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RedaksiKabar 

Menjaga Ekonomi Jatim Agar Terus  
Tumbuh Baik

BANK INDONESIA meyakini bahwa ekonomi Jawa Timur masih akan tumbuh pada tahun 2023 
seiring dengan terciptanya sinergi kebijakan dan inovasi antara pemerintah daerah, Bank Indo-
nesia dan lembaga atau otoritas lain di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 
tahun 2023 diprediksi berada di kisaran 4,9 persen sampai 5,3 persen terutama ditopang oleh 
tumbuhnya lima lapangan usaha

Terdapat beberapa tantangan perekonomian Jawa Timur yang perlu diantisipasi, antara lain 
kondisi ekonomi global yang masih terancam resesi, gangguan mata rantai global dan ketegan-
gan politik. Selain juga kondisi ekonomi domestik yang perlu diwaspadai seperti konsolidasi 
fiskal, normalisasi kebijakan moneter, serta bantuan sosial untuk BBM dan subsidi upah yang 
tidak berlanjut.

Namun demikian, ekonomi Jawa Timur berpotensi terus mengalami perbaikan seiring den-
gan terkendalinya Covid-19, berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional, serta men-
ingkatnya kegiatan dalam rangka persiapan Pemilu

Hal ini juga tidak lepas dari berbagai upaya kolaborasi dan sinergi program yang dilaksanakan 
Pemprov Jatim. Satu di antaranya adalah menjaga ekosistem investasi dan persaingan usaha. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk membangun ekosistem investasi yang 
baik, sehingga bisa menarik para investor. Salah satunya dengan meluncurkan inovasi yang dis-
ebut Inisiasi Kolaborasi dan Inovasi (IKI) Investasi Jatim dan Jatim Online Single Submission Goes 
Android  Operating System ( JOSS GANDOS ).

IKI investasi Jatim  yang didukung dengan East Java Investment Center,  East Java Investment 
Committee, dan Jatim Investment Hub serta  Joss Gandos ini diharapkan terus didorong untuk 
berkembang. Sebab iklim investasi Jawa Timur yang baik harus terus ditingkatkan.
Sebab Jawa Timur ke depan ini ingin lebih mengakselerasi pertumbuhan, dimana jika sebelum-
nya hanya bertumpu pada konsumsi, ke depan Jatim ingin lebih inklusif lagi teruatama dari segi 
investasi. 

Selama ini realisasi investasi Jatim (tahun 2022) tercatat paling tinggi dalam lima tahun tera-
khir. Secara berturut - turut realisasi tahun 2018 sebesar Rp 51,2 triliun, tahun 2019 sebesar 
Rp 58,5 triliun, tahun 2020 Rp 78,3 triliun, tahun 2021 Rp 79,5 triliun, dan tahun 2022 Rp 110,3 
triliun.
Dengan capaian tersebut Jatim tidak berpuas diri, namun Pemprov Jatim terus berkomitmen 
untuk menjaga iklim investasi di Jatim supaya tetap kondusif dan terjaga dengan baik. Redaksi
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EMPAT TAHUN KEPEMIMPINAN 
  Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur 

Emil Elestianto Dardak

Empat tahun sudah Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil 
Gubernur Emil Elestianto Dardak, memimpin Jawa Timur. Tasyakuran 

dan doa bersama pun digelar dan sebagai pucuk pimpinan 
di provinsi terbesar kedua di Indonesia itu, Gubernur Khofifah 

hanya memperbanyak ucapan terima kasih atas segala dukungan 
yang diberikan pada seluruh jajaran Pemprov Jatim.
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Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Seluruh kawan-kawan 
pimpinan OPD Pemprov Jatim 
seluruh tim semuanya kepala 

cabang dinas, UPT-UPT 
semuanya terima kasih. Saya 
sangat mencintai panjengan 

semua salam hormat saya 
kepada staf termasuk 

seluruh PTT

“
“Saya menyampaikan terima 

kasih. Kedua terima kasih. Dan ketiga 
terima kasih.  Terima kasih semuan-
ya, matur nuwun  Pak Wagub, terima 
kasih semua support ASN Pemprov 
Jatim. Terima kasih semua dukungan 
masyarakat Jawa Timur khususnya 
media dan para jurnalis. Terima kasih  
doa para Ulama Jawa Timur. Mohon 
maaf jika ada khilaf,” kata Guber-
nur Khofifah sembari menitikkan air 
mata.

Ucapan terima kasih dari Guber-
nur perempuan pertama di Jatim 
itu didedikasikan tidak hanya untuk 
partner kerjanya Wakil Gubernur Ja-
tim dan kepala organisasi perangkat 
daerah di Jatim tetapi juga kepada 
seluruh pegawai di lingkungan Pem-
prov Jatim, termasuk para pega-
wai tidak tetap (PTT) serta semua 
masyarakat Jawa Timur.

“Seluruh kawan-kawan pimpinan 
OPD Pemprov Jatim seluruh tim se-
muanya kepala cabang dinas, UPT-
UPT semuanya terima kasih. Saya 
sangat mencintai panjengan semua 
salam hormat saya kepada staf ter-
masuk seluruh PTT,” tuturnya.

“Salam hormat saya karena mere-
ka  operator-operator itu, kita bisa 
mendapatkan sangat banyak apre-
siasi karena kita bersatu karena kita 
solid,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah pun meyakini 
bahwa perjalanan selama 4 tahun ini 
tak lepas dari perjuangan para pen-
dahulu dan seluruh elemen di Jawa 
Timur. 

“Kita bisa mencapai titik ini karena 
jejak panjang perjuangan para pini-
sepuh. Kita lanjut membangun pen-
guatan-penguatan untuk kemajuan 
masyarakat, bangsa, dan negara,” 
kata Gubernur Khofifah. 

Wagub Emil pun menyampaikan, 
hal yang paling berkesan selama 
mendampingi Gubernur Khofifah 
adalah ketika menangani pandemi 
Covid-19. 

“Dari situ menunjukkan bahwa 
leadership bukan hanya tentang 
menjalani rencana, tapi tentang siap 
menghadapi gelombang dengan 
tetap tenang,” kata Emil. 
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Wagub Emil,

Ia pun menceritakan betapa Gu-
bernur Khofifah menaruh perhatian 
penuh kepada persoalan data. 

“Tantangan kita adalah data. Be-
liau ingin data kita itu excellent se-
bagai dasar penentu kebijakan. Jadi 
mari kita semua tetap bersama men-
gawal reformasi ke arah yang lebih 
baik,” terang Wagub Jatim. 

Capaian
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Timur, Adhy Karyono, menyampaikan 
tentang kontribusi Jawa Timur terha-
dap pembangunan nasional dan se-
jumlah prestasi maupun kemajuan 
yang berhasil ditorehkan baik di bi-
dang ekonomi, pendidikan, keseha-
tan, sosial, pariwisata dan lainnya.

“Ini tidak mungkin terjadi tanpa 
kepemimpinan yang luar biasa dari 
Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita 
diajarkan tentang strong leadership, 
berupaya menjadi game changer, dan 
berkeyakinan menjadikan sesuatu 
yang seolah tidak mungkin menjadi 

mungkin,” jelas Adhy. 
Adhy pun menjelaskan beber-

apa pekerjaan rumah yang masih 
perlu dituntaskan. “Kita masih 
punya PR tentang kemiskinan ek-
strem, pernikahan dini, dan stunt-
ing,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi 
mengatakan selama empat ta-
hun kepemimpinan Khofifah Emil 
banyak mendukung program di 
sektor pendidikan. Menurutnya, 
Gubernur Khofifah dan Wagub 
Emil memberikan atensi bagi 
guru, siswa maupun siwi SMA dan 
SMK di Jatim selama empat tahun 
kepemimpinan nya.

“Melalui program Jatim Cerdas 
dan sehat yang ada dalam poin ini 
adalah Tis-Tas (Gratis dan Berkuali-
tas) dengan memperluas cakupan 
bantuan siswa miskin, bantuan 
biaya sekolah, dana insentif opera-
sional akreditasi, tunjangan kinerja 
bagi guru tidak tetap,” tuturnya.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah 
dan Wagub Emil turut berkontribusi 
mengenai kesehatan. Kepala Di-
nas Kesehatan Erwin Astha Triyono 
mengaku, atensi Gubernur Khofifah 
dan Wagub Emil sangat luar biasa. 
“Utamanya saat pandemi Covid-19 
dan pengentasan stunting di Jatim, 
keduanya benar-benar total berkon-
tribusi bagi masyarakat,” tuturnya.

Tidak hanya sektor pendidikan 
dan kesehatan, di bidang pengem-
bangan Sumber Daya Manusia 
(SDM), Gubernur Khofifah dan 
Wagub Emil, pun dinilai turut me-
merhatikan kinerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN).

Di sisa masa jabatannya saat ini, 
Gubernur Khofifah akan terus me-
realisasikan janji kampanye dengan 
memprioritaskan program-program 
dalam Nawa Bhakti Satya.

“Nawa Bhakti Satya itu adalah 
janji kampanye dulu yang telah 
dirumuskan dalam 11 indeks kin-
erja utama (IKU), yang di detailkan 
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dalam RKPD dan RPJMD,” ujar Gu-
bernur Khofifah dalam siaran tertu-
lisnya, Selasa (14/2/2023).

Adapun capaian kinerja positif 
Provinsi Jatim yang telah dicapai se-
lama kepemimpinannya yakni pada 
2022 ekonomi Jatim berhasil tum-
buh impresif 5,34 persen atau tum-
buh di atas nasional yang mencapai 
5,31 persen. Hal tersebut ditandai 
dengan meningkatnya PDRB per ka-
pita 2022 sebesar 10,52 persen dari 
Rp60,04 juta pada 2021 menjadi 
Rp66,36 juta pada 2022.

Di sektor investasi, dalam 4 tahun 
terakhir mengalami peningkatan sig-
nifikan yakni pada 2022 telah men-
capai Rp110,3 triliun melampaui 
target RPJMD Rp80 triliun. Realisasi 
investasi itu meningkat sebesar 
38,8 persen dibanding 2021. Real-
isasi PMA meningkat sebesar 66,7 
persen, dan PMDN meningkat 24,5 
persen.

Koperasi dan UMKM sebagai tu-
lang punggu ekonomi Jatim pada 
2022 berkontribusi sebesar 57,81 
persen terhadap PDRB Jatim atau 
meningkat sebesar 0,56 persen.

Pada sektor pertanian dan peter-

nakan, Jatim juga menunjukkan 
prestasi. Sejak 2020 - 2023, 
produksi padi dan sapi potong di 
Jatim menjadi yang tertinggi di 
antara semua provinsi di Indone-
sia.   Jatim juga menjadi eksportir 
tertinggi se-Indonesia untuk ko-
moditas perikanan. Selain itu, juga 
menjadi provinsi dengan capaian 
vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) tertinggi nasional.

Selain itu, penurunan kemiski-
nan di Jatim juga berseiring den-
gan keberhasilan dalam mengen-
taskan desa tertinggal dan sangat 
tertinggal. Pada 2019 terdapat 
344 desa tertinggal dan 1 desa 
sangat tertinggal pada Juli 2021, 
hingga seluruhnya berhasil teren-
taskan.

Khofifah dan Emil juga mem-
perhatikan ekonomi, pendidikan 
dan keterampilan mereka yang 
tinggal di pondok pesantren. 
Beberapa program, salah sat-
unya One Pesantren One Produk 
(OPOP). Yang mana di dalamnya 
terdapat ekosistem OPOP, yakni 
Santripreneur dan Sosiopreneur 
telah diterapkan di sebagian besar 

pondok pesantren di Jatim.
Pengasuh Ponpes Amanatul Um-

mah, KH Asep Saifuddin Chalim men-
gaku, peran kedua pemimpin di Jatim 
benar-benar menaruh perhatian di 
lingkungan keagamaan. Sehingga, 
saat ini pesantren berfungsi bukan 
hanya sebagai lembaga pendidikan 
dan dakwah, namun juga sebagai 
lembaga pemberdayaan masyarakat. 
“Bagaimana keduanya ingin mewu-
judkan kemandirian secara ekonomi 
bagi para santri maupun pondok pe-
santren di Jatim,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk menurunkan 
angka kemiskinan, sekaligus menya-
darkan kewajiban berzakat, Gubernur 
Khofifah dan Wagub Emil menggan-
deng Baznas Jatim. Ketua Baznas Ja-
tim KH Muhammad Roziqi mengaku, 
peran Baznas bersama Pemprov Jatim 
salah satunya mengentaskan kemiski-
nan serta mengajak masyarakat khu-
sunya ASN berzakat.

“Sejumlah program zakat produk-
tif sudah dirancang sebagai upaya 
mengentaskan kemiskinan yang ber-
sumber dari dana para muzaki atau 
pembayar zakat yang diterima oleh 
Baznas,” jelasnya. (red)
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Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur terus berupaya untuk mem-
bangun ekosistem investasi yang 
baik sehingga bisa menarik para 
investor. Hal ini juga merupakan 
bagian dari upaya mencapai target 
meningkatkan jumlah investor pada 
tahun 2023.

Dalam rangka hal tersebutlah, 
maka Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur bersama Bank Indonesia 
melakukan perkuatan strategi 
investasi melalui penyelenggaraan 
"Ja�m Investment Leaders Forum 
and Awards 2023" di Hotel JW. 
Marrio� Surabaya, Kamis 
(02/02/2023).

Forum ini diharapkan Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, dapat terus meningkat-
kan awareness kepala daerah 
dalam mengakselerasi pertumbu-
han ekonomi di wilayahnya. Selain 
itu, juga untuk meningkatkan 
komitmen dari kepala daerah di 
Ja�m dalam penyiapan proyek 
investasi yang clear and clean. 
Gubernur Khofifah juga berharap, 
melalui peluncuran kedua inovasi 
itu akan berperan menjadi penguat 
ekosistem investasi di Jawa Timur.

Di kesempatan ini pula, Guber-
nur Khofifah, meluncurkan inovasi 
yang disebut Inisiasi Kolaborasi dan 
Inovasi (IKI) Investasi Ja�m dan 
Ja�m Online Single Submission Goes 
Android  Operating System ( JOSS 
GANDOS ).

IKI mencakup �ga hal pen�ng 
dalam investasi. Pertama, ialah 
inisiasi sebagai jawaban dari tantan-
gan masa depan yang komplek 
untuk semua sektor, termasuk 
investasi. Inisiasi merupakan aspek 
pen�ng yang harus dimiliki oleh 
seluruh pakar atau pelaku investasi.

"IKI, inisiasi, kolaborasi dan 
inovasi adalah satu hal yang kita 
inisiasi pada 12 Oktober 2022 pada 
HUT Pemprov Ja�m kemarin, kami 
mengusung �ga huruf ini untuk 
menjadi solusi dari kompleksitas 

dan ke�dak pas�an  persoalan 
global saat ini," katanya.

Karena menurutnya seorang 
pakar maupun pelaku investasi 
harus mampu membaca berbagai 
kemungkinan yang �mbul untuk 
bisa memudahkan para investor 
atau bagi pelaku usaha yang sedang 
mencari investor. Makanya, lanjut 
Khofifah, pen�ng memiliki jiwa 
enabler leader yang mampu mem-
buka kemungkinan - kemungkinan 
solusi dari tantangan yang dihadapi.

"Maka menjadi enabler leader, 
harus dimiliki pakar investasi yang 
nan� ada di dalam East Java Invest-
ment Committee," imbuhnya 

Kedua, Gubernur Khofifah 
menuturkan aspek kolaborasi yang 
pen�ng dibangun oleh seluruh 
stakeholder di Jawa Timur. Baik dari 
sektor horizontal dan ver�kal. Hal 
yang sama juga dibutuhkan untuk 

membangun iklim dan kinerja inves- 
tasi yang lebih baik di Jawa Timur.

"Maka kolaborasi harus dilaku-
kan dan memang harus didukung, 
�dak cukup hanya Pemprov - 
Pemkab - Pemkot , tetapi bahwa 
sektor sektor  ver�kal lainnya seper-
� BI, OJK sangat signifikan,  sinergi 
dengan kampus jadi pen�ng dan 
pakar-pakar lain," tegasnya.

Kemudian Inovasi dalam IKI 
adalah realisasi dari inisiasi yang 
telah dibangun dengan kolaborasi 
berbagai pihak. Semua aspek terse-
but akan difasilitasi melalui East 
Java Investment Center, East Java 
Investment Committee, dan Jatim 
Investment Hub. Launching Joss 
Gandos, menurut Gubernur Khofi-
fah, adalah bagian dari upgrading 
dari Jatim Online Single Submission 
(JOSS) yang telah beroperasi selama 
�ga tahun yang lalu.

IKI, inisiasi, kolaborasi dan 
inovasi adalah satu hal 

yang kita inisiasi pada 12 
Oktober 2022 pada HUT 

Pemprov Jatim kemarin, 
kami mengusung tiga 

huruf ini untuk menjadi 
solusi dari kompleksitas 

dan ketidak pastian  
persoalan global saat ini

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

LAPORAN UTAMA
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Dan saat ini, penambahan kata 
Gandos atau Goes Android 
Operating System merupakan 
layanan Ja�m Online Single 
Submission yang diharapkan 
menjadi kemudahan akses dan 
koordinasi para investor dan pelaku 
usaha yang tengah mencari investor.

"Jadi ini sebetulnya Goes 
Android Operating System harapan 
kita bahwa digital IT akan 
memudahkan koordinasi dari 
seluruh stakeholder baik yang 

sedang menawarkan investasi 
maupun investornya sendiri," 
sebutnya.

IKI investasi Ja�m  yang 
didukung dengan East Java 
Investment Center,  East Java 
Investment Committee, dan Ja�m 
Investment Hub serta  Joss Gandos 
harus terus didorong untuk 
berkembang. Sebab iklim investasi 
Jawa Timur yang baik harus terus 
di�ngkatkan.

"Apakah Jatim Investment cen- 

ter, Ja�m investment Committee 
serta Ja�m Investment Hub itu akan 
menjadi bagian dari Penguatan 
seluruh  seluruh penguatan 
ekosistem investasi  di Jawa Timur," 
tuturnya. Sebagaimana yang ia 
ungkapkan bahwa capaian kinerja 
investasi Ja�m mampu melampaui 
target investasi tahun 2022 yang 
mencapai 110,3 triliun dari 80 triliun 
target yang telah ditetapkan pada 
RPJMD. Ia mengatakan, capaian 
tersebut adalah hasil dari kerja keras 
semua pihak termasuk BI, OJK, 
UMKM, pelaku Dunia Usaha dan 
Dunia Industri Kerja (Dudika) dan 
dukungan dari kepala daerah Bupa� 
Walikota di Jawa Timur juga sinergi 
dengan perguruan �nggi.

"Alhamdulillah kita bisa melam-
paui dengan capaian 110,3 T, tahun 
2022. Dari target 80 T  kita bisa men-
capai 110,3 T," ungkapnya.

Oleh karenanya ia berharap 
kebersamaan yang telah terjalin 
dapat terus di�ngkatkan untuk men-
dukung akselerasi investasi di Jawa 
Timur yang selama ini didorong dari 
sektor konsumsi untuk dialihkan ke 
sektor investasi.

Gubernur Khofifah juga 
berharap akselerasi kinerja investasi  
di Jawa Timur dapat berseiring 
dengan pertumbuhan ekonomi yang 
lebih inklusif. Karena ia menyebut 
muara dari kinerja investasi dan 
pertumbuhan ekonomi yang eksklu-
sif adalah kesejahteraan 
masyarakat.

"Ar�nya makin tumbuh makin 
bisa mengurangi kemiskinan karena 
makin tumbuh makin bisa merekrut 
tenaga kerja," pungkasnya. 

Kolaborasi yang dibangun dari 
forum JILFA 2023 diharapkan 
mampu meningkatkan iklim investa-
si di Jawa Timur serta meningkatkan 
kapasitas pertumbuhan ekonomi 
melalui pendekatan investasi, serta 
implementasi strategis Penanaman 
Modal.

LAPORAN UTAMA
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Dukungan BI

Kepala Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia (Ka. KPw BI) Jawa Timur, 
Budi Hanoto, menyampaikan, BI  
sangat mendukung inisia�f Pemprov 
Ja�m untuk terus meningkatkan 
kinerja investasi. Termasuk diben-
tunya Ja�m Investment Comettee 
dimana BI juga terlibat di dalamnya. 
Tujuannya, untuk mengurai  ham-
batan-hambatan investasi di Jawa 
Timur.

"Jawa Timur ke depan ini ingin 
lebih mengakselerasi pertumbuhan, 
setelah pandemi covid kita ingin 
pertumbuhan yang tadinya hanya 
bertumpu pada konsumsi, kita ingin 
lebih inklusif lagi dari investasi dan 
investasi nya memang harus kita 
angkat lagi supaya lebih terakselera-
si" terang Budi Hanoto.

Pada kesempatan ini juga 
dilakukan penandatangan nota 
kesepahaman atau Mutual of 
Understanding (MoU). Antara lain, 
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk 
Sidoarjo dengan CV. Sun Teknik 
Pratama Mojokerto yang melakukan 
kerjasama Bidang Jasa Konstruksi 
dan Pembangunan.

Lalu PT. Eka Timur Raya Pasuru-
an dengan UD. Panca Arnys Suraba-
ya yang bekerjasama bidang 
pemasok kotoran ayam. Kerjasama 
antara PT. Dwi Prima Sentosa 
Madiun dengan CV. Panja Indah 
Gresik di bidang jasa pembuatan 
cutting board.

Gubernur Ja�m didampingi Ka. 
KPw BI Ja�m juga menyerahkan 36 
penghargaan Invesment Leader 
Award 2023 yang terdiri dari 5 
kategori. Antara lain, kategori 
Kab/Kota Terbaik sebagai Pembina 
Investasi Daerah Tahun 2022 diberi-
kan kepada Kab. Gresik sebagai 
terbaik I, Kab. Malang sebagai 
terbaik II, dan Kab. Probolinggo 
sebagai terbaik III.

Kategori Kab/Kota Terbaik 
dengan Kinerja Investasi Terbaik 

Terbaik Tahun 2022 diberikan 
kepada Kab. Gresik sebagai terbaik I, 
Kota Surabaya sebagai terbaik II, dan 
Kab. Sidoarjo sebagai terbaik III. 
Kemudian kategori Penanaman 
Modal Asing (PMA) diberikan 
kepada 10 perusahaan yaitu PT. 
Cargill Indonesia Kab. Gresik, PT. 
Wilmar Naba� Indonesia Kab. 
Gresik, PT Wilmar Padi Indonesia  
Kab. Ngawi, PT. Paiton Energy Kab. 
Probolinggo, PT. Sasa In� Kab. 
Probolinggo, PT. Dwi Prima Sentosa 
Kab. Madiun, RS Premier Surabaya 
Kota Surabaya, PT. Greenfields Indo-
nesia Kab. Malang, PT Liku Telaga 
Kab. Gresik, dan PT Kutai Timber 
Indonesia Kota Probolinggo.

Kategori Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) juga diberi-
kan kepada 10 perusahaan yakni PT. 
Solusi Bangun Indonesia Kab. Tuban, 
PT. Putera Pacitan Indonesia 
Sejahtera Kab. Pacitan, PT. Lintech 

Duta Pratama Kab. Lamongan, PT. 
PJB Unit Pembangkitan Kab. 
Probolinggo, PT. Selecta Kota Batu, 
PT Berkah Kawasan Manyar 
Sejahtera Kab. Gresik, PT. Indiratex 
Spindo Kab. Malang, PT. Ekamas 
Fortuna Kab. Malang, PT. HM 
Sampoerna Tbk Plant Kab. 
Probolinggo dan PT. Industri Gula 
Glenmore Kab. Banyuwangi.

Kategori terakhir, yaitu kategori 
usaha kecil diberikan kepada PT. 
Nitama Kota Madiun, CV. Megatek 
Karya Unggul Kab. Malang, CV. 
Kinarya Berkah Abadi Kab. Malang, 
PT. Resto Lembah Wilis Kab. 
Madiun, CV. Logam Indonesia Kab. 
Tulungagung, PT. Trigon Scien�fic 
Indonesia Kab. Tulungagung, CV. 
Putri Samudra Mandiri Kab. Madiun, 
PT. Nur Wistara Abadi Kab. Ngawi, 
Jaya Makmur Utama Kab. Sampang 
dan UD Rizqi Agung Kab. Ponoro-
go.(red)

Jawa Timur ke depan ini ingin lebih 
mengakselerasi pertumbuhan, 

setelah pandemi covid kita ingin 
pertumbuhan yang tadinya hanya 

bertumpu pada konsumsi, kita 
ingin lebih inklusif lagi dari 
investasi dan investasi nya 

memang harus kita angkat lagi 
supaya lebih terakselerasi.

Budi Hanoto
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur

LAPORAN UTAMA
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Iklim Investasi Makin Sehat dan kompetitif,  

JATIM SABET DUA 
PENGHARGAAN

ubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
menerima dua penghar-
gaan sekaligus dari Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
tahun 2023 yang diselenggarakan di 
Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, 
Kamis (16/2/2023).

Dua penghargaan dari KPPU yang 
diterima yaitu Tingkat Pratama un-
tuk kategori Persaingan Usaha Ting-
kat Daerah dan Tingkat Madya untuk 
kategori Kemitraan Daerah. Peng-
hargaan tersebut diserahkan secara 
langsung oleh Wakil Presiden RI 
KH. Ma’ruf Amin kepada Gubernur 
Khofifah.

Ia menyampaikan, dua peng-
hargaan yang diberikan oleh KPPU 
menjadi motivasi bagi Pemprov Ja-
tim untuk terus menjaga investasi 
dan persaingan usaha yang sehat 
dan berkeadilan baik bagi perusa-
haan maupun UMKM.

“Alhamdulillah, Pemprov Jatim 
menerima dua penghargaan sekali-
gus dari KPPU. Penghargaan ini akan 
semakin meningkatkan motivasi 
bagi kami untuk terus menghadirkan 
iklim investasi dan usaha yang se-
hat, seimbang dan berkeadilan bagi 
semua,” ungkap Gubernur Khofifah 
usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut, Gubernur Khofif-

ah menjelaskan, industri maupun 
UMKM memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi pertumbuhan ekono-
mi di Jawa Timur. Seperti sektor 
UMKM yang memberikan kontribusi 
57,81% terhadap PDRB Jatim.

Sedangkan realisasi investasi Ja-
tim Tahun 2022 ini tercatat paling 
tinggi dalam lima tahun terakhir. Se-
cara berturut - turut realisasi tahun 
2018 sebesar Rp 51,2 triliun, tahun 
2019 sebesar Rp 58,5 triliun, tahun 
2020 Rp 78,3 triliun, tahun 2021 
Rp 79,5 triliun, dan tahun 2022 Rp 
110,3 triliun.

“Kami terus berkomitmen un-
tuk menjaga iklim investasi di Jatim 



13    POTENSI
JAWA TIMUR

EDISI 146
FEBRUARI  2023

LOH JINAWI

Alhamdulillah, Pemprov 
Jatim menerima dua 

penghargaan sekaligus dari 
KPPU. Penghargaan ini akan 

semakin meningkatkan 
motivasi bagi kami untuk 
terus menghadirkan iklim 

investasi dan usaha 
yang sehat, seimbang dan 

berkeadilan bagi semua

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

supaya tetap kondusif dan terjaga 
dengan baik,” tandasnya.

Tak hanya itu, pihaknya bersa-
ma stakeholder terkait akan terus 
berupaya dalam optimalisasi selu-
ruh sumber daya yang ada di Jawa 
Timur.  Sebagaimana arahan Wapres 
RI yang mengajak untuk mengop-
timalkan setiap sumber daya yang 
tersedia dan persaingan usaha di 
Indonesia semakin sehat demi ke-
maslahatan masyarakat.

“Sebagaimana arahan pak 
Wapres untuk melakukan optimal-
isasi seluruh sumber daya yang ada 
demi persaingan usaha yang sehat 
dan kemaslahatan masyarakat Jawa 
timur,” tutupnya.

Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf 
Amin dalam sambutannya menyam-
paikan, persaingan usaha yang se-
hat mendorong tumbuhnya inovasi, 
peningkatan kualitas, dan keraga-
man produk, dan harga yang lebih 
kompetitif. Sehingga ujungnya kon-
sumen akan diuntungkan.

Demokrasi ekonomi tidak mung-
kin dapat tercapai tanpa persain-
gan usaha yang sehat. Demokrasi 
ekonomi diterapkan karena men-
ciptakan ekosistem usaha yang se-
imbang dan berkeadilan. Sehingga 
masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila bisa menjadi 
kenyataan.

“Jika ditelusuri lebih jauh, seakan-
akan ada dua hal yang bertentangan 
yaitu antara perusahaan besar dan 
UMKM. Industri besar karena diun-
tungkan dari penguasaan jaringan 
serta informasi pasar dan preferensi 
konsumen melalui analisis big data,” 
Ucap Wapres Ma’ruf Amin.

“Oleh karenanya, terkait ekono-
mi demokrasi yang seimbang dan 
berkeadilan penting untuk dikede-
pankan pleh KPPU dalam imple-
mentasi kebijakan persaingan usa-
ha” imbuhnya.

Wapres RI ini juga mengatakan, 
kegiatan ini tidak boleh berhenti 
sebagai seremonial semata, tapi 
harus mampu menggerakkan se-
mua penerima penghargaan untuk 

terus menularkan keberhasilan ke-
pada pemangku kepentingan lain-
nya.

“Akhir kata, saya mengajak untuk 
kita optimalkan setiap sumber daya 
yang ada. Agar persaingan usaha di 
Indonesia semakin sehat dan mem-
berikan maslahat bagi kemakmuran 
bangsa,” ajaknya.

Pada kesempatan yang sama, 
Ketua KPPU Afif Hasbullah, men-
yampaikan, KPPU Award 2023 
merupakan perhelatan ketiga yang 
diselenggarakan KPPU.

Selain itu, Afif Hasbullah menga-
takan KPPU Award 2023 adalah wu-
jud apresiasi KPPU terhadap peran 
aktif pemerintah dalam mendukung 
terciptanya iklim persaingan usaha 
yang sehat di Indonesia.

Sementara itu, penganugerahan 
KPPU Award 2023 untuk Pemerin-
tah Provinsi dinilai dari tiga variabel 
utama. Antara lain inisiatif Pemer-
intah Provinsi untuk mendorong 
persaingan usaha di daerahnya 
dengan melakukan koordinasi dan 
konsultasi ke KPPU, menginisiasi 
dan melakanakan kerja sama, serta 
menyelenggarakan berbagai kegia-
tan terkait persaingan usaha dan 
kemitraan.

Kemudian kontribusi Pemerintah 
Provinsi baik langsung maupun tidak 
langsung untuk  memfasilitasi berb-
agai agenda KPPU di wilayahnya dan 
pelibatan KPPU secara langsung se-
bagai bagian dari tim dalam pelak-
sanaan pengawasan persaingan dan 
pengawasan kemitraan. (red)
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Coklit Pemilu 2024  DIMULAI

omisi Pemilihan Umum 
(KPU) mulai menjalankan 
proses coklit (pemuta-
khiran) daftar pemilih un-

tuk memastikan data pemilih tetap 
valid dan akurat jelang pemilu 2024. 
Proses ini dilakukan seiring dengan 
perkembangan demografi dan peru-
bahan alamat pemilih.

Pemutakhiran daftar pemilih 
merupakan salah satu upaya untuk 
memastikan bahwa setiap pemilih 
hanya terdaftar di satu tempat dan 
memiliki hak pilih yang sama. Hal ini 
juga merupakan upaya untuk men-
gurangi praktik pemilih ganda dan 
memastikan pemilu berlangsung den-
gan transparan dan adil.

Proses coklit daftar pemilih di-
lakukan secara bertahap dan dilak-
sanakan mulai bulan Maret hingga 
Oktober 2023. KPU mengimbau ke-
pada masyarakat untuk membantu 
proses ini dengan mengupdate infor-
masi pribadi mereka dan memastikan 
bahwa data yang terdaftar akurat.

Proses coklit dinilai memberikan 

kesempatan bagi masyarakat un-
tuk memastikan bahwa hak pilih 
mereka tetap valid dan bisa digu-
nakan pada saat pemilu. “Kami 
berharap masyarakat dapat me-
manfaatkan kesempatan ini se-
baik-baiknya,” ujar Ketua KPU Ja-
tim Choirul Anam, mengutip jatim.
antara.

Berdasarkan data KPU Jatim, 
tahapan pencocokan dan peneli-
tian (coklit) terhadap pemilih Pe-
milihan Umum (Pemilu) 2024 di 
wilayah provinsi setempat telah 
mencapai 48 persen, sejak digelar 
12 Februari 2023. 

Choirul Anam menjelaskan, 
kegiatan coklit yang dijadwalkan 
berlangsung hingga 14 Maret 
mendatang menyasar sebanyak 
31.810.467 warga, berdasarkan 
daftar penduduk potensial pemi-
lih pemilihan umum (DP4) yang 
telah disinkronisasi dengan daftar 
pemilih tetap (DPT) berkelanjutan 
sementara. “Kalau 48 persen be-
rarti kurang lebih 15 jutaan pemi-

lih yang sudah kita coklit,” katanya.
Tahapan coklit dilakukan oleh 

petugas pemutakhiran data pemilih 
(Pantarlih) yang dibentuk oleh KPU 
Kabupaten/ Kota melalui panitia 
pemungutan suara (PPS) di tingkat 
desa atau kelurahan. Diharapkan se-
belum 14 Maret 2023 kegiatan cok-
lit sudah selesai 100 persen. 

Dikatakan Anam, hasil coklit oleh 
Pantarlih nantinya tidak hanya untuk 
pemutakhiran data pemilih Pemilu 
2024, melainkan juga untuk efisien-
si pendirian tempat pemungutan 
suara (TPS). Pada Pemilu sebelum-
nya tercatat sebanyak 130.262 TPS 
di Jatim.

Coklit di Kediaman Gubernur 
Khofifah

Pantarlih dan Petugas Pemu-
takhiran Data Pemilih (PPDP) Kel. 
Jemur Wonosari , Kec. Wonocolo 
juga melakukan coklit daftar pemilih 
pemilu serentak 2024 di kediaman 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, di kawasan Jalan Jemur-
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Kepada masyarakat Jatim, 
saya mohon mendukung  ketika 

menerima Petugas Pantarlih 
untuk memberikan data 

terkait data pemilih. Cukup 
menunjukkan KTP dan KK yang 

kemudian data akan diverivikasi 
oleh para petugas yang 

akan datang door to door
 rumah ke rumah

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PARAHITA

sari VII/124, Jumat (24/2/2023).
Proses coklit di kediaman Gu-

bernur Khofifah ini dikawal lang-
sung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa 
Timur Choirul Anam. Sebagaimana 
diketahui, coklit ini dilakukan dalam 
rangka proses tahapan Pemilu 2024. 
Mengawali proses coklit, Pantarlih 
mencocokkan KTP dan KK Guber-
nur Khofifah untuk dilakukan coklit. 
Petugas mencocokan data beruru-
tan mulai dari Nama, NIK, Alamat 
Domisili, hingga jumlah keluarga 
daftar pemilih yang terdapat dalam 
satu Kartu Keluarga Gubernur 
Khofifah.

Gubernur Khofifah juga meng-
himbau masyarakat Jatim agar 
memastikan seluruh jumlah ang-
gota keluarganya yang memiliki hak 
pilih terdaftar pada pelaksanaan 
pesta Demokrasi tahun 2024 men-
datang. “Kepada masyarakat Jatim, 
saya mohon mendukung  ketika 

menerima Petugas Pantarlih untuk 
memberikan data terkait data pe-
milih. Cukup menunjukkan KTP 
dan KK yang kemudian data akan 
diverivikasi oleh para petugas yang 
akan datang door to door rumah ke 
rumah,”imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa 
pemerintah pusat melalui Kemend-
agri berpesan agar seluruh daerah 
menyiapkan kebutuhan anggaran 
melalui APBD provinsi maupun 
APBD kabupaten/kota dalam rangka 
persiapan Pemilukada tahun 2024. 

“Pak Mendagri berpesan kepada 
seluruh Gubernur se Indonesia agar 
setiap daerah mempersiapkan dan 
membantu kebutuhan Pemilukada 
tahun 2024 mendatang. Para Gu-
bernur juga diharapkan meneruskan 
pesan kepada Bupati/Walikota jan-
gan sampai kebutuhan pemilukada 
Tahun 2024 terlewatkan,” tegasnya.

Gubernur Khofifah menyebutkan, 

kemendagri terus berproses memu-
dahkan para calon pemilih dengan 
layanan digital KTP atau E-KTP.  “E-
KTP ini sangat mudah di unduh 
melalui Gadget sehingga data pe-
milih bisa terdeteksi ketika Pemilu 
mendatang berada di TPS berapa. 
Sejauh ini saya berada di TPS 01 
Jemursari. Tapi saya tetap mengikuti 
proses Coklit ini, dan mudah - mu-
dahan tidak berubah seiring efisien-
si jumlah TPS yang terus diramping-
kan,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah, juga berpe-
san agar semua pihak ikut men-
jaga suasana yang aman, nyaman, 
kondusif, harmonis menjelang 
pesta demokrasi Pemilukada tahun 
2024 mendatang. “Pastikan pesta 
demokrasi ini bisa berjalan dengan 
lancar, aman,kondusif sesuai dengan 
hak pilih masing masing,”pungkas 
gubernur perempuan pertama di 
Jatim ini.

Pantau dilapangan, Gubernur 
Khofifah mendapatkan stiker se-
bagai tanda bukti Data Pemilih Ta-
hun 2024 dengan tertanda Khofifah 
Indar Parawansa sebagai kepala 
keluarga, Jalaludin Managali, Yusuf 
Managali dan Ali Managali.

Sementara itu ketua KPU Jatim, 
Choirul Anam mengatakan bahwa 
Pencocokan dan penelitian (coklit) 
data pemilih telah dimulai pada 12 
Februari - 14 Maret 2023.  Sampai 
saat ini, KPU Provinsi terus ber-
proses melakukan pemutakhiran 
data hingga melakukan efektif dan 
efisiensi jumlah Tempat Pemungu-
tan Suara (TPS).

Disampaikannya, jumlah TPS pada 
Pemilukada tahun 2020 yang lalu 
sebanyak sekitar 130.000 TPS dan 
tahun 2024 mendatang berkurang 
menjadi sekitar 119.000 TPS. Artijya 
terdapat efisiensi jumlah TPS seban-
yak 11.000 TPS. Pihaknya berharap, 
seluruh masyarakat Jatim turut 
mendukung kegiatan dari Pantarlih 
dan para petugas kami dilapangan. 
“Kami berharap dukungan masyar-
akat menyiapkan KTP dan KK ketika 
Pantarlih kami datang ke rumah ru-
mah warga,” pungkasnya. (red)
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DPRD JATIM : TURUNKAN STUNTING,

Perlu Kerja Keras dan 
Kerjasama Stakeholder

H asil Survei Status Gizi 
Indonesia (SSGI) Ke-
menterian Kesehatan 
menunjukkan, prevalensi 

balita stunting di Jawa Timur men-
capai 19,2% pada 2022. Provinsi ini 
menduduki peringkat ke-25 dengan 
prevalensi balita stunting tertinggi di 
Indonesia tahun lalu.

Jawa Timur berhasil memang-
kas angka balita stunting sebesar 
4,3 poin dari tahun sebelumnya. 
Pada 2021, tercatat prevalensi bal-
ita stunting di provinsi ini sebesar 
23,5%.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara 

Sundari Renny Pramana, menga-
takan, dengan kerja keras, kerja ber-
sama dan kerja nyata, maka penan-
ganan kasus stunting di Jatim bisa 
dilakukan hingga di tingkat desa.

“Untuk penanganan stunting tid-
ak bisa di angan-angan atau awang-
awang tetapi harus ada program 
yang bisa dilakukan dari atas sampai 
pelosok desa,” ujar Wara dikonfir-
masi, Kamis (16/2/2023).

Dikatakannya, perlu adanya im-
plementasinya tim pelaksana kegia-
tan bersama RT/RW melakukan 
pengamatan, memantau kondisi 
kesehatan hingga memperhatikan 

konsumsi gizi ibu hamil di empat 
fase, di antaranya fase pra hamil, 
fase hamil, Fase persalinan dan Fase 
nifas.

Ia juga mengapresiasi Jawa Timur 
yang berhasil memangkas angka 
balita stunting sebesar 4,3 poin dari 
tahun sebelumnya. Pada 2021, ter-
catat prevalensi balita stunting di 
provinsi ini sebesar 23,5%.

Jawa Timur mencatat bahwa ter-
dapat 20 kabupaten/kota dengan 
prevalensi balita stunting di atas 
rata-rata angka provinsi. Sisanya, 
18 kabupaten/kota di bawah angka 
rata-rata prevalensi balita stunting 
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Sulawesi Selatan.
Kabupaten Jember merupakan 

wilayah dengan prevalensi balita 
stunting tertinggi di Jawa Timur 
pada 2022, yakni mencapai 34,9%. 
Angka tersebut naik 11 poin dari 
prevalensi balita stunting daerah 
tersebut pada 2021 sebesar 23,9%. 
Kondisi ini timpang jauh dengan 
Kota Surabaya yang memiliki preva-
lensi stunting sebesar 4,8%. Angka 
ini merupakan yang terendah di 
wilayah Jawa Timur.

Edukasi Bersama 1000 Bidan
Berbagai upaya telah dilakukan 

provinsi ini bersama stakeholder 
dalam menurunkan angka stunting. 
Dengan BKKBN misalnya, Jatim te-
lah mengadakan program edukasi 
dan intervensi stunting bersama 
1000 bidan.

Pada kesempatan ini, Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawan-
sa, menekankan pentingnya peran 
bidan dalam upaya pencegahan 
stunting di 1.000 hari pertama ke-
hidupan anak. Menurutnya, bidan 
merupakan sosok yang berada di 
garda terdepan yang dapat mem-
berikan pendampingan, pengeta-
huan dan dukungan kepada para ibu 
sejak kehamilan hingga bayi berusia 

lima tahun.
Menurutnya, ada tugas besar 

yang harus dituntaskan oleh Jawa 
Timur. “Ini tugas di antara kita se-
mua. Harus terbangun sinergi yang 
sangat bagus antar berbagai pihak. 
Bidan berada di posisi yang te-
pat untuk mengemban peran ini,” 
ujarnya.

Terpenting, katanya, para bidan 
dapat memberi penyuluhan terkait 
pola asuh yang benar bagi para 
ibu. Apabila para ibu mengonsum-
si nutrisi yang cukup dengan pola 
hidup sehat, serta anak diasuh 
dengan penuh kasih sayang serta 
gizi tercukupi, maka risiko stunting 
dapat dihindari atau bahkan dihi-
langkan.

“Bidan ini peranannya sangat 
signifikan dalam penurunan angka 
stunting pada anak.  Bidan adalah 
garda terdepan, ujung tombak 
tenaga kesehatan. Merekalah yang 
selalu mendampingi  para ibu, baik 
semenjak awal kehamilan sampai 
sang anak mencapai usia lima ta-
hun,” katanya.

Khofifah melanjutkan, prevalensi 
stunting di Jawa Timur butuh perce-
patan untuk mencapai target 14%  
di tahun 2024. Diketahui, berdasar-
kan data Suvei Status Gizi Indone-

sia (SSGI) tahun 2022, saat ini ting-
kat stunting Jatim berada di angka 
19,2%.

Apalagi, dalam Strategi Nasional 
Percepatan Pencegahan Stunting, 
sasaran prioritas upaya percepa-
tan pencegahan stunting menyasar 
kelompok prioritas yang mencakup 
ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 
berusia 0-23 bulan, atau disebut 
rumah tangga 1.000 Hari Pasca Ke-
lahiran (HPK). Kelompok ini secara 
rutin bertemu dengan para bidan 
untuk memantau kesehatan sang 
anak.

Karenanya, Gubernur perempuan 
pertama Jatim itu menekankan 
efektifnya intervensi para bidan 
dalam menurunkan angka stunting, 
hingga mencapai target Presiden 
Republik Indonesia yaitu 14 % pada 
tahun 2024.

“Di tiap kegiatan kami, Pem-
prov Jatim seringkali  mengundang 
ibu hamil dan anak-anak untuk 
menerima penyuluhan dan bantuan 
gizi.  Kami juga selalu menekankan 
pentingnya gizi seimbang bagi anak-
anak. Angka 14% ini bukan sekedar 
target, tapi menentukan masa de-
pan bangsa,” ungkapnya.

Kelala BKKBN RI, Hasto Wardoyo,  
menekankan pentingnya peran bi-
dan dalam penurunan stunting. 
Karena peran bidan dalam men-
dampingi dan memberikan penyulu-
han pada ibu hamil, tingkat stunting 
di Jawa Timur saat ini  bisa turun di 
bawah 20%.

“Ada yang bilang bidan bukan 
segalanya, tapi tanpa  bidan  BKKBN 
bukan apa-apa. Jatim mengalami 
penurunan yang sangat signifikan, 
yaitu turun  4.2% menjadi 19,2% 
pada tahun 2022,  angka ini di ba-
wah 20% dari sebelumnya. WHO 
mengamanahkan bahwa masimal 
angka stunting adalah  20%. Sebagai 
provinsi yang angka stuntingnya be-
sar, tapi bisa turun di bawah 20%, 
saya rasa ini perkembangan besar,” 
pujinya.(red)
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emerintah pusat dan dae-
rah memperkuat sinergi 
terkait strategi komunikasi 
dan pengelolaan media so-

sial. Salah satunya melalui studi tim 
Asisten Deputi Bidang Hubungan 
Masyarakat dan Protokol, Sekretari-
at Kabinet RI ke kantor Dinas Komu-
nikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
Timur.

Kepala Bidang Komunikasi Publik 
yang sekaligus menjabat Plt. Kepala 
Bidang Informasi Publik, Assyari, 
menyampaikan kegiatan ini dihara-
pkan sebagai bentuk sharing knowl-
edge antara pemerintah pusat dan 
daerah untuk memperkuat disemi-
nasi informasi ke masyarakat.

“Kami berharap kehadiran rekan-
rekan dari Setkab ini tidak hanya 
sekadar mendapat banyak hal dari 
yang kami lakukan. Kami pun ber-
harap ada sesuatu yang rekan-rekan 
bawa, bisa kami contoh dan ter-

P

Humas Setkab RI - Diskominfo Jatim 

PERKUAT SINERGI 
STRAKOM PEMERINTAH 

KominfO
Kronik

apkan sehingga menjadi sesuatu 
yang baru untuk bisa memperkuat 
sistem kami,” ujar Assyari, Jumat 
(17/2/2023).

Lebih lanjut, Subkoordinator 
Sumber Daya Komunikasi Publik, 
Diskominfo Jatim, Eko Setiawan, 
mempresentasikan pengelolaan 
layanan dan konten informasi dan 
komunikasi publik di Diskominfo Ja-
tim.

Selain itu, Ia juga menjelaskan 
beberapa penghargaan dan apre-
siasi pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik, baik yang diper-
oleh maupun diberikan Diskominfo 
Jatim.

“Pemprov Jatim menerima peng-
hargaan keterbukaan informasi, 
pengelolaan media, dan pengelo-
laan pengaduan pelayanan publik. 
Ada pula penghargaan yang kami 
berikan yaitu SATA Award, Jatim PR 
Award, dan Anugerah Pewarta War-

ga,” papar Eko.
Adapun Pranata Humas Madya, 

Sekretariat Kabinet, Mita Apriyanti 
mengatakan, kedatangannya ber-
sama tim adalah untuk menjadi 
bahan masukan dalam penyempur-
naan pengelolaan kehumasan dan 
strategi komunikasi di lingkungan 
Sekretariat Kabinet.

Mita menerangkan tugas Setkab 
RI memberikan dukungan pengelo-
laan manajemen kabinet kepada 
Presiden dan Wakil Presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.

“Peran Humas Setkab adalah 
mengomunikasikan kepada masyar-
akat mengenai kerja dan kinerja 
kabinet pemerintah di bawah pimpi-
nan Presiden dan Wakil Presiden,” 
terangnya.

Mita pun melanjutkan dengan 
pemaparan tentang pengelolaan 
layanan dan konten informasi dan 
komunikasi publik di Setkab RI, ke-
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mudian dilanjutkan dengan diskusi 
dan tanya jawab.

Sinergitas dengan ITS
Sebelumnya, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya 
juga memperkuat jalinan kerja sama 
dengan Diskominfo Jatim. Kali ini 
ITS membahas terkait kerjasama 
pengembangan SDM, permagan-
gan mahasiswa, hingga studi terkait 
media center Diskominfo Jatim yang 
sudah beberapa kali mendapat 
penghargaan nasional.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, 
Sherlita Ratna Dewi Agustin, men-
yambut langsung kunjungan dari 
tim Unit Komunikasi Publik ITS ini 
bersama beberapa tim publikasi 
dan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) Diskom-
info Jatim. 

Sherlita menyampaikan apre-
siasinya dan berharap kerjasama 
dan komunikasi ini terus terjalin. 
“Saya harap komunikasi seperti ini 
terus terjalin agar kerja sama nanti 
semakin kuat. Jadi jangan sampai 

terputus sampai sini saja semoga 
kedepan kita bisa rutin menjalin 
komunikasi seperti ini,” tuturnya. 

Kepala Unit Komunikasi Publik 
ITS Surabaya, Rahmat Syamlakoro, 
menyampaikan, yang melatarbe-
lakangi ITS melakukan kunjungan 
ke Diskominfo Jatim adalah karena 
ingin tahu bagaimana proses bisnis 
kegiatan publikasi dan layanan in-
formasi Diskominfo Jatim, agar bisa 
meningkatkan wawasan bagi tim 
unit komunikasi publik ITS.

“Awalnya kita sama – sama ikut 
ajang Anugerah Media Humas atau 
AMH di Yogyakarta kemarin, di situ 
kami melihat teman – teman Dis-
kominfo Jatim banyak memenang-
kan beberapa award. Kemudian 
ada rencana kalau ada baiknya kita 
dari ITS belajar ke Diskominfo Jatim 
ini kira-kira apa yang bisa kita ting-
katkan dari yang kita miliki agar bisa 
lebih baik,” ungkap Rahmat Syamla-
koro saat ia dan timnya diterima di 
ruang komando Diskominfo Jatim, 
Senin (13/2/2023).

Rahmat mengatakan, ITS sudah 

memiliki jalinan kerja sama dengan 
Diskominfo Jatim sebelumnya, jadi 
kunjungan ini diharapkan dapat 
memperkaya dan memperkuat ker-
ja sama tersebut. “Kami memang 
sudah punya payung kerja sama 
dengan Kominfo Jatim, dengan ke-
hadiran kami di sini diharapakan 
juga bisa memperkaya bidang-bi-
dang yang bisa kami kerja samakan 
dengan Kominfo,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, detail bidang 
kerja sama yang semakin diperkuat 
ialah terkait PPID dan sistem yang 
diterapkan di website maupun me-
dia sosial. “Ada juga program ma-
gang dari kami yang berbasis pro-
gram MBKM atau Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka, yang memung-
kinkan  seandainya mahasiswa kami 
magang di bidang-bidang yang rel-
evan dengan Kominfo Jatim,” jelas-
nya.

Dalam surat Perjanjian Kerjasama 
(PKS) yang sudah ada, lanjutnya, ia 
akan mendetailkan dengan menam-
bahkan poin-poin kerja sama yang 
telah dijalin. “Seperti terkait PPID, 
program mahasiswa magang, sis-
tem informasi satu data, dan hal lain 
yang mungkin masih bisa dikerja sa-
makan,” terangnya.

Rahmat berharap, kunjungan ITS 
ke Diskominfo Jatim ini bisa men-
ingkatkan kualitas untuk komuni-
kasi publik di ITS. “Khususnya di 
PPID kami, semoga lebih banyak 
bidang yang bisa dikerja samakan,” 
tuturnya.

Menanggapinya, Kepala Dinas 
Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi 
Agustin dalam arahannya menyam-
paikan bahwa Ia menerima dengan 
baik kerja sama dalam bidang apa-
pun dengan ITS.

“Selamat datang di Diskominfo 
Jatim ini saya menyambut baik jal-
inan kerja sama yang akan semakin 
diperkuat nanti dalam bidang apa-
pun dengan ITS. Monggo mungkin 
kerja sama ini kita bisa lebih kuatkan 
mulai dari bidang pengembangan 
SDM, layanan informasi, hingga 
terkait digitalisasi integrasi data,” 
tutur Sherlita.(idc/vin)

Kami berharap kehadiran 
rekan-rekan dari Setkab ini 

tidak hanya sekadar mendapat 
banyak hal dari yang kami 

lakukan. Kami pun berharap 
ada sesuatu yang rekan-rekan 

bawa, bisa kami contoh dan 
terapkan sehingga menjadi 

sesuatu yang baru untuk 
bisa memperkuat sistem kami

“

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Plt. Kepala Bidang Informasi Publik

ASSYARI
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Bojonegoro Tersertifikasi

Durian Mugit &
Pandan Arum

Bulan Februari menjadi waktu yang tepat untuk berburu durian.
Bagi para penggemarnya, awal tahun artinya panen raya durian. Provinsi 

Jawa Timur merupakan satu dari provinsi di Indonesia penghasil durian 
terbesar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada tahun 

2021, Provinsi Jawa Timur menghasilkan 275.319 ton durian paling banyak 
dari data 10 daerah lainnya. Beberapa wilayah yang biasa dijadikan tujuan 

wisata durian di Jawa Timur antara lain, Jombang, Malang, Banyuwangi, 
Trenggalek, Pasuruan, Kediri, Madiun, dan Lumajang. 
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Namun siapa sangka, rupanya 
Kabupaten Bojonegoro kini juga 
sudah mejadi penghasil durian. 
Bahkan dua varietas durian lokal 
asli Bojonegoro, Durin Mugit dan 
Pandan Arum resmi mendapat 
ser�fikat tanda da�ar durian. 
Penyerahan ser�fikat baru saja 
dilakukan di Desa Klino Kecamatan 
Sekar, Jumat (3/2/2023) yang 
dihadir langsung oleh Bupa� Bojo-
negoro, Anna Mu'wanah.

Bupa� Anna Mu'awanah men-
gatakan, salah satu keunggulan 
daerah adalah adanya inovasi. 
Sementara inovasi bisa ditemukan 
dari hal yang baru atau sesuatu hal 
yang sudah lama ada namun belum 
disadari keberadaannya. 

"Dengan adanya ikon baru ini 
dapat meman�k para penggemar 
buah, dan bisa mendorong pemba-
ngunan sektor ekonomi," tutur 
Bupa�.

Bupa� Anna juga mengatakan 
bahwa jika pemerintah pusat 
menyetujui membuka jalan tol yang 
tembus ke Madiun, maka wilayah 
Kecamatan Sekar merupakan pintu 
gerbang Bojonegoro wilayah 
selatan.

"Kami terus berupaya berkoor-
dinasi dengan Kementerian PUR. 
Dan kami akan totalitas lagi untuk 
merencanakan pembangunan exit 
tol dari Madiun dan tembus ke 
Sekar," imbuhnya.

Sementara, Kepala Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Kementerian Pertanian RI, Moham-
mad Azril, menuturkan, pihaknya 
telah menerima surat dari Pemkab 
Bojonegoro November 2022 untuk 
varietas durian Mugit dan Pandan 
Arum. 

"Saya sudah menugaskan 
kepada staf saya untuk memroses 
segera karena ini merupakan 
kekayaan alam dari Kabupaten 
Bojonegoro," ungkapnya

Ia juga berharap Dinas Pertani-
an dan Ketahanan Pangan Bojo-

negoro segera memperbanyak 
bibitnya. Dengan demikian dua 
varietas durian ini makin banyak di 
Bojonegoro dan jadi ciri khas Bojo-
negoro.

"Silahkan dikembangkan 
sehingga memberi manfaat bagi 
masyarakat setempat apabila sudah 
dilakukan pelepasan," harapnya.

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Bojonegoro, 
Helmi Elizabeth, mengatakan, 
berkat arahan dan dorongan dari 
Bupa� Anna, Dinperta melakukan 
observasi dan eksplorasi varieatas 
hol�kultura di Bojonegoro. Salah 
satunya di Desa Klino Kecamatan  
Sekar terdapat pohon durian yang 
berusia ratusan tahun. Dengan 
didampingi dari badan Riset dan 
inovasi nasional untuk melakukan 
karakterisasi terhadap durian varie-
tas lokal.

"Mulai dari bunga, daun 
sampai dengan rasanya dilakukan 
karakterisasi dan hasilnya belum 
ada yang memiliki atau mengakui 
dari daerah lain. Sehingga pada 
tanggal 1 Desember 2022 resmi 
mendapat tanda da�ar varietas 
untuk durian mugit dan pandan 
Arum," ucapnya.

Lebih lanjut Helmi Elizabeth 
menjelaskan berdasarkan tanda 

da�ar varietas 1935/PVl/2022 
untuk Pandan Arum dan tanda 
da�ar no 1936/PVl/2022 durian 
Mugit. Hal ini menandakan bahwa 
Kementerian Pertanian telah men-
gakui dua varietas tersebut menjadi 
milik Kabupaten Bojonegoro. 

Nama dari kedua varietas 
durian asli Bojonegoro diberikan 
oleh Bupa� Anna Mu'awanah, yakni 
durian Mugit yang ar�nya mungil 
dan legit. Sedangkan Pandan Arum 
terinspirasi dari tempat tumbuh 
pohon durian di kaki Gunung 
Pandan dan Arum berar� harumnya 
wangi durian khas Bojone-
goro.(red/beragamsumber)Bojonegoro Tersertifikasi

Durian Mugit &
Pandan Arum
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Ikon Baru Jatim, 
Jembatan Kaca

Seruni Point

Erni

JAWA TIMUR FEBRUARI 202322    POTENSI EDISI 146

Jawa Timur kini memiliki objek 
wisata baru, yaitu jembatan kaca 
Seruni Point dan akan menjadi 
bagian dari objek wisata Gunung 
Bromo. Jembatan kaca ini merupa-
kan jembatan kaca pertama yang 
ada di Indonesia, membentang 
sejauh 120 meter, dengan lebar 1,8 
meter dan 3 meter, jembatan ini 
membantu pengguna untuk dapat 
berjalan di atas jurang sedalam 80 
meter.

Dengan menggunakan sistem 
penyangga �ang bor dan sumuran, 
Jembatan Kaca Bromo memiliki 
struktur bangunan fisik yang kokoh. 
Selain itu, jembatan juga ditunjang 
oleh sistem struktur lantai atau dek 
jembatan gantung yang menggu-
nakan kaca pengaman berlapis atau 
laminated glass dan terdiri dari dua 
lembar kaca atau lebih. Ditambah 
lagi sistem perekatan jembatan 
kaca yang menggunakan satu atau 
lebih lapisan laminasi atau interlay-
er dengan ketebalan total mencapai 
25,55 mm.

Menurut Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, 
Jembatan kaca ini semakin menam-
bah daya tarik wisatawan. "Para 
pengunjung yang akan menikma� 
wisata di Gunung Bromo dan Seruni 
Point bisa menginap dua malam, 
karena des�nasi jembatan kaca ini 
akan memberikan tantangan bagi 
para pengunjung," katanya, Rabu 
(15/2/2023) siang.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Ini adalah teknologi jembatan kaca, karya yang luar biasa 
karena dikerjakan anak-anak bangsa untuk menunjukkan karya 

terbaiknya. Saat ini jembatan kaca tinggal proses pengerjaan 
kaki-kakinya diantara dua ujung jembatan.
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Ikon Baru Jatim, 
Jembatan Kaca

Seruni Point

PLESIRJawa Timur kini memiliki objek 
wisata baru, yaitu jembatan kaca 
Seruni Point dan akan menjadi 
bagian dari objek wisata Gunung 
Bromo. Jembatan kaca ini merupa-
kan jembatan kaca pertama yang 
ada di Indonesia, membentang 
sejauh 120 meter, dengan lebar 1,8 
meter dan 3 meter, jembatan ini 
membantu pengguna untuk dapat 
berjalan di atas jurang sedalam 80 
meter.

Dengan menggunakan sistem 
penyangga �ang bor dan sumuran, 
Jembatan Kaca Bromo memiliki 
struktur bangunan fisik yang kokoh. 
Selain itu, jembatan juga ditunjang 
oleh sistem struktur lantai atau dek 
jembatan gantung yang menggu-
nakan kaca pengaman berlapis atau 
laminated glass dan terdiri dari dua 
lembar kaca atau lebih. Ditambah 
lagi sistem perekatan jembatan 
kaca yang menggunakan satu atau 
lebih lapisan laminasi atau interlay-
er dengan ketebalan total mencapai 
25,55 mm.

Menurut Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, 
Jembatan kaca ini semakin menam-
bah daya tarik wisatawan. "Para 
pengunjung yang akan menikma� 
wisata di Gunung Bromo dan Seruni 
Point bisa menginap dua malam, 
karena des�nasi jembatan kaca ini 
akan memberikan tantangan bagi 
para pengunjung," katanya, Rabu 
(15/2/2023) siang.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Ini adalah teknologi jembatan kaca, karya yang luar biasa 
karena dikerjakan anak-anak bangsa untuk menunjukkan karya 

terbaiknya. Saat ini jembatan kaca tinggal proses pengerjaan 
kaki-kakinya diantara dua ujung jembatan.



JAWA TIMUR FEBRUARI 202324    POTENSI EDISI 146

Gubernur mengungkapkan, ide 
jembatan kaca ini berawal dari 
presentasi salah satu Dirjen PUPR 
tahun 2020. Saat itu yang disiapkan 
sesungguhnya adalah jembatan 
kaca TNBTS di Kabupaten Malang. 

“Lalu saya menyampaikan kalau 
bisa di Seruni Point Bromo Tengger 
Semeru Kabupaten Probolinggo. 
Karena rata-rata wisatawan itu men-
gambil des�nasi TNBTS melalui 
Kabupaten Probolinggo dan daerah 
Tengger. Dalam prosesnya, semua 
dikoordinasikan dengan Menteri 
PUPR, Bupa� Probolinggo,” tuturn-
ya.

Khofifah mengaku bersyukur 
dari Tim PUPR bukan hanya menger-
jakan pembangunan jembatan kaca 
saja, namun dikerjakan oleh 
putra-putri bangsa yang ingin 
mendedikasikan hasil karyanya. "Ini 
adalah teknologi jembatan kaca, 
karya yang luar biasa karena dikerja-
kan anak-anak bangsa untuk 
menunjukkan karya terbaiknya. Saat 
ini jembatan kaca �nggal proses 
pengerjaan kaki-kakinya diantara 
dua ujung jembatan,"imbuhnya.

Gubernur Khofifah menga-
takan, telah menawarkan kembali 

pembangunan jembatan kaca di 
Tumpak Sewu antara Lumajang 
dengan Malang. “Dengan selesai 
lebih awal pembangunan jembatan 
kaca TNBTS di Seruni Point Bromo 
Kabupaten Probolinggo, tentu men-
jadi referensi ke�ka akan direplikasi 
baik di Malang maupun Lumajang,” 
harapnya.

Keamanan Jembatan
Keamanan pengunjung menjadi 

prioritas utama. Melansir lama 
Pemkab Probolinggo, jembatan Kaca 
Bromo dilengkapi dengan double 
protection steel yang terdiri dari 
baja galvanis dilapisi dengan cat 
epoxy, yang membuat jembatan 
kaca tersebut tahan terhadap karat. 
Dengan spesifikasi yang demikian, 
Jembatan Kaca Bromo sanggup 
menahan beban hingga 9 ton dan 
mampu menampung 100 orang 
secara bersamaan. Oleh karena itu, 
dalam mengunjungi objek wisata 
tersebut pengunjung �dak perlu 
takut karena keamanan merupakan 
prioritas bagi pengelola tempat 
wisata.

Namun, wisatawan harus bers-
abar untuk menikma� keindahan 
jembatan ini. Sebab saat ini 
Jembatan Kaca tersebut masih 
dalam tahap proses finishing. Tepat-
nya di kaki pondasi kedua ujung 
jembatan, sehingga belum bisa 
dinikma� secara terbuka.

Saat ini di lokasi sudah tampak 
beragam spot foto yang disiapkan 
untuk memanjakan wisatawan di 
jembatan tersebut nan�nya. 
Diperkirakan Oktober 2023 proses 
finishing jembatan ini rampung, dan 
akan memberikan daya tarik wisa-
tawan untuk lebih lama �nggal dan 
berwisata di TNBTS.

Gunung Bromo merupakan 
gunung berapi ak�f yang berada di 
tengah-tengah lautan pasir yang 
luas sekaligus menjadi salah satu 
objek wisata di Indonesia yang 
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Bromo dilengkapi dengan double 
protection steel yang terdiri dari 
baja galvanis dilapisi dengan cat 
epoxy, yang membuat jembatan 
kaca tersebut tahan terhadap karat. 
Dengan spesifikasi yang demikian, 
Jembatan Kaca Bromo sanggup 
menahan beban hingga 9 ton dan 
mampu menampung 100 orang 
secara bersamaan. Oleh karena itu, 
dalam mengunjungi objek wisata 
tersebut pengunjung �dak perlu 
takut karena keamanan merupakan 
prioritas bagi pengelola tempat 
wisata.

Namun, wisatawan harus bers-
abar untuk menikma� keindahan 
jembatan ini. Sebab saat ini 
Jembatan Kaca tersebut masih 
dalam tahap proses finishing. Tepat-
nya di kaki pondasi kedua ujung 
jembatan, sehingga belum bisa 
dinikma� secara terbuka.

Saat ini di lokasi sudah tampak 
beragam spot foto yang disiapkan 
untuk memanjakan wisatawan di 
jembatan tersebut nan�nya. 
Diperkirakan Oktober 2023 proses 
finishing jembatan ini rampung, dan 
akan memberikan daya tarik wisa-
tawan untuk lebih lama �nggal dan 
berwisata di TNBTS.

Gunung Bromo merupakan 
gunung berapi ak�f yang berada di 
tengah-tengah lautan pasir yang 
luas sekaligus menjadi salah satu 
objek wisata di Indonesia yang 

paling dimina� masyarakat lokal 
maupun luar negeri. Terletak di 
Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru, Jawa Timur, Gunung Bromo 
menawarkan pemandangan yang 
spektakuler dan mengagumkan. 

Bagi para wisatawan yang 
menyukai alam dan petualangan, 
Gunung Bromo merupakan 
des�nasi yang sangat menarik untuk 
dikunjungi. Salah satu ak�vitas yang 
paling populer bagi para wisatawan 
yang berkunjung ke Gunung Bromo 
adalah menikma� matahari terbit 

di Bukit Penanjakan. Di sini  pengun-
jung bisa melihat pemandangan 
yang sangat indah, yaitu matahari 
terbit yang sinarnya muncul di 
antara gunung-gunung. 

Selanjutnya, wisatawan bisa 
melanjutkan perjalanan menuju 
Gunung Bromo. Untuk mencapai 
kawahnya, pengunjung harus 
menaiki ratusan anak tangga yang 
terbuat dari beton dan batu. Di 
kawah Gunung Bromo, kita bisa 
melihat pemandangan yang unik 
dan menakjubkan, yaitu asap yang 

keluar dari kawah dan jutaan 
bintang kecil di langit yang cerah.

Di sekitar Gunung Bromo, 
terdapat beberapa objek wisata 
menarik lainnya, seper� Padang 
Savana, Pasir Berbisik, dan Air Terjun 
Madakaripura. Secara keseluruhan, 
Gunung Bromo merupakan tempat 
yang sangat indah dan menarik 
untuk dikunjungi. Dengan peman-
dangan yang spektakuler dan ak�vi-
tas yang menarik.(hjr/beragamsum-
ber)
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