranya Alas Kaki Olah
raga, Kapulaga hingga Katoda. 

“Kita akan fasilitasi kemudahan 
proses perijinan hingga sertifikasi 
produk bagi calon eksportir yang 
punya potensi ke Saudi Arabia. Mari 
bersama kita wujudkan Jatim dan 
UMKM Jatim Go Global,” ujarnya.  

Harapan
Senada dengan Gubernur Kho

fifah, Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Arab 
Saudi, Dr. Abdul Aziz Ahmad me
nyampaikan harapan kedata ngan Gu
bernur Khofifah bisa me ningkatkan 
ekspor Indonesia ke Arab Saudi. 

“Kami siap memberikan fasilitas 
dan dukungan penuh demi kelanca
ran hubungan perdagangan antara 
Jatim dengan Riyadh. Ini program 
yang sangat baik untuk membuka 
jalan bagi para pelaku usaha ekspor 
Jatim untuk dapat mengakses pasar 
di Riyadh Arab Saudi,” katanya. 

Dalam Misi Dagang tersebut di
lakukan tiga penandatangan Memo
randum of Understanding (MoU), 
yaitu Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Jatim dengan Sami Al Kha
tiri Trading Est serta PT. Sekar Laut 
Tbk dengan Mizanain Trading And 
Marketing Est serta KADIN dengan 
Multaqo Alfonoon Est. (red)

LOH JINAWI

Di awal, hampir semua produk 
yang ditawarkan telah 

mencatatkan transaksi dan 
mendapatkan mitra distributor. 

Komitmen investasi juga kita 
peroleh. Alhamdulillah ada 

permintaan untuk bussines trip 
ke Jatim agar mengenal potensi 

dan peluang lebih konkret

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

year on year 69,2 persen sedangkan 
nasional 35,5 persen,” katanya. 

Di Jatim saat ini juga telah ada 
tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 
Ada KEK JIIPE di Gresik, KEK bidang 
IT di Malang, dan juga Kawasan In
dustri Halal di Sidoarjo. Ia berharap 
dengan potensi kuat Jatim bisa 
meyakinkan pelaku usaha di Arab 
Saudi untuk memperkuat hubungan 
perdagangan dengan Jatim. 

Di sisi lain, Gubernur memiliki 
alasan tersendiri memilih Arab Sau
di sebagai negara pertama tujuan 
Misi Dagang. Saat ini Saudi Arabia 
tercatat sebagai negara kedua ter
besar tujuan utama Ekspor Jatim ke 
wilayah Timur Tengah setelah Uni 
Emirat Arab. 

Kementerian Perindustrian 
RI bahkan mencatat nilai ekspor 
produk Jatim ke Arab Saudi periode 
JanuariJuli 2022 mencapai DOL
LAR AS 97,98 Juta. Sedangkan nilai 
impor Arab Saudi ke Jatim dalam 
periode yang sama mencapai DOL
LAR AS 49,41 Juta. Sehingga surplus 
perdagangan Jatim ke Arab Saudi 
mencapai DOLLAR AS 48,58 Juta. 

Ada berbagai macam komoditas 

yang kita sudah rutin kirim ke Arab 
Saudi. Tiga tujuan utamanya adalah 
Jeddah, Dammam, dan Riyadh. 

“Olahan Ikan Sarden, Cengkeh, 
Arang Kayu, Kopi Robusta bahkan 
MSG banyak kita kirim kesini. Untuk 
olahan sarden saja bahkan kontri
businya mencapai 35,65% dari total 
ekspor ke Arab Saudi,” ujarnya. 

Jawa Timur juga tercatat masih 
bergantung impor dari Arab Saudi 
untuk beberapa item yaitu Poly
proylene, Metanol, Polimer etilen, 
Kurma, Kulit domba, kain nonwo

Humas Jatim
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ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa 
juga mengadakan Pro
gram Business Grathering 

and Mini Expo di Jeddah. 
Kegiatan temu bisnis yang digelar 

di Kantor Konsulat Jenderal Repub
lik Indonesia (KJRI) di Jeddah pada 
Selasa (29/11/2022) ini menghasil
kan kontrak ekspor bernilai fantastis 
yaitu 1.043.750 Dollar AS atau seni
lai Rp 16,4 miliar. 

Gubernur Khofifah mengungka
pkan bahwa kegiatan yang dilaku
kan di Jeddah ini merupakan upaya 
membuka market dan memberikan 
fasilitas bagi pelaku usaha Jatim 
adalah upaya Pemprov Jatim dalam 

G

LOH JINAWI

GELAR BUSINESS GRATHERING 
AND MINI EXPO di Jeddah

mendorong pertumbuhan ekonomi 
khususnya untuk UKM.

“Kita memang membidik market 
Jeddah yang sangat strategis agar 
produk produk UKM kita khususnya 
di bidang makanan dan minuman 
bisa dapat akses market di Arab 
Saudi,” tegasnya. 

Dengan turut melibatkan Kadin, 
dibantu fasilitasi dari KJRI di Jeddah, 
para pelaku usaha UKM Jatim diper
temukan dengan sekitar 40 pelaku 
usaha dari Jeddah agar bisa sa
ling menggali potensi perdaga ngan 
antar kedua belah pihak. 

Membuktikan bahwa Grathering 
and Mini Expo di Jeddah ini sukses,  
program ini menghasilkan kontrak 

bisnis mencapai Rp 16,4 miliar. 
Angka tersebut dihasilkan dari tujuh 
kesepakatan perdagangan dalam 
bidang makanan dan minuman. Per
tama yaitu kontrak pembelian bolu 
ketan mendut dari UKM Jatim pada 
distributor di Jeddah sebanyak 200 
karton atau senilai 18.750 Dollar AS.

edua, transaksi pembelian food 
and baverage asal Jatim untuk diki
rim ke Jeddah dengan nilai 200.000 
Dollar AS. Ketiga yaitu transaksi 
pembelian food and baverage, ke
lapa, kacang, dan teh hijau dengan 
nilai kontrak 220.000 Dollar AS. 

Keempat yaitu transaksi pem
belian makanan dari UKM Jatim 
Aira Food dengan pelak usaha Jed

Humas Jatim
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Kita memang membidik 
market Jeddah yang sangat 

strategis agar produk produk 
UKM kita khususnya 

di bidang makanan dan 
minuman bisa dapat akses 

market di Arab Saudi

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

dah dengan nilai 85.000 Dollar AS. 
Kelima, transaksi bisnis antara CV 
Prosperous Bersama dari Jatim un
tuk pelaku usaha Jeddah untuk ko
moditas saos kecap dan saos tomat 
senilai 250.000 Dollar AS.

Keenam yaitu kontrak bisnis 

antara UKM Namirah Ecoprint de
ngan pelaku usaha Jeddah untuk 
batik ecoprint di tahun 2023 hingga 
2024 dengan nilai 100.000 Dollar 
AS. 

Dan terakhir yaitu kontrak bisnis 
untuk kripik pisang dari UKM Jatim 

Aira Food ke pelaku usaha Jedda Ab
dullah Maula Danilah untuk tahun 
2023 dengan nilai 170.000 Dollar 
AS. 

“Ada pernyataan dari Managing 
Director IMF bahwa di tahun 2023 
ekonomi dunia akan gelap menuju 
suram. Kita optimis dan tidak ingin 
hal itu terjadi. Maka upaya mem
buka market, mendorong ekonomi 
tumbuh, adalah prioritas yang kami 
lakuka agar hal itu tidak sampai ter
jadi,” tegasnya.

“Dan yang kita sasar untuk bisa 
tumbuh adalah UKM agar mereka 
tetap survive memperluas market. 
Dan yang terpenting karena UKM 
Jatim berkontribusi 57,81 persen 
untuk PDRB Jatim,” tandasnya.

Lebih lanjut dalam kesempa
tan itu Gubernur Khofifah memas
tikan bahwa pelaku usaha yang 
berinvestasi, kerjasama maupun 
berdagang dengan Jatim tidak akan 
merasa kecewa dan dijamin akan 
menguntungkan. Terutama karena 
kondisi ekonomi Jatim sangat pro
gresif dan impresif.

Konsulat Jenderal RI untuk Jed
dah, Ekk Hartono mengatakan, tren 

perdagangan Indo
nesia ke Jeddah se
jauh ini sangat tinggi. 
Sehingga ia optimis 
bahwa kegiatan ini 
akan mendongkrak 
ekspor  produk Jatim 
ke Jeddah. 

“Dalam kesempa
tan ini kami mengun
dang 40 pengusaha 
lokal untuk melaku
kan penjajakan pe
luang kerjasama 
dengan pelaku us
aha Jatim. Insya al
lah kegiatan ini akan 
meningkatkan produk 
UKM Jatim masuk 
ke pasar Jeddah dan 
Arab Saudi,” tegas
nya. (red)

Humas Jatim
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emerintah Provinsi Jawa Timur telah 
menetapkan Upah Minimum 38 Ka
bupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2023 
berdasarkan Surat Keputusan Guber

nur Jawa Timur tertanggal 7 Desember 2022.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa me

negaskan, ketetapan UMK dilakukan berdasar
kan pertimbangan perihal kondisi riil mulai dari 
Inflasi tahunan Bulan November 2022 sebesar 
6,62% (yoy), pertumbuhan ekonomi tahunan 
Triwulan III2022 sebesar 5,58% (yoy), kenaikan 
harga BBM, serta kenaikan harga bahan pokok.

Selain itu juga berdasarkan perhitungan 
formula dalam Peraturan Menteri Ketena
gakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, serta 
mempedomani Surat Menteri Ketenagakerjaan 
RI Nomor : BM/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 
11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data 
Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk 
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Dengan telah ditetapkannya UMK tersebut, 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
meminta semua pihak untuk menjaga suasana 
yang kondusif produktif  terutama bagi seluruh 

UMK 38 Kabupaten/Kota Jatim 2023

P

PARAHITA

 DITETAPKAN

Ketetapan UMK dilakukan 
berdasarkan pertimbangan 

perihal kondisi riil mulai 
dari Inflasi tahunan Bulan 

November 2022 sebesar 6,62% 
(yoy), pertumbuhan ekonomi 

tahunan Triwulan III-2022 
sebesar 5,58% (yoy), kenaikan 

harga BBM, serta kenaikan 
harga bahan pokok

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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PARAHITA

1. Kota Surabaya Rp 4.525.479,19
2. Kabupaten Gresik Rp 4.522.030,5
3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.518.581,85
4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.515.133,19
5. Kabupaten Mojokerto Rp 4,504.787,17
6. Kabupaten Malang Rp 3.268.275,36
7. Kota Malang Rp 3.194.143,98
8. Kota Pasuruan Rp 3.038.837,64
9. Kota Batu Rp 3.030.367,09
10. Kabupaten Jombang Rp 2.854.095,88
11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.753.265,95
12. Kabupaten Tuban Rp 2.739.224,88
13. Kota Mojokerto Rp 2.710.452,36
14. Kabupaten Lamongan Rp 2.701.977,27
15. Kota Probolinggo Rp 2.576.240,63
16. Kabupaten Jember Rp 2.555.662,91
17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.528.899,12
18. Kota Kediri Rp 2.318.116,63
19. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.279.568,07
20. Kabupaten Kediri Rp 2.243.422,93
21. Kota Blitar Rp 2.239.024,44
22. Kabupaten Tulungagung Rp 2.229.358,67
23. Kabupaten Blitar Rp 2.215.071,18
24. Kabupaten Lumajang Rp 2.200.607,20
25. Kota Madiun Rp 2.190.216,37
26. Kabupaten Sumenep Rp 2.176.819,94
27. Kabupaten Nganjuk Rp. 2.167.007,05
28. Kabupaten Ngawi Rp 2.158.844,59
29. Kabupaten Pacitan Rp 2.157.270,25
30. Kabupaten Bondowoso Rp 2.154.504,13
31. Kabupaten Madiun Rp 2.154.251,34
32. Kabupaten Magetan Rp 2.153.062,33
33. Kabupaten Bangkalan Rp 2.152.450,83
34. Kabupaten Ponorogo Rp 2.149.709,45
35. Kabupaten Trenggalek Rp 2.139.426,01
36. Kabupaten Situbondo Rp 2.137.025,85
37. Kabupaten Pamekasan Rp 2.133.655,03
38. Kabupaten Sampang Rp 2.114.335,27 (red)

Berikut adalah rincian data besaran UMK 
di 38 Kota/Kabupaten Jawa Timur:

stakeholder di Jawa Timur.
“Keputusan dalam hal kenaikan besaran 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 
Jawa Timur Tahun 2023 ini diambil dengan 
memperhatikan kondisi perekonomian Jawa 
Timur, mempertimbangkan peningkatan ke
sejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, 
serta menjaga  keberlangsungan investasi 
dan produktifitas serta  kondusifitas ketena
gakerjaan di Jawa Timur. Dengan demikian 
diharapkan seluruh stakeholder memperha
tikan serta menerapkan ketentuan tersebut 
dengan seksama,” harap Gubernur Khofifah 
(9/12/2022).

Ia meminta kepada perusahaan atau in
dustri segera menyesuaikan penetapan 
gaji pada karyawannya per tanggal 1 Janu
ari 2023. “Jangan sampai ada yang tidak 
menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK 
ini. Utamanya untuk karyawan yang telah 
bekerja lebih dari 1 tahun,” katanya.

Mantan Menteri Sosial RI ini juga menga
takan bahwa penetapan UMK 38 Kab/Kota 
ini menjadi sebuah penyeimbang kondusivi
tas Jawa Timur.

“Memperhatikan kondisi riil perekono
mian Jawa Timur dan disparitas pengupahan 
antara Kabupaten/Kota  dengan daerah lain
nya dan antara daerah kabupaten yang di 
dalamnya terdapat daerah kota, serta daerah 
yang berbatasan baik dalam wilayah provinsi 
maupun yang berbatasan dengan provinsi 
lain guna menjaga kondusifitas berusaha 
dan menjamin keberlangsungan investasi 
di daerah serta peningkatan kesejahteraan 
pekerja,” katanya.

Gubernur mengatakan bahwa pengawa
san skema pembayaran upah karyawan akan 
diperhatikan secara ketat. Dengan hara
pan semua pekerja  mendapat gaji sesuai 
penetapan UMK. “Kami harap perusahaan 
bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada 
yang tidak memenuhi akan ada mekanisme 
sanksi,” ucapnya.

Dengan adanya pengawasan ini, Khofifah 
berharap bahwa UMK tahun 2023 menjadi 
salah satu sumber kesejahteraan para buruh 
di Jawa Timur.
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erkembangan teknologi 
informasi dan komuni
kasi dalam bermasyarakat 
memberikan peluang bagi 

pemerintah untuk melakukan ino
vasi pembangunan aparatur negara 
melalui penerapan Sistem Pemerin
tahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) atau juga disebut 
dengan egovernment ini adalah 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang memanfaatkan teknologi infor
masi dan komunikasi untuk mem
berikan layanan kepada instansi 
pemerintah, aparatur sipil negara, 
pelaku bisnis, masyarakat, dan 
pihakpihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu 
upaya pemangkasan biaya dan wak
tu, serta meminimalkan terjadinya 
praktik korupsi dalam pelayanan 
yang dilakukan oleh pemerintah. 
Penerapan SPBE ditujukan untuk 
mewujudkan proses kerja yang efi
sien dan efektif serta meningkatkan 
kualitas pelayanan publik.

masyarakat menuntut pela yanan 
publik yang semakin cepat sehingga 
birokrasi pemerintah harus bekerja 
semakin efektif dan efisien. 

“Membuat Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE itu tidak mudah, ha
rus ada koordinasi serta kolaborasi 
Perangkat Daerah dengan Dinas 
Kominfo serta effort atau upaya 
yang luar biasa yang dilakukan se
cara bersama – sama. Dan dengan 
adanya keterpaduan arsitektur se
mua akan inline, baik Provinsi  mau
pun kabupaten / kota yang akan 
menjadi hal yang luar biasa,” ujar 
Kepala Bidang Aplikasi TIK Diskom
info Jatim, Fadlil Chusni.

Selanjutnya, kata Fadlil, Untuk 
memastikan pelaksanaan SPBE di 
lingkungan Pemprov Jatim berja
lan dengan baik, Dinas Kominfo 
melakukan audit SPBE setiap tahun, 
yang meliputi audit infrastruktur 
SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit 
keamanan SPBE. Hasil Audit SPBE 
kemudian akan dikirim ke Biro Or
ganisasi sebagai salah satu kompo
nen penilaian budaya kerja Cettar 
Jawa Timur.

“Kebijakan dari gubernur harus 
bisa tersampaikan kepada masya
rakat. dan revolusi digital merupa
kan sebuah kebutuhan yang harus 
dilaksanakan karena dapat mening
katkan kinerja OPD dalam membuat 
suatu kebijakan,” katanya.

Tak hanya itu, Diskominfo Jatim 
juga menggelar forum kolaborasi 
dan sinergi dalam rangka penera
pan SPBE. Forum ini dinilai penting 
karena bisa mengetahui tingkat ke
matangan SPBE perangkat daerah 
provinsi dan pemerintah kabupa
ten/kota.

“Apabila nilainya tinggi berarti 
tingkat kematangan kita tinggi, dan 

P

Jatim Terus Mantabkan Penerapan SPBE,  
BANYUWANGI MASIH TERBAIK 

KominfO
Kronik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dan seluruh pemerintah kabupaten/
kota juga telah melaksakan amanah 
dari Peraturan Presiden No. 95 Ta
hun 2018 tentang Sistem Pemerin
tahan Berbasis Elektronik ini. Ter
masuk di dalamnya berbagai aspek 
yang harus dijalankan, yaitu mulai 
dari tata kelola SPBE, Manajeman 
SPBE, Audit Teknologi dan Komu
nikasi, Penyelenggara SPBE, Perce
patan SPBE dan Pemantauan dan 
Evaluasi SPBE.

Dalam penguatan tata kelola dan 
manajeman, Pemprov Jatim melalui 
Dinas Kominfo telah mengawal de
ngan memperkuat regulasi melalui 
Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa 
Timur No. 53 Tahun 2021 tentang 
SPBE. Dengan disahkannya Pergub 
No. 53 tahun 2021 tentang SPBE ini, 
diharapkan pembangunan SPBE da
pat dilaksanakan secara terarah dan 
terpadu melalui integrasi infrastruk
tur, sistem aplikasi, keamanan infor
masi dan layanan TIK. Integrasi men
jadi isu yang sangat strategis karena 
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tetap memiliki kekurangan. Karena 
itu, pihaknya akan terus berupaya 
meningkatkan sistem elektronik 
untuk mempercepat layanan yang 
diberikan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah hasil ini terus 
memacu Banyuwangi untuk terus 
memperbaiki kinerja terutama 
menyempurnakan sistem ele
ktronik baik pada administrasi 
pemerintahan dan pelayanan pu
blik. Muaranya adalah kepuasan 
masyarakat. Tentu saja saat ini se
mua belum sempurna, tapi kami 
terus berikhtiar,” kata Ipuk melan
sir banyuwangikab.go.id.

Kepala Bidang Statistik dan Per
sandian Dinas Kominfo Banyuwangi, 
Tri Jatmiko, mengatakan, selama ini 
Banyuwangi telah menerapkan sis
tem elektronik pada berbagai uru
san pemerintahan dan pelayanan 
publik. Banyuwangi bahkan telah 
memiliki Peraturan Bupati (Perbup) 
tentang Sistem Informasi Mana
jemen Daerah yang menaungi se
mua Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA), serta berbagai 
layanan publik berbasis elektronik 
yang telah diterapkan.

Meski demikian, dari hasil eva
luasi penerapan SPBE memang 
masih banyak yang harus dilakukan 
perbaikan. Indikatorindikator yang 
dilakukan perbaikan antara lain in
dikator Manajemen Pengetahuan, 
Manajemen Perubahan, dan Mana
jeman Kolaborasi yang nilai atau 
skornya masih satu.

“Maka kita mulai dari beberapa 
indikator yang nilainya satu di dalam 
evaluasi. Dari sini kita assesmen 
apakah kita belum mengerjakan 
sesuai dengan pedoman SPBE atau 
memang kita dianggap memang 
belum ada secara penyelenggara,” 
terangnya.

Jatmiko pun berharap dengan 
apa yang sudah dilakukan, semoga 
semua pekerjaan perbaikan, kola
borasi dan kordinasi antar perangkat 
daerah di Banyuwangi, bisa semakin 
akuntabel dan efisien meskipun ter
dapat keterbatasan SDM.(sti)

KominfO
Kronik

sebaliknya, apabila nilai SPBE kita 
rendah maka layanan tingkat kema
tangan kita juga rendah,” ujarnya.

Dijelaskannya, pengukuran kema
tangan SPBE ditinjau dari kapabilitas 
proses dan fungsi. Kapabilitas pros
es bisa dilihat mulai dari rintisan
rintisan yang dibuat, mulai dari tata 
ke lolanya, bagaimana standarisasi, 
dan integrasinya. Oleh karena itu 
salah satu yang menjadi panduan 
supaya SPBE berhasil, yakni me
ngacu pada surat edaran gubernur 
yang berisi bahwa jajaran provinsi 
berkoordinasi dengan Dinas Komin
fo Provinsi Jatim, sedangkan untuk 
perangkat daerah kabupaten/kota 
juga harus berkolaborasi dengan Di
nas Kominfo kabupaten/kota.

Kolaborasi SPBE ini juga untuk 
meningkatkan indeks SPBE Jatim 
dan kabupaten kota seJatim. Hal ini 
guna mewujudkan sinergi pelaksana 
SPBE di Jatim khususnya Pemprov 
Jatim dan kabupaten/kota seJatim.

Melalui forum ini diharapkan bisa 
memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan SPBE di Jatim. Begitu
pun informasi yang disampaikan 
narasumber akan lebih memaham
kan mengani SPBE yang menjadikan 
masyarakat puas terhadap layanan 
pemerintah.

Banyuwangi Masih Terbaik
Dari sekian pemerintah kabupa

ten/kota di Jawa Timur yang 
mengimplementasikan SPBE, Ka
bupaten Banyuwangi dinilai ter
baik, baik menurut Kemente

rian Pendayagunaan Aparatur 
Negara(KemenPANRB) dan Refor
masi Birokrasi maupun Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur.

Banyuwangi menjadi salah satu 
terbaik di Indonesia, dan menjadi 
satusatunya pemerintah daerah 
di Jawa Timur yang masuk dalam 
kategori ‘Sangat Baik’. SeIndonesia, 
Banyuwangi menduduki posisi ter
baik kedua dari seluruh kabupaten/
kota yang ada di Tanah Air.

Pelaksanaan evaluasi SPBE ini 
dilakukan setiap dua tahun sekali 
untuk memastikan penerapan SPBE 
pada instansi pusat dan daerah yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan.

Evaluasi SPBE dilaksanakan de
ngan menggunakan instrumen yang 
telah disesuaikan, dari yang se
belumnya 37 indikator menjadi 47 
indikator. Diharapkan Hasil Evalu
asi SPBE ini dapat digunakan dalam 
menentukan strategi ke depan agar 
penerapan SPBE dilakukan secara 
menyeluruh dan berdampak pada 
kualitas pelayanan publik.

Dari semua indikator nilai SPBE 
tahun 2021, indeks Banyuwangi 
ratarata di atas 3. Paling tinggi ada 
pada domain layanan SPBE yang 
mencapai nilai 4,51 yang tercermin 
dari layanan administrasi peme
rintahan berbasis elektronik dan 
layanan publik yang berbasis elek
tronik.

Menanggapi hal ini, Bupati Ba
nyuwangi, Ipuk Fiestiandani, 
menyam paikan bawah meski men
jadi terbaik namun Banyuwangi 
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DPRD SAHKAN DUA PERDA

Tenaga Keperawatan
PERLU PERHATIAN

DPRD Jatim mengesahkan dan 
menyetujui dua Raperda menjadi 
Perda. Dua perda tersebut tentang 
Tenaga Keperawatan dan  perse
tujuan bersama terhadap Raperda 
tentang revisi keempat Perda ten
tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah.

Rapat paripurna yang diha
diri Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa, dipimpin Wakil Ketua 
DPRD, Hj Anik Maslachah didam
pingi wakil ketua DPRD Sahat Tua 
Simanuntak, Jumat (2/12/2022).

Sejumlah fraksi memberikan ca
tatan penting. Hj Hikmah Bafaqih se

laku Jubir FPKB mengatakan, Perda 
ini diharapkan bisa menjadi instru
men regulasi untuk meningkatkan 
profesionalitas dan kesejahteraan 
perawat. 

“Perda Tenaga Keperawatan ini 
bisa menjadi solusi terkait masih 
banyaknya perawat yang mengang
gur dan melakukan praktik mandiri 
yang perlu mendapatkan perlindu
ngan,” katanya.

Politikus asal Malang ini juga 
berharap implementasi Raperda 
ini menjadi solusi atas keberadaan 
Perawat pada Ponkesdes yang tidak 
menerima gaji atau mendapat gaji 

di bawah standar.  “Perawat Poskes
des di Jatim sebanyak 3.213 orang 
tersebar di 964 Puskesmas yang ada 
di 8.501 Desa/Kelurahan dan 664 
Kecamatan,” beber Hikmah.

Secara khusus dia juga meminta 
Gubernur Jatim memperhatikan 
status dan kesejahteraan tena
ga perawat yang ditempatkan di 
Poskestren. Pasalnya, belum semua 
tenaga keseahatan tersebut  bersta
tus honorer.

“Saya yakin jika kesehatan para 
santri baik, maka kualitas pen
didikan pesantren akan semakin 
baik dan angka stunting juga bisa 
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Besar harapan kami  dalam 
tataran implementasi Perda ini 

dapat diwujudkan dan memberikan 
jawaban terhadap permasalahan 

yang dihadapi tenaga keperawatan 
di Jatim khususnya yang 

ada di Ponkesdes

“

Juru Bicara Fraksi PDIP, 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

berkurang,” tegas mantan ketua PW 
Fatayat NU Jatim ini.

Senada, Jubir FPAN, Moch Aziz 
mengatakan, tujuan pembentukan 
Perda Tenaga Keperawatan ini sa
ngat baik tapi implementasinya sa
ngat bergantung pada keputusan 
gubernur melalui Pergub.

Di sisi lain, lanjut politikus asal 
Madura, tenaga kesehatan khu
susnya parawat adalah bagian dari 
kebijakan yang diatur dalam UU 
Tenaga Kesehatan yang mengha
ruskan adanya standarisasi dari sisi 
kompetensi dan profesional. “Na
mun dalam uji kompetensi banyak 
ditemukan tenaga kesehatan yang 
gagal,” katanya.

“Kami berharap pemerintah 
memberikan intervensi dalam ben
tuk program, pelatihan tambahan, 
pemagangan yang komprehensif, 
sehingga nantinya dihasilkan tenaga 
keperawatan yang mampu melak
sanakan profesi dengan baik,” pinta 
Aziz.

Wakil ketua DPRD, Hj Anik 
Maslachah bersyukur Raperda Tena
ga Keperawatan akhirnya bisa disa
hkan. Sebab  pembahasan Raperda 
ini berlangsung cukup lama yakni 
hampir 2 tahun karena menunggu 
fasilitasi dan persetujuan Mendagri.

Begitu juga terhadap Reperda pe
rubahan keempat Perda No.11/2016 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah. Persetujuan ber
sama baru bisa dilakukan hari ini 

kendati persetujuan fraksifraksi 
DPRD Jatim sudah disampaikan 
beberapa bulan lalu karena harus 
menunggu fasilitasi dan persetujuan 
dari Mendagri. Akhir November 
persetujuan dari Mendagri terkait 
Raperda perubahan keempat Perda 
No.11/2016 sudah turun.

Perhatian
Gubernur Khofifah mengakui 

tenaga keperawatan memerlukan 
perhatian sehubungan belum me

menuhinya standarisasi internasio
nal perawat yang sudah lulus sarja
na dan profesi di Indonesia sehingga 
mereka harus mengikuti pendidikan 
kesetaraan untuk bisa bekerja di 
luar negeri.

Bahkan masih terdapat 20 ribu 
lebih perawat yang tersebar di 
ber bagai daerah di Jatim yang 
mengang gur karena jumlah lulusan 
perawat lebih besar dari kebutuhan 
dunia medis.  

“Besar harapan kami dalam 
tataran implementasi Perda ini da
pat diwujudkan dan memberikan ja
waban terhadap permasalahn yang 
dihadapi tenaga keperawatan di Ja
tim khususnya yang ada di Ponkes
des,” katanya.

Sedangkan terkait revisi keempat 
Perda No.16/2016 tentang Pem
bentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, kata Khofifah adalah untuk 
menyesuaikan Perpres No.78/2021 
tentang Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) dan Permenpan 
RB No.25/2021 tentang Penyeder
hanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi pemerintah untuk penye
derhanaan birokrasi. (Pca)



Turunkan Stunting
ala Kabupaten Mojokerto

Saat ini pemerintah terus 
berupaya keras menurunkan angka 
stun�ng hingga di bawah 14% pada 
2024 mendatang. Seluruh pemerin-
tah daerah di Indonesia pun berlom-
ba lomba untuk menuntaskan upaya 
penurunan kasus stun�ng pada 
anak ini. Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto misalnya, melakukan 
berbagai upaya preven�f dalam 
menurunkan angka stun�ng. 

Berdasarkan Studi Status Gizi 
Indonesia (SSGI) tahun 2021, balita 
mengalami stun�ng di Kabupaten 
Mojokerto tercatat 27,4 persen atau 
25.806 jiwa. Oleh karena itu diperlu-
kan upaya lebih serius agar bisa 
menekan angka stun�ng menjadi 
15,96 persen pada tahun 2024.

Jumlah balita di wilayah Kabu-
paten Mojokerto per Januari 2022 
tercatat 94.182 jiwa, sedangkan 
SSGI mencatat 25.806 jiwa. Bupa� 
Ikfina Fahmawa� pun kemudian 
menerjunkan Tim Percepatan 
Penurunan Stun�ng (TPPS) hingga 
�ngkat desa untuk mengecek data 
tersebut. Mereka mendapat target 
dari BKKBN untuk menekan angka 
stun�ng menjadi 23,95 persen. 
Target terus berlanjut se�daknya 
hingga tahun 2024. Oleh kareanan-
ya, selama �ga tahun ke depan, 
pihaknya berupaya menurunkan 
kasus stun�ng menjadi 15,96 
persen.

Untuk mencapai target terse-
but, Pemkab Mojokerto menggulir-

kan sejumlah program. Pertama, 
program intervensi spesifik untuk 
remaja putri. Yakni Jumat Ceria 
minum tablet zat besi bersama-sa-
ma supaya can�k, energik, rajin dan 
inova�f. Kedua, Program Caping-
mas, calon pengan�n masa depan 
emas.

"Jadi, �ga bulan sebelum 
menikah dilakukan pemeriksaan 
fisik maupun laboratorium terhadap 
calon pengan�n bekerja sama 
dengan pengadilan agama. Kami 
akan segera MoU dengan penga-
dilan agama untuk menekan dispen-
sasi nikah supaya pendewasaan usia 
nikah bisa kami laksanakan," jelasn-
ya.

Program ke�ga, yaitu Pinarak,
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Keempat, program Selada Bu 
Har�, atau selamatkan dampingi 
ibu hamil risiko �nggi. Di sini se�ap 
posyandu di Kabupaten Mojokerto 
mempunyai 1 kader khusus yang 
bertugas mendampingi ibu hamil 
risiko �nggi. Saat ini terdapat 1.287 
posyandu di Bumi Majapahit.

Selanjutnya, untuk ibu bersalin, 
pihaknya mempunyai program di 
seluruh puskesmas, yaitu Permen 
Simela, persalinan aman siap siaga 
melayani. “Di sini semuanya sudah 
tercatat prediksi hari persalinan, 
sudah jelas akan melahirkan di 
puskesmas mana, dan dijemput 
hingga diantar," terangnya.

Program keenam adalah Nensi, 
nenek can�k pejuang ASI untuk 
ibu-ibu menyusui yang sibuk beker-
ja. Program ini memberdayakan 
nenek-nenek agar rajin memberi-
kan ASI kepada cucunya saat di�ng-
gal anaknya bekerja. Tentu saja ASI 
yang sudah diperah sang ibu. 

Selanjutnya, program ketujuh, 
yaitu untuk ibu-ibu baru melahirkan 
agar siap menyusui. Dan kedelapan, 
Buli Gasibu, yaitu budi daya lele 
atasi gizi buruk untuk memberi 
asuhan gizi kepada para balita yang 
terdeteksi gizi buruk. Program 
kesembilan, adalah Paud Holis�k 
Integra�f untuk para ba�ta. Melalui 
program ini, para guru PAUD dihara-
pkan juga mampu memeriksa kese-
hatan dan tumbuh kembang anak.

Tak berhen� di situ, juga ada 
pogram Bude Jamila, yang ar�nya 
buang air dengan jamban bersih 
dan layak. Bupa� Ikfina menarget 
semua keluarga di Kabupaten 
Mojokerto mempunyai jamban 
yang layak di rumahnya. 

“Nah, untuk memudahkan 
monitoring program-program terse-
but, kami menunggu aplikasi yang 
sedang dibuat Diskominfo Kabupat-
en Mojokerto," kata Ikfina.

Bupa� Ikfina meminta �m agar 
permasalahan keluarga yang �dak 
punya akses terhadap air bersih 

segera diselesaikan dan terdata 
supaya bisa dicocokkan dengan 
PDAM. Termasuk untuk masalah 
rumah �dak layak huni, jamban, dan 
sanitasi di kabupaten Mojokerto.

“Termasuk juga nan� dipikirkan 
OPD mana yang memberikan sema-
cam pendidikan khusus untuk 
ibu-ibu pasangan usia subur yang 
�dak lulus SMP, harus ada pendi-
dikan terkait dengan gizi dan kese-
hatan. Ini diperlukan kolaborasi 
antara Dinas Kesehatan dan Dinas 
Pendidikan. Dengan demikian, 
mereka bisa menjaga keluarganya 
selama sakit dan gizi kalau dia punya 
balita atau ke�ka dia hamil, dia tahu 
harus makan apa,” tuturnya.

Pemberian TTD
Kegiatan penurunan stun�ng 

yang menarik dilaksanakan yaitu 
Jum'at CERIA (Can�k, Enerjik, Rajin, 
Inova�f dan Ak�f) dengan gerakan 
minum Tablet Tambah Darah (TTD) 
bagi remaja putri di seluruh 
SMA/SMK. 

Menurutnya , 
kurangnya darah 
atau anemia pada 
ibu yang sedang 
hamil dinilai menja-
di salah satu penye-
bab gagal tumbuh 
pada balita atau 
stun�ng. Selain itu, 
terjadinya kekuran-
gan darah, �dak 
hanya terjadi pada 
saat ibu sedang 
hamil, akan tetapi 
bisa terjadi pada saat 
perempuan masih dalam 
masa remaja.

Berbicara stun�ng, kata Ikfina, 
maka juga berbicara tentang balita.-
Maka ar�nya, bila pemerintah �dak 
aware dengan kegiatan preven�f 
berupa pemberian TTD pada remaja 
putri, maka bisa berpotensi terjadi 
kelahiran bayi stun�ng yang berasal 
dari remaja putri atau calon-calon 

pengan�n yang kekurangan gizi dan 
anemia.  Menurutnya, memang 
�dak semua membutuhkan TTD. 
Tetapi hal ini adalah upaya untuk 
mereduksi. Dan di se�ap agenda 
Jumat Ceria pihaknya juga memberi-
kan pelayanan pemeriksaan apakah 
mereka sudah cukup tersedia zat 
besinya di dalam tubuh, serta 
edukasi gizi seimbang terhadap para 
siswi.  "Ini sebenarnya bukan 
program pemerintah Kabupaten 
Mojokerto saja. Ini adalah program 
nasional yang memang harus dilak-
sanakan guna mereduksi kasus 
stun�ng," ujarnya. 

Selain itu, kata Bupa� berlatar 
pendidikan dokter ini, melalui 
Program Jumat Ceria pemberian 
TTD, ia mengambil momen sebagai 
kepala daerah yang memudahkan 
para siswa bisa bertemu denganya. 
“Mereka mungkin jarang ketemu 
dengan saya. Saya manfaatkan 
momen ini dengan menyampaikan 
sesuatu yang bermanfaat. Saya 
berharap mereka mendengar dan 
kemudian menjadi sesuatu yang 
�dak terlupakan,” tuturnya.(s�)
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Pagelaran
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Kearifan lokal Gunung Bromo 
yang disandingkan dengan pagelar-
an busana ba�k khas Jawa Timur 
memeriahkan East Java Fashion 
Harmony (EJFH) 2022.

Budaya khas Banyuwangi, 
Probolinggo, Sidoarjo, Lamongan, 
Tuban, Tulungagung, Trenggalek, 
Bangkalan, hingga Pamekasan men-
jadi tema ba�k yang diangkat dalam 
gelaran EFJH IV, Sabtu (3/12/2022) 
di Kawasan Gunung Bromo, Jawa 
Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur, Adhy Karyono men-
erangkan, ba�k klasik, neo klasik, 
dan kontemporer dirancang secara 
apik oleh para desainer dan diper-
agakan dengan luwes oleh para 
model.

"EFJH ini menampilkan este�ka 
wastra Jawa Timur. Maka, semoga 
bisa menjadi mercusuar sehingga 
kita bisa menjadi bangsa yang 
berbudaya. EFJH juga diharapkan 
memberikan dampak posi�f, dari 
sisi kebudayaan, pariwisata, hingga 
perputaran roda ekonomi untuk 
Op�mis Ja�m Bangkit," ungkapnya.

Adhy Karyono
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

“EFJH ini menampilkan estetika 
wastra Jawa Timur. Maka, 

semoga bisa menjadi mercusuar 
sehingga kita bisa menjadi bangsa 

yang berbudaya. EFJH juga 
diharapkan memberikan dampak 

positif, dari sisi kebudayaan, 
pariwisata, hingga perputaran 

roda ekonomi untuk Optimis 
Jatim Bangkit.

PLESIR
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Dengan pelestarian wastra khas Jatim maka produktifitas 
para pengrajin khas Jatim akan semakin meningkat. Maka 

acara ini saya rasa sarat akan manfaat baik untuk 
kebangkitan ekonomi juga sebagai bagian dari pelestarian 

budaya bangsa Indonesia.
Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur

Staf Ahli Kementerian Pariwisa-
ta dan Ekonomi Krea�f (Kemen-
parekraf) RI, Fadjar Hutomo, men-
jelaskan bahwa kegiatan ini diharap-
kan mampu memberi efek ganda 
untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Fashion merupakan subsektor 
ekonomi krea�f terbesar ke�ga 
setelah kuliner dan kriya. Maka, 
butuh kerja sama dan kolaborasi 
untuk menjadikan industri ini sema-
kin hebat di tanah air," tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) Provinsi 
Jawa Timur, Hudiyono, EJFH digelar 
sejak 2019 dan masuk dalam 10 
besar Kharisma Event Nusantara 
(KEN) oleh Kemenparekraf RI.

EFJH 2022 diiku� 11 desainer 
dari 6 asosiasi. Desainer tersebut 
adalah Denny Wirawan, Lia Afif, 
Embran Nawawi, Gita Orlin, Arinda 
Nurma, Isyam Syamsi, Enrico Ho, 
Imam Mustafa, Novita Rahayu, 
Rizkyesa Sauqi, dan Ajeng Wibowo.

Pemprov Ja�m didukung 
Kemenparekraf RI, Pemkab Pasuru-
an, Pemkab Probolinggo, Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru, 
tokoh masyarakat Bromo, dan 
pemangku kepen�ngan.

Selain pagelaran fashion di 
Segara Wedi Gunung Bathok, Bung-
kah Dingklik, juga dilaksanakan 
Bincang Wastra dan Pameran Ba�k 
di Jiwa Jawa Resort.

Apresiasi Gubernur
Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa menyebut  gelaran 
ini menjadi wujud eksistensi keber-
agaman wastra (kain) khas Jawa 
Timur yang secara ekso�s ditampil-
kan dengan latar belakang Gunung 
Bromo yang menawan.

“Saya yakin ini menjadi ajang 
strategis untuk mempromosikan 
kekayaan Jawa Timur dengan keane-
karagaman wastranya ke kancah 
dunia,” kata Gubernur Khofifah.

Dihiasi kemegahan dan keinda-
han Gunung Bromo, EJFH 
menampilkan busana wastra karya 
11 designer asal Ja�m yang memiliki 
segudang prestasi baik regional, 

Selain menawarkan agrowisa-
ta, Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. 
Namun situs sejarah tersebut masih 
dalam pencatatan belum dilakukan 
peneli�an lebih lanjut. "Kami juga 
tengah membudidayakan buah 
durian Klino dan bunga krisan yang 
di tanaman pada kebun milik 
warga/tanah kas desa. Saat ini 
sudah tengah berbuah," terang 
Kades Klino, Dwi Nurjayant.

nasional maupun internasional. 
Gubernur menyatakan, gelaran ini 
dihelat sebagai upaya mewujudkan 
pelestarian budaya bangsa Indone-
sia. 

Karya ba�k maupun tenun 
karya 11 desainer dibawakan 
dengan elok oleh para model 
sehingga memanjakan mata para 
tamu undangan. 

 “Dengan pelestarian wastra 
khas Ja�m maka produk�fitas para 
pengrajin khas Ja�m akan semakin 
meningkat. Maka acara ini saya rasa 
sarat akan manfaat baik untuk 
kebangkitan ekonomi juga sebagai 
bagian dari pelestarian budaya 
bangsa Indonesia," katanya.

Dengan pemilihan lokasi di 
kawasan wisata Bromo atau Kaldera 
Tengger, Gubernur Khofifah 
berharap semangat pelestarian 
mengenalkan budaya Ja�m dan 
Indonesia bisa tersampaikan. Agar 
masyarakat dunia bisa  mengenal 
lebih dalam kekayaan alam wastra 
Ja�m dan Indonesia.

Event mode yang telah digelar 4 
kali ini juga mendapatkan predikat 
dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Krea�f (Kemenparekraf) RI 
sebagai 10 Kharisma Event Nusan-
tara (KEN).

“Tidak mudah untuk berada di 
��k ini, perlu banyak pengorbanan 
baik tenaga maupun pikiran. Terima 
kasih atas dukungan seluruh 
masyarakat Jawa Timur. TNBTS, 
khususnya terimakasih kepada  mas-
yarakat Tengger,” kata Khofifah.

Tanam Pohon
Sekretaris Daerah Prov Ja�m, 

Adhy Karyono menyampaikan, EJFH 
merupakan agenda luar biasa 
karena memiliki misi menduniakan 
ba�k dan tenun khas Jawa Timur 
sehingga akan memberikan dampak 
ekonomi maupun industri fashionn-
ya.

"Agenda tahunan ini akan 
disesuaikan dengan agenda interna-

tradisional khas Ja�m ini. Semoga 
acara ini berdampak pada peningka-
tan kunjungan wisata di Bromo dan 
peningkatan ekonomi masyarakat 
sekitar," katanya.

Selain melestarikan budaya, 
gelaran ini juga tak mengesamping-
kan kebutuhan konservasi di wilayah 
TNBTS. Para tamu undangan VIP 
memberikan sumbangsih pada 
proses konservasi kawasan TNBTS 
dengan menanam Pohon Cemara 
Gunung di kawasan Gunung Bathok 
serta Bunga Edelweis di sekitaran 
Kantor TNBTS. (red)

sional. Jika momennya tepat, maka 
saya kira Ja�m akan menjadi yang 
pertama untuk pagelaran fashion 
dengan ambience Keelokan Gunung 
Bromo seper� ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu 
perwakilan tokoh masyarakat Teng-
ger, Supoyo menyampaikan apresi-
asinya kepada Pemprov Ja�m atas 
digelarnya EJFH 2022. Menurutnya, 
hal tersebut merupakan langkah 
nyata Pemerintah untuk memban-
gkitkan ekonomi di kawasan wisata 
bromo.

"Masyarakat Tengger sangat 
mendukung acara pameran ba�k 

Masyarakat Tengger sangat mendukung 
acara pameran batik tradisional khas 

Jatim ini. Semoga acara ini berdampak 
pada peningkatan kunjungan wisata di 

Bromo dan peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar

Supoyo
Perwakilan Tokoh Masyarakat Tengger
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Selain menawarkan agrowisa-
ta, Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. 
Namun situs sejarah tersebut masih 
dalam pencatatan belum dilakukan 
peneli�an lebih lanjut. "Kami juga 
tengah membudidayakan buah 
durian Klino dan bunga krisan yang 
di tanaman pada kebun milik 
warga/tanah kas desa. Saat ini 
sudah tengah berbuah," terang 
Kades Klino, Dwi Nurjayant.

nasional maupun internasional. 
Gubernur menyatakan, gelaran ini 
dihelat sebagai upaya mewujudkan 
pelestarian budaya bangsa Indone-
sia. 

Karya ba�k maupun tenun 
karya 11 desainer dibawakan 
dengan elok oleh para model 
sehingga memanjakan mata para 
tamu undangan. 

 “Dengan pelestarian wastra 
khas Ja�m maka produk�fitas para 
pengrajin khas Ja�m akan semakin 
meningkat. Maka acara ini saya rasa 
sarat akan manfaat baik untuk 
kebangkitan ekonomi juga sebagai 
bagian dari pelestarian budaya 
bangsa Indonesia," katanya.

Dengan pemilihan lokasi di 
kawasan wisata Bromo atau Kaldera 
Tengger, Gubernur Khofifah 
berharap semangat pelestarian 
mengenalkan budaya Ja�m dan 
Indonesia bisa tersampaikan. Agar 
masyarakat dunia bisa  mengenal 
lebih dalam kekayaan alam wastra 
Ja�m dan Indonesia.

Event mode yang telah digelar 4 
kali ini juga mendapatkan predikat 
dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Krea�f (Kemenparekraf) RI 
sebagai 10 Kharisma Event Nusan-
tara (KEN).

“Tidak mudah untuk berada di 
��k ini, perlu banyak pengorbanan 
baik tenaga maupun pikiran. Terima 
kasih atas dukungan seluruh 
masyarakat Jawa Timur. TNBTS, 
khususnya terimakasih kepada  mas-
yarakat Tengger,” kata Khofifah.

Tanam Pohon
Sekretaris Daerah Prov Ja�m, 

Adhy Karyono menyampaikan, EJFH 
merupakan agenda luar biasa 
karena memiliki misi menduniakan 
ba�k dan tenun khas Jawa Timur 
sehingga akan memberikan dampak 
ekonomi maupun industri fashionn-
ya.

"Agenda tahunan ini akan 
disesuaikan dengan agenda interna-

tradisional khas Ja�m ini. Semoga 
acara ini berdampak pada peningka-
tan kunjungan wisata di Bromo dan 
peningkatan ekonomi masyarakat 
sekitar," katanya.

Selain melestarikan budaya, 
gelaran ini juga tak mengesamping-
kan kebutuhan konservasi di wilayah 
TNBTS. Para tamu undangan VIP 
memberikan sumbangsih pada 
proses konservasi kawasan TNBTS 
dengan menanam Pohon Cemara 
Gunung di kawasan Gunung Bathok 
serta Bunga Edelweis di sekitaran 
Kantor TNBTS. (red)

sional. Jika momennya tepat, maka 
saya kira Ja�m akan menjadi yang 
pertama untuk pagelaran fashion 
dengan ambience Keelokan Gunung 
Bromo seper� ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu 
perwakilan tokoh masyarakat Teng-
ger, Supoyo menyampaikan apresi-
asinya kepada Pemprov Ja�m atas 
digelarnya EJFH 2022. Menurutnya, 
hal tersebut merupakan langkah 
nyata Pemerintah untuk memban-
gkitkan ekonomi di kawasan wisata 
bromo.

"Masyarakat Tengger sangat 
mendukung acara pameran ba�k 

Masyarakat Tengger sangat mendukung 
acara pameran batik tradisional khas 

Jatim ini. Semoga acara ini berdampak 
pada peningkatan kunjungan wisata di 

Bromo dan peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar

Supoyo
Perwakilan Tokoh Masyarakat Tengger
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