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RedaksiKabar 

Menjaga Ekosistem Mangrove
UPAYA Pemprov Jatim dan pegiat mangrove yang tak kenal lelah dalam melakukan penanaman 
tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau serta air laut membuahkan hasil membanggakan.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021, Jawa Timur menempati urutan teratas sebagai provinsi 
dengan luas hutan mangrove terluas di Pulau Jawa. Total, Jatim memiliki luas hutan mangrove sebe-
sar 27.221 hektare.

Hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara 
dengan struktur tanah rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting 
untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan lingkun-
gan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak 
untuk hewan tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat 
besar.

Selain untuk mengatasi masalah lingkungan, mangrove memiliki banyak fungsi lainnya, antara 
lain mulai dapat menjadi katalis tanah dari air laut, menjernihkan air di sekitarnya, melindungi pan-
tai, hingga sebagai penyerap karbon dengan kecepatan dua hingga empat kali lebih besar dari hutan 
tropis dewasa. Maish banyak lagi manfaat tanaman bakau ini bagi kehidupan manusia dan habitat 
lainnya.

Melihat manfaat mangrove tersebut, artinya bahwa melestarikan dan memulihkan hutan man-
grove sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, pemanasan iklim global yang dipicu oleh 
peningkatan emisi karbon, yang telah menimbulkan dampak bencana bagi masyarakat di seluruh 
dunia. 

Maka sangat beralasan bila Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus memasifkan 
upaya penguatan eksosistem mangrove di sejumlah wilayah. Di Jatim, Festival Mangrove digelar 
beberapa kali. Yang pertama, atau ke-I Bulan Agustus 2022 Festival Mangrove diselenggarakan di 
Kabupaten Pasuruan.

Kemudian untuk Festival Mangrove ke-II Bulan Desember 2022 diadakan di Kabupaten Sampang. 
Upaya itu kembali dilakukan melalui Festival Mangrove Jawa Timur Ke-III di Wisata Bahari Tlocor 
dan Pulau Lusi, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Minggu 29 Januari 
2023.

Festival Mangrove merupakan salah satu upaya untuk membangun sinergi hulu hilir yang lebih 
luas dalam menjaga ekosistem mangrove di Jawa Timur. Hal ini karena ekosistem mangrove telah 
memberikan kemanfaatan baik dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.
Upaya menjaga ekosistem mangrove ini menjadi penting mengingat saat ini banyak negara di dunia 
mengalami perubahan iklim global, mulai dari cuaca ekstrem hingga bencana hidrometeorologi di 
sejumlah daerah. Redaksi
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GUBERNURAN

Jatim - Tiongkok  
TINGKATKAN KERJASAMA 

Gubernur Jawa Timur,  Khofifah Indar Parawansa, menerima 
kunjungan kerja Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 

Mr Xu Yong di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dalam pertemuan 
bilateral itu membahas beberapa kerja sama yang berpotensi 

dilaksanakan atau bahkan ditingkatkan. Mulai dari kerja sama di 
bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan juga bidang investasi.

“Saya berharap agar Jawa Timur 
utamanya petani porang dan walet 
agar bisa mendapat akses pasar 
yang lebih luas di Tiongkok,” ujar 
Gubernur Khofifah dalam per-
temuan, Selasa (3/1/2022).

Harapan Gubernur Khofifah ini, 
menyusul adanya produksi porang 
Jatim yang merupakan terbesar di 

Indonesia. Porang menjadi salah satu 
sumber pangan yang masuk kategori 
low carbo, low calorie and gluten 
free, dan selama ini tujuan market 
terbesarnya adalah ke Tiongkok.

“Saya harap nanti Pak Konjen bisa 
mengundang investor untuk datang 
ke sini, ke pabriknya langsung atau 
investasi untuk membangun pabrik 

di sini untuk memperluas potensi 
pasar bagi petani porang di sini,” tu-
turnya.

Selain itu pasar yang potensial 
dari Jatim ditawarkan Khofifah ke 
Tiongkok adalah sarang burung 
walet. Ia menegaskan bahwa dari 
total produksi walet nasional, 30 
persennya ada di Jatim.
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GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Saya berharap agar 
Jawa Timur utamanya petani 

porang dan walet agar 
bisa mendapat akses pasar 
yang lebih luas di Tiongkok

“
Dengan produksi yang besar, 

Khofifah meyakini bahwa komodi-
tas sarang burung walet Jatim akan 
bisa memenuhi kebutuhan konsumsi 
Sarang Burung Walet di Tiongkok 
yang populer dikonsumsi para balita 
di sana.

“Jika kita bisa mencari titik temu 
perdagangan untuk dua komoditas 
itu, maka akan luas perannya bagi 
petani-petani porang dan sarang bu-
rung walet asal Jatim,” ujarnya.

Optimisme kerja sama perdagan-
gan itu, kata Khofifah, juga mengacu 
pada kinerja perdagangan Jatim-
Tiongkok yang pada kurun waktu 
Januari-Oktober 2022 menunjukkan 
geliat yang signifikan.

Tercatat nilai ekspor Jatim ke 
Tiongkok sebesar USD 2.697,87 
juta, sedangkan impornya sebesar 
5.869,01 juta Dollar AS, mengalami 
defisit sebesar 3.171,14 juta Dollar 
AS.

Capaian itu membuat RRT berada 
di urutan ke-3 sebagai negara tujuan 
ekspor tertinggi dari Jatim dan be-
rada di urutan pertama sebagai ne-
gara asal Impor ke Jatim.

Lebih lanjut, investasi Tiongkok di 
Jatim sejak 2010 hingga triwulan III 
2022, sebanyak 361 Proyek dengan 
nilai investasi sebesar 368,67 juta 
Dollar AS. Dengan beberapa bidang 

usaha terbesar yaitu perdagangan 
dan reparasi, industri makanan, in-
dustri logam dasar, barang logam, 
bukan mesin dan peralatannya.

Mengacu fakta itu tidak berlebi-
han jika sejarah kerja sama antara 
Jatim dan Tiongkok optimistis bisa 
menjadi lebih besar di masa depan. 
Tak hanya soal potensi perdagan-
gan Khofifah juga menawarkan pe-
luang investasi dengan Konjen RRT 
yakni terkait Pelabuhan Tanjung 
Tembaga di Probolinggo.

Oleh sebab itu Khofifah mere-
spon baik atas tawaran Mr. Xu Yong 
untuk melakukan pertemuan lanju-
tan secara reguler dengan dinas-di-
nas terkait di jajaran Pemprov Jatim.

“Saya rasa ini penting untuk mem-
breakdown dan menindaklanjuti 
dari perkembangan-perkembangan 
yang ada. Jadi bukan hanya yang 
kita diskusikan hari ini, tapi juga dari 
berbagai kemungkinan ekonomi, 
pendidikan, sosial budaya yang bisa 
memberikan kemitraan lebih kuat 
lagi,” jelasnya.

“Harapan kita semua, berb-
agai program kerja sama di bidang 
ekonomi, pendidikan, budaya dan 
pariwisata antara Jatim dan RRT 
akan bisa dikembangkan lebih luas 
lagi,” pungkas Khofifah.

Konsulat Jenderal (Konjen) Re-
publik Rakyat Tiongkok (RRT), Xu 
Yong, menyatakan senang bisa 
berkunjung ke Jawa Timur. Menu-
rutnya, pertemuan dan pembahas-
an kerjasama bilateral Jatim-RRT 
dengan Gubernur Khofifah sangat 
sukses.

Xu Yong yang baru saja bertugas 
selama satu bulan di Jatim dan op-
timis bahwa kerjasama Jatim-RRT 
akan bisa terus meningkat di masa 
depan.



JAWA TIMUR JANUARI 20236    POTENSI EDISI 145

GUBERNURAN

D

Saat mengahdiri Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Prioritas 
Nasional Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di Wyndham 

Casablanca DKI Jakarta, Kamis (19/1/2023), Wakil Gubernur Jawa 
Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan, bahwa Pemprov Jatim 
akan memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat 

yang bermukim di kawasan hutan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Wagub Emil,

PEMPROV JATIM PERHATIKAN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

di Kawasan TORA

alam rakor yang dihadiri 
Wagub se-Indonesia ini, 
Wagub Emil mendukung 
penuh langkah Guber-

nur Jatim Khofifah Indar Parawansa, 
dalam menjalankan arahan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Siti Nurbaya. Salah satunya yaitu un-

tuk melakukan percepatan permo-
honan pelepasan kawasan hutan 
menjadi TORA.

“Good Will yang disampaikan 
oleh Bu Menteri harus kita sambut 
dan eksekusi sedemikian mung-
kin,” ungkapnya.

 “Concern utama Pemprov Jatim 

adalah kesejahteraan masyarakat 
yang selama ini bermukim di tanah 
hutan tersebut. Sebab, masyarakat 
telah berpuluh tahun bermukim di 
tanah hutan tersebut. Sedangkan, 
pelepasan kawasan hutan tersebut 
menjadi prioritas TORA,” imbuh 
Emil.
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sudah dilakukan tata batas kawasan 
hutan atas Persetujuan Menteri LHK.

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Siti Nurbaya menyam-
paikan arahan kepada seluruh Kepala 
Daerah dan Wakilnya untuk men-
gakselerasi PKH, utamanya dengan 
melakukan sosialisasi kepada semua 
pihak terkait.

“Selanjutnya saya minta kepada se-
luruh Kepala dan Pemerintah Daerah 
untuk dapat melakukan sosialisasi ke-
pada seluruh pemangku kepentingan 
dengan tata cara, mekanisme permo-
honan dan tahapan kegiatan penye-
diaan sumber TORA dalam rangka 
keberhasilan serta percepatan pen-
capaian target nasional dimaksud,” 
tutupnya. (red)

GUBERNURAN

Concern utama Pemprov 
Jatim adalah kesejahteraan 

masyarakat yang selama 
ini bermukim di tanah 

hutan tersebut. Sebab, 
masyarakat telah berpuluh 

tahun bermukim di tanah hutan 
tersebut. Sedangkan, 

pelepasan kawasan hutan
 tersebut menjadi 

prioritas TORA

“

 Wakil Gubernur Jawa Timur

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Emil memaparkan, dari akse-
lerasi tahap 1 yang telah dilakukan 
Jatim di 10 kabupaten dengan jum-
lah sekitar 6.300 Ha, kawasan hu-
tan tersebut terbagi menjadi dua 
kategori. Yang pertama, tanah yang 
selama ini telah digunakan sebagai 
pemukiman dan fasilitas umum. 
Yang kedua, tanah garapan dan 
proyek nasional.

“Pengusulan pelepasan sekitar 
6.300 ha tanah hutan ini mayoritas 
masuk dalam dua kategori: satu, 
yang harus dilepaskan karena su-
dah dijadikan pemukiman atau 
fasum, dan kedua garapan yang 
bisa dijadikan perhutanan sosial,” 
paparnya.

Wagub Emil mengatakan, ia 
akan segera melapor pada Guber-
nur Jatim. Dijelaskannya, dalam 
akselerasi tahap 2, solusi untuk 
pelepasan kawasan hutan ini tidak 
terbatas pada taraf kabupaten, tapi 
juga desa-desa.

“Kita lapor Bu Gubernur bagaim-
ana kita bisa mengakselerasi penan-
ganan tadi di jatim. Tahap 1 sebel-
umnya, ada 10 kabupaten, tahap 
2 harapannya bukan berbasis ka-
bupaten saja tapi juga desa. Seperti 
Desa Sempu di Kabupaten Kediri, 
sudah sejak tahun 1943 masyar-
akat bermukim di sana, tapi tiba-
tiba dianggap hutan negara. Pada-
hal masyarakat sudah tinggal dan 
menggatungkan hidup padanya,” 
jelasnya.

Atas hal itu, Pemprov Jatim 
berkomitmen untuk memberikan 
solusi seputar redistribusi tanah 
dan pelepasan kawasan hutan yang 
juga menguntungkan masyarakat 
ini menjadi penting karena banyak 
sekali masyarakat yang menggan-
tungkan hidupnya di kawasan hutan 
tersebut.

“Ini sebagai bagian dari perhatian 
Bu Gubernur kepada reforma agrar-
ia. Komitmen pemerintah untuk re-
distribusi tanah kepada masyarakat 
Ini bukan cuma soal angka, tapi juga 
melihat banyak warga yang punya 
kepentingan,” katanya.

Diketahui, sampai dengan 
bulan Desember 2022 telah 
berproses penyediaan sumber 
TORA seluas 2,81 juta Ha atau 
sebesar 68% dari target. Pada 
Tahun 2022 telah terealisasi 
penyediaan sumber TORA se-
luas 99.487,68 Ha. 

Dalam realisasi tersebut, ter-
bit Surat Keputusan Menteri LHK 
tentang Perubahan Batas kawas-
an hutan untuk TORA (SK Biru) 
sebanyak 36 SK di 36 Kabupaten 
dengan luas 66.265,7 Ha, yang 
kemudian akan ditindaklanjuti 
oleh Kementerian ATR/ BPN un-
tuk sertifikasi lahan.

Percepatan penyelesaian SK 
Biru terhadap kabupaten yang 
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HUTAN MANGROVE JATIM

B

TERLUAS DI PULAU JAWA

erbagai tumbuhan di hu-
tan diketahui menjadi 
sumber oksigen dan tem-
pat bagi berbagai spesies 

makhluk hidup. Salah satunya, hu-
tan hutan mangrove yang merupa-
kan ekosistem hutan dengan berb-
agai tumbuhan yang bisa hidup di 
daerah dengan kadar garam tinggi. 

Hutan mangrove juga disebut 
sebagai hutan bakau dan bisa di-
jumpai di kawasan sekitar muara 
sungai atau pantai. Selain itu, berb-
agai spesies mangrove memiliki cara 
untuk beradaptasi kondisi ekstrem 
lingkungan hidupnya.

Sementara vegetasi hutan man-
grove memiliki perakaran khas, sep-
erti akar pasak, akar tunjang, akar 
gantung, dan akar lutut. Terpenting, 

hutan mangrove memiliki manfaat 
yang sangat penting bagi kehidupan 
makhluk hidup. 

Guna melestarikan lingkungan, 
Pemprov Jawa Timur dan pegiat 
mangrove selama ini tak kenal lelah 
melakukan penanaman mangrove 
di banyak titik di penjuru Jawa 
Timur dan membuahkan hasil mem-
banggakan. 

Berdasarkan Peta Mangrove 
Nasional Tahun 2021, Jawa Timur 
menempati urutan teratas sebagai 
provinsi dengan luas hutan man-
grove terluas di Pulau Jawa. Total, 
Jatim memiliki luas hutan mangrove 
sebesar 27.221 Ha.

Dengan luasan tersebut, jika 
dipersentase, sebesar 48% dari hu-
tan mangrove se-Jawa adalah hutan 

mangrove Jawa Timur. Dengan kom-
posisi mangrove kerapatan lebat 
sebesar 47,26%, mangrove kerapa-
tan sedang 46,08%, dan mangrove 
kerapatan jarang 6,66%.

Selain mangrove eksisting yang 
sudah ada, berdasarkan sumber 
data yang sama Jawa Timur juga 
memiliki potensi mangrove terluas 
se-Jawa dengan 51.557 Ha atau 
sekitar 35%.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, mengatakan, 
keaktifan menanam mangrove sen-
gaja dilakukan sebagai upaya nyata 
Pemprov Jatim bersama seluruh el-
emen di Jatim dalam rangka menu-
runkan emisi gas rumah kaca.

“Menanam mangrove adalah 
upaya kita bersama untuk mewu-
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LAPORAN UTAMA

TERLUAS DI PULAU JAWA
judkan Net Zero Emission di tahun 
2060. Alhamdulillah dengan terus 
menanam di sangat banyak titik di 
kabupaten kota di Jatim, saat ini 
hutan mangrove Jatim merupakan 
yang terluas di Pulau Jawa,” tegas 
Khofifah di Gedung Negara Grahadi,  
Kamis (19/1/2023). 

Lebih lanjut Khofifah men-
jelaskan, berdasarkan hasil studi 
para ilmuwan, sumber  emisi di In-
donesia terbesar berasal dari sek-
tor kehutanan terkait perubahan 
fungsi hutan dan lahan. Selain itu 
juga sektor energi, pertanian, in-
dutri dan penggunaan produk serta 
limbah. 

Berdasrkan data BPS Tahun 2019, 
sektor kehutanan memberikan kon-
tribusi emisi sebesar hampir 925 
Juta ton CO2e. Sementara penggu-
naan energi sebesar 638,81 Juta ton 
CO2e, limbah 134,12 Juta ton CO2e, 
pertanian 108,60 Juta ton CO2e dan 
industri serta  penggunaan produk 
sebesar 60,18 Juta ton CO2e. 

Dengan kondisi tersebut, dite-
gaskan mantan Menteri Sosial ini, 
menanam mangrove adalah upaya 
yang tepat. Pasalnya tanaman man-
grove sangat efektif untuk meny-
erap karbon dibandingkan tanaman 
lain.

“Serapan karbon dari ekosistem 
mangrove menjadi hal yang sangat 
penting dalam rangka pencapaian 
penurunan emisi gas rumah kaca. 
Mangrove mampu menyerap dan 
menyimpan karbon 4 sampai 5 kali 
lebih besar dibandingkan tanaman 
pada hutan tropis di daratan,” te-
gasnya. 

Upaya Pemulihan Ekosistem
Sejauh ini, Pemprov Jatim telah 

terus berupaya melakukan pemu-
lihan ekosistem mangrove dalam 
rangka mitigasi perubahan iklim 
dengan melakukan penanaman 
mangrove di Jawa Timur.

Tercatat dari Tahun 2020-2022 te-
lah dilaksanakan penanaman man-
grove di pesisir Jawa Timur melalui 
dana APBD, APBN, dan penanaman 

mangrove oleh Gubernur bersama 
para pihak seluas 1.516,57 Ha atau 
sejumlah 5.662.418 batang bibit 
mangrove.

Selain aksi penanaman yang di-
lakukan, Gubernur Khofifah juga 
turut mengimbau para pihak untuk 
ikut berperan serta dalam pemuli-
han ekosistem mangrove.

Secara khusus ia bahkan te-
lah menerbitkan Surat Edaran 
Gubernur Jawa Timur Nomor 
522/367/123.5/2022 yang ditujukan 
kepada Pimpinan BUMN/BUMD/
BUMS dan Lembaga Masyarakat 
serta Surat Edaran Gubernur Jawa 
Timur Nomor 522/368/123.5/2022 
yang ditujukan kepada Bupati/
Walikota Se-Jawa Timur untuk me-
maksimalkan pemulihan ekosistem 

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Menanam mangrove adalah 
upaya kita bersama untuk 

mewujudkan Net Zero 
Emission di tahun 2060. 

Alhamdulillah dengan terus 
menanam di sangat banyak 

titik di kabupaten kota 
di Jatim, saat ini hutan 

mangrove Jatim merupakan 
yang terluas di Pulau Jawa

“

mangrove.
Wujud kolaborasi dan sinergi 

para pihak ditunjukkan dengan ge-
laran Festival Mangrove Jawa Timur 
yang telah dilaksanakan pada Tahun 
2022 sebanyak 2 kali di Penunggul 
Mangrove Park, Kabupaten Pasuru-
an dan Kampus Politeknik Madura, 
Kabupaten Sampang. 

“Meski hutan mangrove Jatim tel-
ah menjadi yang terluas se Jawa, na-
mun kita akan terus melakukan pen-
anaman dan pemulihan ekosistem 
mangrove kita.  Pada awal tahun 
2023 ini, kita akan menyelenggar-
akan Festival Mangrove Jawa Timur 
ke –III yang rencananya akan dilak-
sanakan pada Pulau Lusi dan Wisata 
Bahari Tlocor, Kabupaten Sidoarjo,” 
pungkas Gubernur Khofifah.(red)
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LOH JINAWI

Ekspor Perikanan  Jatim  TERTINGGI

ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, 
optimis upaya peningka-
tan kemandirian pangan 

kembali tercapai di tahun 2023. Hal 
ini selaras dengan produksi komodi-
tas pangan yang melejit di berb-
agai sektor. Tak terkecuali produksi 
perikanan tangkap sekaligus ekspor 
perikanan Jatim  yang tercatat tert-
inggi di Indonesia pada tahun 2022.

Peningkatan kemandirian pangan 
sendiri merupakan salah satu pro-
gram prioritas pembangunan Jatim 
di tahun 2023 yang juga diiringi den-
gan peningkatan pengelolaan sum-
ber daya energi.

Berdasarkan data Balai Karantina 
Ikan Pengendalian Mutu dan Kea-
manan Hasil Perikanan (BKIPMHP) 
ekspor komoditas perikanan Jawa 
Timur ke mancanegara tahun 2022  
tertinggi secara nasional yang men-
capai 381.477 ton dengan nilai ek-
spor  2.602.492. 056 USD.

Setelah Jawa Timur, disusul DKI 
Jakarta dengan jumlah total ekspor 
303.037 ton, kemudian Sulawesi Se-
latan 190.753 ton, selanjutnya Jawa 
Tengah 59.216 ton, dan Sumatera 
Utara dengan total ekspor 49.889 
ton.

“Berdasarkan data BKIPMHP un-
tuk komoditas ekspor perikanan 
Jawa Timur tertinggi secara na-
sional. Dengan komoditas unggulan 
ekspor yaitu udang mencapai total 
84.582,49 ton, dan ikan Tuna den-
gan total ekspor 54.195,79 ton,” 
terang Gubernur Khofifah, usai 
menghadiri pelantikan Rektor IPB 
Bogor, Selasa (18/1/2023).

Lebih lanjut dijelaskan Gubernur 
Khofifah, berdasarkan data Statistik 
Perikanan Tangkap Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
total produksi perikanan tangkap 
di Jawa Timur tahun 2022 menca-
pai 598.317 ton. Dan ini merupakan 
tertinggi secara nasional melebihi 

wilayah di Indonesia Timur. Seperti 
Maluku dengan capaian 551.846,2 
ton, Sulawesi Selatan 417.700,72 
ton, Sulawesi Utara 366.738,21 ton, 
dan Maluku Utara 361.499,65 ton.

Masih berdasarkan data Dis-
kanla Prov. Jatim, komoditas ung-
gulan perikanan tangkap di Jatim 
ada dua, yaitu, ikan tongkol dengan 
hasil produksi mencapai 64.947,80 
ton dan ikan lemuru dengan hasil 
produksi mencapai 70.284,83 ton.

Tak hanya produksi perikanan 
tangkap yang mencapai hasil 
memuaskan, berdasarkan data Sta-
tistik Perikanan Budidaya Dinas Ke-
lautan dan Perikanan Provinsi Jawa 
Timur, produksi perikanan budidaya 
di Jawa Timur juga tertinggi ketiga 
nasional pada tahun 2022. Total 
produksi perikanan budidaya men-
capai 1.313.745,14 ton.  Di pulau 
Jawa sendiri, Jawa Timur menjadi 
produsen perikanan budidaya tert-
inggi.
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LOH JINAWI

Berdasarkan data BKIPMHP 
untuk komoditas ekspor 

perikanan Jawa Timur tertinggi 
secara nasional. Dengan 

komoditas unggulan ekspor 
yaitu udang mencapai total 

84.582,49 ton, dan ikan 
Tuna dengan total ekspor 

54.195,79 ton

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

“Kalau produksi perikanan bu-
didaya, kita berada di peringkat 
ketiga. Di bawah Sulawesi Selatan 
dengan total produksi mencapai 
3.077.497,40 ton dan Nusa Teng-
gara Timur dengan total produksi 
1.403.093,35 ton,” imbuhnya.

Terdapat tiga jenis komoditas un-
ggulan perikanan budidaya di Jawa 
Timur yang mencapai hasil produk-
si paling tinggi. Ketiga komoditas 
tersebut ialah bandeng dengan 
capaian produksi sebesar 170.319 
ton, lele dengan capaian produksi 
sebesar 136.435,89 ton, dan udang 
vannamei dengan capaian produksi 
sebesar 103.949,74 ton.

Atas pencapaian itu, Gubernur 
Khofifah mengapresiasi seluruh 
stakeholder yang telah berperan 
aktif sehingga produksi perikanan 
Jawa Timur terus mengalami kema-
juan dan peningkatan. Tak terkecua-
li para nelayan dan petani tambak 
yang menjadi garda terdepan pen-
guatan komoditas pangan sektor 
perikanan.

Pencapaian ini menurutnya akan 

menjadi awal yang baik bagi mo-
mentum pemulihan perekonomian 
masyarakat Jawa Timur pasca Pan-
demi Covid-19. Sekaligus menjadi 
modal utama bagi realisasi program 
prioritas peningkatan kemandirian 
pangan di tahun 2023 ini.

“Terima kasih kepada semua 
pihak yang berperan aktif sehingga 
produksi perikanan di Jawa Timur 
terus mengalami pening-
katan. Saya berharap ca-
paian produksi perikanan 
ini bisa berimplikasi pada 
kesejahteraan masyarakat. Khu-
susnya masyarakat pesisir dan 
petani tambak di Jawa Timur,” un-
gkapnya.

Gubernur Khofifah juga men-
gajak masyarakat untuk gemar 
makan ikan. Hal ini senada dengan 
semangat kampanye Gerakan 
Memasyarakatkan Makan 
Ikan (Gemarikan) sejak beber-
apa tahun belakangan. Gemarikan 
menjadi salah satu program na-
sional sebagai upaya meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat.

“Insya Allah program prioritas 
peningkatan kemandirian pangan 
yang dicanangkan bisa terealisasi di 
tahun 2023 berseiring dengan pen-
ingkatan kesejahteraan nelayan,” 
imbuhnya.

Sebagai informasi, peningkatan 
kemandirian pangan dan pengelo-
laan sumber daya energi menjadi 
salah satu dari tujuh program pri-
oritas dalam Rencana Kerja Pemer-
intah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa 
Timur di tahun 2023.

Selain itu program prioritas lain-
nya antara lain pemulihan ekonomi 
kerakyatan melalui peningkatan 
nilai tambah sektor sekunder dan 
pariwisata; penguatan konektivitas 
antar wilayah dalam upaya pem-
erataan hasil pembangunan serta 
peningkatan layanan infrastruktur; 
peningkatan kualitas pendidikan, 
kesehatan, produktivitas dan daya 
saing ketenagakerjaan serta pen-
gentasan kemiskinan; peningkatan 
kepedulian sosial dan pelestarian 
nilai-nilai budaya lokal; peningka-
tan ketahanan bencana dan kualitas 
lingkungan hidup; dan peningka-
tan ketentraman, ketertiban umum 
dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik bagi masyarakat di 
Jawa Timur.(red)

Humas Prov. Jatim
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ebagai wujud apresiasi 
Kementerian Luar Negeri 
bagi para pegiat pelindun-
gan warga negara Indone-

sia di luar negeri, Menteri Luar Neg-
eri, Retno L.P. Marsudi, memberikan 
penghargaan Hassan Wirajuda 
Pelindungan Award (HWPA) kepada 
kepada 133 individu atau institusi 
dari 35 negara terpilih pada Malam 
Penganugerahan HWPA Tahun 2022 
di Jakarta, 9 Januari 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
menjadi salah satu yang terpilih 
mendapat penghargaan tersebut. 
Pemprov Jatim dinilai telah mampu 
mewakili kriteria pemerintah dae-
rah yang telah membuat sistem/
kebijakan/program yang bersifat 
inovatif di bidang pelindungan WNI 
khususnya bagi PMI. Hal ini antara 
lain dilakukan melalui kebijakan, 
program dan kegiatan sosialisasi, 
layanan perizinan dokumen, pening-
katan kompetensi, pemberdayaan 
dan perlindungan. 

‘simPADU-PMI’ yang telah dikem-
bangkan menjadi ‘Jatim Migrant 

S

PARAHITA

Care’ merupakan salah satu inovasi 
publik dan diakui telah berkontribu-
si nyata mengurangi permasalahan, 
peningkatan kualitas perlindungan 
dan membantu memfasilitasi PMI 
yang bermasalah. Selain itu juga 
mampu menginspirasi daerah lain 
untuk memberikan perlindungan 
optimal sebagai hak seorang warga 
negara.

“Ini sebuah proses yang sangat 
panjang, berkelanjutan dan mem-
butuhkan komitmen kuat untuk 
memulai perlindungan dari hilir ser-
ta memastikan kepulangannya ter-
lindungi,” ujar Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) Prov. Jatim Himawan Estu 
Bagijo, Selasa (10/1/2022).

Selama ini, bentuk implementasi 
komitmen Pemerintah Jawa Timur 
untuk mengurangi permasalahan 
dan kesiapan calon PMI dilakukan 
dengan membuat unit bursa kerja, 
konsultasi dan pengaduan, selain 
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) 
untuk kemudahan dan transparasi 
layanan dokumen.

Upaya peningkatan keterampi-
lan dan kompentensi dilaksanakan 
di Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi 
fokus amanat Perda No. 2 Tahun 
2022 tentang pelaksanaan Pelind-
ungan PMI sebelum bekerja ke luar 
negeri. Untuk perlindungan kepu-
langan PMI, Pemprov Jatim telah 
menyediakan beragam fasilitas. Di 
antaranya, fasilitas counter help-
desk di Bandara Juanda, fasilitasi 
shelter transit  bagi PMI deportasi 
dan ambulan gratis untuk yang 
sakit dan meninggal dunia, untuk 
itu dibuatlah bentuk-bentuk penye-
baran akses informasi melalui unit 
mobil keliling dan media podcast.

Meski demikian, Himawan Estu 
Bagijo, menyebut bahwa upaya 
tersebut dirasa masih belum cukup 
terutama untuk mengurangi PMI 
Non Prosedural dari daerah kantong 
yang secara tradisional berangkat 
bekerja ke luar negeri.

“Masih dibutuhkan upaya sinergi-
tas dan kolaborasi dengan berbagai 
pihak untuk mampu menekan dan 
mengurangi permasalahan terse-

Jatim Raih
HASSAN WIRAJUDA

PELINDUNGAN AWARD 2022
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but,” katanya.

Tentang HWPA 2022 
Penghargaan Hassan Wirajuda 

Pelindungan Award (HWPA) 2022 
mengusung tema “Meneguhkan 
Pelindungan WNI Pasca Pandemi 
COVID-19”. Penerima HWPA adalah 
individu atau institusi yang te-
lah berkontribusi penting, memi-
liki dedikasi penuh, menempatkan 
kepentingan umum di atas kepent-
ingan pribadi atau golongan dalam 
pelindungan bagi WNI di luar negeri.

Kriteria yang terpilih, yaitu 
(1) kemampuan, keahlian, akses, 

dan jejaring kerja yang telah 
dicurahkan dalam pelindun-
gan WNI;

(2) peran aktif dalam upaya 
pelindungan WNI di luar neg-
eri; 

(3) upaya meningkatkan ke-
sadaran publik terhadap isu 
pelindungan WNI; dan 

(4) sistem/kebijakan/program/
inovasi yang telah dibuat di bi-
dang pelindungan WNI.

Penganugerahan HWPA terdiri 
dari 8 kategori, yaitu : kategori (1) 
Pejabat dan Staf Kementerian Luar 
Negeri dan Perwakilan RI; (2) Kepala 
Perwakilan RI; (3) Mitra Kerja Ke-
menterian Luar Negeri; (4) Mitra 
Kerja Perwakilan RI; (5) Pemerintah 
Daerah; (6) Media (Media Massa 
dan Media Sosial); (7) Masyarakat 
Madani; dan (8) Pelayanan Publik di 

Perwakilan RI.
Kriteria kandidat penerima HWPA 

adalah individu, kelompok, lem-
baga atau badan hukum. Meliputi 
yang telah memberikan kontribusi 
yang signifikan dalam upaya pelind-
ungan terhadap WNI di luar negeri 
melampaui kewajiban profesional-
nya. Selain itu telah melaksanakan 
penugasan khusus dalam rangka 
pelindungan WNI di luar negeri den-
gan penuh dedikasi, loyalitas, dan 
menempatkan pelindungan di atas 
kepentingan pribadi dan golongan.

Di samping itu juga telah men-
curahkan kemampuan, keahlian, 
akses dan jejaring kerja yang dimiliki 
untuk berperan aktif dalam upaya 
pelindungan WNI di luar negeri, te-
lah berkontribusi secara aktif dalam 
meningkatkan pemahaman dan ke-
sadaran publik terhadap isu pelind-
ungan WNI secara berkelanjutan 
dan telah membuat sistem/kebija-
kan/program yang bersifat inovatif 
di bidang pelindungan WNI.

Penilaian kandidat dilakukan oleh 
7 orang Dewan Juri yang terdiri atas 
aktivis HAM, akademisi, jurnalis, 
serta perwakilan dari Kementerian 
Luar Negeri.

Dari 80 orang usulan kandidat, 
panitia seleksi akhirnya memilih 
22 orang penerima penghargaan 
HWPA Tahun 2022 terdiri 3orang 
Dubes, 5 orang Diplomat Kemenlu, 
2 orang mitra kerja,2 orang mitra 
diluar negeri,2 orang mitra pemer-
intah daerah, 2 orang jurnalis dan 

6orang masyarakat madani.
Penghargaan katagori Mitra 

Pemerintah Daerah dalam acara 
HPWA 2022, diterima oleh Kepala 
Bidang Penempatan dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur, Budi Raharjo, atas dedikasi, 
kepedulian, keberpihakan dan pro-
gram yang bersifat inovatif di bidang 
perlindungan WNI.

Pada kesempatan ini, ada dua 
hal yang digarisbawahi Menlu Ret-
no. Pertama, pentingnya investasi 
lebih pada upaya pencegahan 
dengan memberikan pelindun-
gan  dalam setiap tahapan migrasi 
dan melibatkan semua pemangku 
kepentingan. Kedua, penguatan 
infrastruktur pelayanan dan pelind-
ungan WNI dengan mengembang-
kan transformasi digital, kolaborasi 
dengan Kementerian/Lembaga, 
serta peningkatan kapasitas sum-
ber daya manusia (SDM) dalam 
pelayanan dan pelindungan WNI di 
luar negeri.

Menteri Retno dalam sambutan-
nya juga mengharap, dari penghar-
gaan ini mampu memberi inspirasi 
upaya-upaya perlindungan bagi 
WNI didaerah lain. Kementerian 
Luar Negeri akan terus berkomit-
men untuk memperkuat sinergi dan 
kolaborasi dengan seluruh peman-
gku kepentingan dalam penguatan 
diplomasi pelindungan dan kehad-
iran nyata negara bagi pelindungan 
seluruh WNI di luar negeri.(her/s)
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Opini

P

di Civitas Akademika

endidikan formal telah 
menjadi kebutuhan pent-
ing manusia untuk men-
capai kualitas hidup yang 

lebih baik. Tak hanya mengembang-
kan kualitas diri manusia secara 
personal, melainkan menentukan 
kualitas sosial di lingkungan masyar-
akat. Dalam prosesnya, pencapaian 
kebutuhan kualitas hidup teraktu-
alisasi melalui jenjang pendidikan 
formal, yakni pendidikan sejak usia 
dini, sekolah dasar, sekolah menen-
gah pertama, sekolah menengah 
tinggi, hingga pada jenjang pergu-
ruan tinggi.  

Perguruan  tinggi  memiliki  fungsi  
strategis  dalam  mengembangkan 
dan menggali potensi manusia un-
tuk diasah dan berkembang men-
jadi individu berkualitas. Tak hanya 
sebagai wadah pembelajaran, per-
guruan tinggi juga bertujuan meng-
hasilkan lulusan dengan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk peningkatan daya saing dan 
kepentingan nasional. Seluruh po-
tensi ini diarahkan untuk  meng-
hasilkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan basis penerapan 

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

nilai humoraria 
dimanfaatkan 
u n t u k 
memajukan 
bangsa dan kesejahteraan umat 
manusia. 

Sebagai institusi pendidikan, pe-
guruan tinggi memiliki peran yang 
sangat besar dalam upaya pengem-
bangan sumber daya manusia 
(SDM). Dalam mewujudkan peran 
strategis agar dapat berjalan mak-
simal, maka sumber daya manusia 
perguruan tinggi harus memiliki 
disiplin, kompetensi dan kualitas 
yang unggul terutama bagi dosen 
sebagai tenaga pengajar. Perguruan 
Tinggi sebagai organisasi pengelola 
pendidikan dengan tenaga kerja 
yang bermutu dan pelatihan bagi 
karir yang efisien serta sebagai 
upaya memperluas dan mempert-
inggi yang diusung 
dalam satu tujuan, 
yaitu “Tri Dharma 
Perguruan Ting-
gi” hingga dapat 
m e n g h a s i l k a n 
output yang dibu-
tuhkan masyarakat 

dalam membangun Indonesia.
Dalam pengelolaan sumber daya 

manusia dalam lingkup perguruan 
tinggi diperlukan sebuah strategi 
manajemen untuk mencapai Good 
University Governance. Seiring 
perkembangan teknologi mutakhir 
saat ini, perwujudan tujuan luhur 
perguruan tinggi tersebut semakin 
penting dicapai melalui tantangan 
yang  kompleks. Tidak hanya ma-
hasiswa dituntut memiliki potensi-
potensi diri, namun berlaku untuk 
semua civitas akademika yang kini 
telah memasuki revolusi industri 
4.0. 

Hal ini perlu didukung oleh 
kepemimpinan yang efektif guna 

mempengaruhi orang 

MEMACU 
KEAMANAN 
INFORMASI
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Opini
lain (staf) untuk bekerja lebih keras 
dalam mengemban tugas dan tang-
gung jawab. Perlu juga diperhatikan 
bagi seorang pemimpin, bahwa 
komunikasi dengan anggota organ-
isasi merupakan pendorong bagi 
mereka dalam menjalankan tugas 
sehari-hari.

Lebih lagi kehidupan manusia 
saat ini sangat bergantung dengan 
teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). Faktor individu, organisasi dan 
negara sangat rentan akan seran-
gan terhadap sistem informasi, 
seperti hacking, cyberterrorism, 
cybercrime, dan lain-lain, namun 
tidak banyak individu dan organ-
isasi yang siap menghadapi seran-
gan-serangan tersebut. Begitupun 
juga pada perguruan tinggi wajib 
memastikan keamanan informasi 
dengan mengembangkan infras-
truktur komunikasi dan informa-
tika dan membangun sistem untuk 
memberikan perlindungan terha-
dap ancaman-ancaman keamanan 
informasi. 

Kesadaran akan keamanan sistem 
informasi dalam lingkup kerja tidak 
hanya melibatkan kontrol keamanan 
teknis, namun melibatkan kontrol 
pengguna administratif, prosedural, 
dan manajerial. Pengguna yang di-
maksud dalam lingkup kerja pergu-
ruan tinggi adalah karyawan, tenaga 
pendidik, dan tenaga kependidikan. 
Penting dipahami bahwasannya se-
luruh jajaran civitas akademika juga 
harus menjaga aset keamanan in-
formasi serta memahami tanggung 
jawab atas keamanan informasi 
yang mempengaruhi proses kerja 
mereka.

Kesadaran keamanan informasi 
perlu terus ditingkatkan karena kea-
manan informasi tidak hanya peri-
hal teknikal saja, namun konstribusi 
kelalaian manusia juga berpengaruh 
dalam kerentanan keamanan infor-
masi. Oleh karena itu perguruan 
tinggi harus memiliki sebuah sistem 
dan teknologi informasi yang men-
dukung seluruh civitas akademika 
baik dalam proses pembelajaran 
serta pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan pendidikan. Terlebih 
dengan maraknya serangan dunia 
maya di industri pendidikan, akan 
menyebabkan permasalahan besar 
dan beresiko gangguan operasional, 
pelanggaran data, kerugian finan-
sial, dan kerusakan reputasi yang 
akan mempengaruhi kepercayaan 
penerima layanan pendidikan.

Keamanan informasi di lingkup 
perguruan tinggi dapat dimulai 
dari tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan sebagai contoh dalam 
menerapkan hal-hal kecil kebiasaan 
bekerja sehari-hari, misalnya selalu 
taat pada aturan-aturan yang sudah 
diterapkan, menjaga kerahasiaan 
password dan personal indentitiy 
number (PIN), menggunakan email 
dan internet dengan bijaksana, 
berhati-hati saat menggunakan 
perangkat seluler, dan menyadari 
konsekuensi dalam setiap tindakan 
yang dilakukan. Sisi negatif inilah 
yang membawa implikasi terhadap 
upaya untuk penerapan keamanan 
siber dan perlunya kehati-hatian 

dan kewaspadaan bagi institusi pen-
didikan yang sedang bergulat den-
gan transformasi digital.

Pada hakikatnya, perguruan ting-
gi merupakan usaha menumbuh 
kembangkan potensi diri manusia 
sesuai tatanan nilai masyarakat 
dan kebudayaan. Seluruh proses 
inilah yang wajib ditopang  dengan  
lingkungan  pendidikan yang  baik  
sehingga  proses  pengembangan  
potensi  dapat  dicapai  sesuai  tu-
juan  pendidikan  yang diharapkan. 
Keberadaan Sistem dan Teknologi 
Informasi mampu mengidentifi-
kasikan celah keamanan dan me-
nilai tingkat resiko dan kerentanan 
dengan memungkinkan adanya ket-
ersediaan sistem yang bekelanjutan. 
Perubahan juga harus diawali den-
gan peningkatan disiplin untuk men-
umbuhkan kesadaran budaya kea-
manan siber yang akhirnya menjadi 
faktor penting bagi lingkungan per-
guruan tinggi dalam menumbuhkan 
budaya keamanan siber di antara 
semua pengguna dunia siber.**
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SUARA INDRAPURA

JATIM SUSUN RAPERDA
 Pengembangan dan 

Perlindungan Pertembakauan

rovinsi Jawa Timur se-
bagai penghasil tem-
bakau terbesar di 
Indonesia dengan kon-

tribusi terhadap produksi tembakau 
nasional lebih dari 50%, ternyata 
tidak berbanding lurus dengan ting-
kat kesejahteraan petani tembakau 
di Jatim. Selain itu pendapatan dari 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tem-
bakau (DBHCHT) juga dinilai cukup 
sedikit.

Permasalaan mulai dari saat pen-
anaman yang kerap kali terkendala 

dengan kelangkaan pupuk, kemu-
dian permasalahan iklim yang ber-
dampak pada kualitas tembakau, 
masih emnyelimuti petani tem-
bakau. Bahkan hingga berujung 
dengan nilai jual yang berap kali an-
jlok sehingga mengakibatkan petani 
merugi.

Melihat berbagai permasalahan 
tersebut, maka Komisi B DPRD Ja-
tim tengah menggodok rancangan 
peraturan daerah (Raperda) ten-
tang Pengembangan dan Perlindun-
gan Pertembakauan di Jawa Timur. 

Diharapkan Raperda ini nantinya 
akan memberikan perlindungan 
dan pengembangan tembakau dari 
hulu hingga hilir. Jadi tidak hanya 
memberikan perlindungan pada 
pengusaha hasil produksi tembakau 
saja namun juga pada para petani.

Juru bicara fraksi PKB DPRD Jatim, 
H. Achmad Amir Aslichin di paripur-
na DPRD Jatim, Senin (16/1/2023) 
mengatakan, semangat membuat 
raperda tersebut harus berporos 
pada upaya untuk menciptakan iklim 
usaha pertembakauan yang mampu 

P
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CHT agar tepat sasaran. Termasuk 
juga perlindungan BPJS bagi tenaga 
kerja.

Juru fraksi PDIP DPRD Jatim, 
Ir Daniel Rohi mengatakan mela-
lui Raperda tersebut fraksi PDIP di-
harapkan produktivitas, dan kuali-
tas tembakau, serta nasib petani 
tembakau di wilayah provinsi Ja-
tim dapat didorong agar naik pe-
sat. Semuanya tak lebih dari upaya 
mewujudkan cita – cita proklamasi 
kemerdekaan Indonesia demi kese-
jahteraan rakyat Jatim berdasarkan 
pancasila, dan UUD 1945, NKRI, dan 
dengan semangat Bhineka tunggal 
Ika. (Pca)

SUARA INDRAPURA

Raperda ini diharapkan 
memperhatikan sinkronisasi 

dengan perundang – undangan. 
Artinya jangkauan dan arah 
pengaturan dari raperda ini 

harus mengacu pada ketentuan 
peraturan perundangan baik 

secara vertikal maupun 
horizontal. Sehingga  tidak 

akan menimbulkan 
disharmonisasi atau konflik 
norma dengan perundang –

 undangan lainnya.

“

Juru bicara fraksi PKB DPRD Jatim

H. ACHMAD AMIR ASLICHIN

memberikan jaminan pengem-
bangan, dan perlindungan usaha 
pertembakauan di Jatim. Dari hulu 
sampai hilir yang kokoh dan berke-
lanjutan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarkat. Artinya 
substansi raperda ini adalah demi 
peningkatan kesejahteraan petani 
tembakau dan cengkeh dalam mata 
rantai industri hasil Tembakau (IHT).

Lebih lanjut, kedua raperda ini 
harus bisa menjadi instrument reg-
ulasi guna menjamin ketersedian 
bahan baku industri hasil Tembakau 
(IHT), menjaga kekayaan plasma 
nuftah tembakau khas Jatim  dan 
menjaga keberlangsungan kretek 
sebagai heritage nasional.

Ketiga, raperda ini diharapkan 
memperhatikan sinkronisasi den-
gan perundang – undangan. Artinya 
jangkauan dan arah pengaturan dari 
raperda ini harus mengacu pada ket-
entuan peraturan perundangan baik 
secara vertikal maupun horizontal. 
Sehingga  tidak akan menimbulkan 
disharmonisasi atau konflik norma 
dengan perundang – undangan lain-
nya.

“Demikian pandangan umum 
Fraksi PKB besar harapan kami, 
segenap pandangan, dan masukan 
yang kami sampaikan, dapat di-
terima dengan baik oleh pemprov 
Jatim sebagai bagian dari kemi-
traan antara lembaga eksekutif dan 
legislatif,”ucapnya Achmad Amir 
yang juga politisi Asal Sidoarjo.

Sementara itu juru bicara fraksi 
Golkar Jatim, Karimullah menga-
takan Fraksi Partai Golkar setuju dan 
mendukung pembahasan Raperda 
ini dilanjutkan; namun memberikan 
pesan dan harapan sebagai berikut. 
Pertama yaitu  Perda ini membahas 
dua issu penting yakni aspek pem-
berdayaan ekonomi (bagi petani 
dan tenaga kerja industri), serta per-
lindungan kesehatan (sebagai hak 

setiap warga negara).
Oleh karena itu Perda ha-

rus mampu mempertimbangkan 
kepentingan dua aspek tersebut 
diatas secara seimbang dan berlan-
jut. Pengenaan Retribusi dan/ cukai 
tentu tidak hanya terhadap komodi-
tas tembakau tetapi juga perlu di-
lakukan terhadap ‘pesaingnya’ yakni 
yang berbentuk liquid maupun pod.

Selama ini belum pernah men-
dapat perhatian tentang dukungan 
subsidi pupuk bagi petani tem-
bakau, tidak seperti yang dilakukan 
terhadap komoditas lainnya. Kedua, 
berlakunya Perda ini agar mampu 
memperkuat pemanfaatan DBH 
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epala Dinas Komin-
fo Jawa Timur, Sher-
lita Ratna Dewi Agustin, 
melakukan kunjungan 

silaturahmi ke kantor Dinas Kom-
info Kabupaten Sorong Provinsi Pa-
pua Barat Daya, Rabu (25/1/2023). 
Kunjungan ini untuk menjalin sin-
ergisitas dan berbagi ilmu dan 
pengalaman dalam untuk mening-
katkan pelayanan kepada masyar-
akat.

Kegiatan ini juga dilakukan dalam 
satu rangkaian kegiatan Misi Da-
gang dan Investasi Provinsi Jawa 
Timur dengan Provinsi Papua Barat 
Daya yang akan digelar Kamis 
(26/1/2023) besok. 

“Alhamdulillah, saya bisa bisa 
bertemu, bersilaturrahmi dengan 
jajaran Dinas Kominfo Kabupaten 
Sorong. Kami saling belajar, untuk 
meningkatkan pelayanan kepada 

K

DISKOMINFO JATIM 
BANGUN SINERGI 

KominfO
Kronik

dengan Diskominfo Sorong 

masyarakat,” ungkap Sherlita.
Dalam pertemuan sekitar 90 

menit tersebut, keduanya mem-
bahas beberapa materi program. 
Di antaranya, program Satu Data, 
Sistem Pemerintahan Berbasis Ele-
ktronik, hingga publikasi informasi 
melalui media sosial dan media 
massa. 

Kunjungan ini diterima langsung 
oleh Kepala Diskominfo Sorong, Eli-
aser Kalami, dan beberapa jajaran-

nya. Sedangkan Kepala Diskominfo 
Jawa Timur, Sherlita, didampingi 
Kabid Pengelolaan Data dan Statis-
tik, Nirmala Dewi.

Kepala DisKominfo Sorong, Eli-
aser Kalami, menyampaikan ucapan 
terima kasih dan rasa bangganya 
atas kunjungan dari Dinas Kominfo 
Jawa Timur. “Kami tidak menyangka 
mendapat kunjungan dari Diskomin-
fo Provinsi Jawa Timur. Terimakasih 
sekali,” tuturnya.(sti)
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BERBAGI ILMU 
Jurnalistik dan Pengelolaan Medsos

KominfO
Kronik

inas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi 
Jawa Timur (Diskom-
info Jatim) berbagi ilmu 

dengan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Dis-
budpar Jatim) mengenai pengelo-
laan media sosial, jurnalistik, dan 
desain grafis. 

Selasa (3/1/2023) di ruang Com-
mand Center Diskominfo Jatim, 
Kepala Bidang Aplikasi Informatika, 
Diskominfo Jatim, Achmad Fadlil 
Chusni menerima kunjungan dari 
sekitar 20 orang pegawai Disbudpar 
Jatim. 

“Hari ini kita akan berdiskusi, be-
lajar bersama mengenai beberapa 
hal, mulai dari bagaimana mengelo-
la medsos, menulis berita, mengam-
bil foto, hingga membuat flyer dan 
desain komunikasi visual lainnya. Ini 
semua tugas kita untuk mendukung 
publikasi kinerja Pemprov Jatim,” 
ujar Fadlil. 

Materi pertama mengenai strate-
gi komunikasi dan pengelolaan me-
dia sosial disampaikan oleh Kepala 
Seksi Sumber Daya Komunikasi Pub-
lik, Eko Setiawan beserta tim. 

“Bicara tentang pengelolaan 
medsos bukan hanya bicara soal 
desain flyer dan caption, melainkan 
tentang penyusunan agenda set-
ting, issue monitoring, dan content 
strategy,” kata Eko mengawali pa-
parannya. 

Ia pun menggarisbawahi tentang 
jenis pesan dan segmentasi yang 
akan menentukan pengemasan 
konten. “Jadi selain sense of issue, 
kita juga harus bisa memetakan tar-
get audience dan jenis konten kita. 
Apakah konten edukasi, event, mau-
pun data dan informasi,” papar Eko.

Di sesi selanjutnya adalah pa-
paran mengenai jurnalistik. Redak-
tur Jatim Newsroom, Siti Sa’adah 
Hafidz menerangkan mengenai 
teknik penulisan berita, mulai dari 

hardnews hingga softnews. 
“Ada kaidah-kaidah jurnalistik 

yang harus kita perhatikan. News 
value dan judul berita yang mena-
rik juga merupakan dua hal pent-
ing dalam penulisan berita. Itu yang 
bisa menangkap perhatian pem-
baca,” jelasnya. 

Sementara di sesi terakhir adalah 
pemaparan dari perancang grafis 
Diskominfo Jatim, Diah Asri Safitri 
tentang mendesain flyer yang me-
narik. Ia menjelaskan mengenai ap-
likasi yang bisa digunakan, ukuran 
flyer yang tepat, elemen penting 
dari sebuah flyer, jenis huruf, dll. 

“Kita juga harus jeli dalam memi-
lah dan memilih foto utama, foto 
pendukung, serta gambar atau ilus-
trasi. Jadi flyer ini berisi informasi 
yang dibuat lebih singkat, ringkas, 
dan mudah diingat. Ini bisa menjadi 
salah satu media promosi digital un-
tuk menjangkau audiens yang lebih 
luas,” tutur Diah. (idc)

D
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Pariwisata berbasis alam men-
jadi andalan Kabupaten Trenggalek, 
Jawa Timur. Saat ini Trenggalek 
memiliki potensi pariwisata berag-
am, mulai pantai, hutan, gunung 
atau perbukitan, hingga sungai.

Pantai Prigi misalnya, merupa-
kan salah satu pantai yang memiliki 
keindahan alam cukup mempeso-
na. Pantai di kabupaten Trenggalek 
ini merupakan pantai wisata yang 
selama ini menjadi tujuan utama 
wisata warga Trenggalek ke�ka 
musim libur telah �ba. 

Sebagian besar penduduk yang 
�nggal di sekitar area pantai 
berprofesi sebagai nelayan. Pantai 
Prigi juga memiliki pasir pantai yang 
bersih dan lembut. Pesona keinda-
han pantainya cukup membuat 
pengunjung merasa terpuaskan. 
Selain indah, tempat wisata ini juga 
murah meriah. Oleh karenanya, 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, mendorong 
Pemerintah Kabupaten Trenggalek 
mengo�malkan potensi wisatanya, 
terutama yang berada di sepanjang  

garis pantai Trenggalek.
Menurutnya, letak Trenggalek 

yang berada di kawasan Pantai 
Selatan Jawa memiliki banyak sekali 
des�nasi wisata pantai yang memu-
kau. Gubernur Khofifah meyakini, 
ekso�sme alam yang dimiliki Treng-
galek menjadi magnet tersendiri 
bagi para wisatawan lokal maupun 
mancanegara jika dikelola dengan 
baik.

"Jika objek wisata dikelola 
dengan baik, infrastruktur penun-
jang pariwisata diperbaiki dan di-

Pesona Pantai Selatan Jawa
di Trenggalek

Mengoptimalkan

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

“Jika objek wisata dikelola dengan baik, infrastruktur 
penunjang pariwisata diperbaiki dan ditambah, 

kemudian amenities dan event, ditambah promosi 
besar-besaran saya yakin jumlah wisatawan yang 
datang ke Trenggalek pun akan meningkat pesat.
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ditambah, kemudian ameni�es dan 
event, ditambah promosi 
besar-besaran saya yakin jumlah 
wisatawan yang datang ke 
Trenggalek pun akan meningkat 
pesat," ungkap Gubernur Khofifah 
saat berkunjung ke Pantai Mu�ara, 
di Desa Tasikmadu, Kecamatan 
Watulimo, Kabupaten Trenggalek, 
Senin (23/1/2023).

Gubernur Khofifah datang 
didampingi Bupa� Trenggalek 
Mochamad Nur Arifin usai 
meresmikan Hunian Tetap Kampung 

Indah Permai di Desa Sumurup dan 
Jembatan Mukus serta Jembatan 
Bendoroto Bangun, Trenggalek.

Gubernur Khofifah menyebut, 
sektor pariwisata merupakan sektor 
yang potensial untuk dikembangkan 
sebagai mesin pertumbuhan 
ekonomi daerah, sumber pendapa-
tan asli daerah, dan menciptakan 
lapangan kerja.

"Saya yakin jika pariwisata 
berkembang, maka sektor lainnya 
pun ikut terdongkrak, mulai dari 
hotel atau homestay, transportasi, 

kuliner, oleh-oleh, dan masih banyak 
lagi. Hilirnya tentu saja kesejahter-
aan masyarakat ikut meningkat," 
imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, 
kawasan Pantai Selatan Jawa yang 
membentang dari Banten hingga 
Banyuwangi dengan panjang ruten-
ya lebih dari 1.500 kilometer terso-
hor dengan pemandangannya yang 
indah. Pantainya, dikenal dengan 
ombaknya yang �nggi, namun 
punya eksos�sme alam yang �dak 
ada duanya.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Saya yakin jika pariwisata berkembang, maka sektor lainnya 
pun ikut terdongkrak, mulai dari hotel atau homestay, 

transportasi, kuliner, oleh-oleh, dan masih banyak lagi. Hilirnya 
tentu saja kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,

“Gunakan media sosial untuk 
mempromosikan potensi wisatanya. 

Kontennya, review keindahan alamnya, 
kulinernya, mitosnya, keramahan 
masyarakatnya, sampai testimoni 

pengunjung. Bikin wisatawan 
penasaran untuk datang. Mari kita 

promosikan keindahan pantai-pantai 
selatan Jatim agar semakin dikenal. 

Tidak hanya di ranah domestik, 
melainkan juga kancah internasional.

"Gunakan media sosial untuk 
mempromosikan potensi wisatanya. 
Kontennya, review keindahan alam-
nya, kulinernya, mitosnya, keramah-
an masyarakatnya, sampai tes�moni 
pengunjung. Bikin wisatawan 
penasaran untuk datang," tuturnya.

“Mari kita promosikan keinda-
han pantai-pantai selatan Ja�m agar 
semakin dikenal. Tidak hanya di 
ranah domes�k, melainkan juga 
kancah internasional,” tambahnya.

Gubernur Khofifah menutur-
kan, selain des�nasi pantai, Treng-
galek juga memiliki desa wisata yang 
�dak kalah bagusnya. Salah satunya, 
adalah Desa wisata Pandean yang 
berada di Kecamatan Dongko. Desa 
ini bahkan masuk ke dalam 50 besar 
desa terbaik pada ajang Anugerah 
Desa Wisata Indonesia (ADWI) 
2022.

Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Kabupaten Trenggalek 
sendiri, lanjut dia, menargetkan 
hingga tahun 2023 sebanyak seratus 
desa wisata terbentuk. Saat ini 
terdapat 70 desa wisata yang sudah 
dibina dan dikembangkan melalui 
program pendampingan pemerin-
tah daerah.

Kepala Desa  Tasikmadu Wignyo 
Handoyo mengatakan bahwa 
pengelolaan Desa Wisata Pantai 
Mu�ara dilakukan secara mandiri 
oleh masyarakat setempat melalui 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdar-
wis).

Wignyo menyampaikan rasa 
terimakasihnya atas kunjungan 
Gubernur Khofifah di Pantai Mu�-
ara.

"Semoga dengan kehadiran Ibu 
Gubernur bisa memperkenalkan 
wisata Pantai Mu�ara kepada 
masyarakat luas," pungkasnya. (red)
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Kabupaten Sidoarjo merupa-
kan kabupaten yang lokasinya 
paling dekat Ibu Kota Jawa Timur, 
Surabaya. Sidoarjo juga merupakan 
penyangga utama Kota Pahlawan 
ini. 

Secara Geografis, Sidoarjo 
terletak di daerah dataran rendah 
dan berada di antara dua aliran 
sungai besar, yaitu Kali Mas dan Kali 
Porong, keduanya adalah pecahan 
dari kali Brantas. Oleh karena itu, 
Sidoarjo dikenal dengan sebutan 
Kota Delta.

Namun siapa sangka, kabupat-
en ini juga menyimpan pesona alam 
yang menyuguhkan pemandangan 
yang sejuk, asri, dan menenangkan. 
Salah satunya adalah Wisata Bahari 
dan Mangrove Tlocor.  Dinamakan 
Wisata Tlocor, karena lokasinya 
masuk di Desa Tlocor Kecematan 
Jabon, Porong, Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk datang ke tempat ini, 
bisa melalui rute jalan utama 
sekitar 15 km ke arah �mur setelah 
jembatan sungai Porong. Sebaiknya 
wisatawan menggunakan kenda-
raan pribadi sepeda motor dan 
mobil untuk sampai hingga ke lokasi 
wisata. Agar lebih mudah menemu-
kan tempat wisata ini bisa dilihat 
melalui google maps. 

Suasana Alam yang Ditawarkan
Wisata Bahari Tlocor Sidoarjo 

adalah des�nasi dengan peman-
dangan pohon mangrove di sisi laut. 
Pulau ini memiliki luas 94 Ha dan 
dengan fasilitas toilet, gazebo dan 
tracking mangrove yang cocok 
untuk foto instagramable.

Di sini, pengunjung juga bisa 
melihat panorama sungai yang 
tenang dan ada beberapa perahu 
serta speed boat yang menepi di 
dermaga. Alat transportasi lauat 
yang siap mengantar pengunjung 
menyeberangi lautan.

Wisata Tlocor dikembangkan 
oleh pengelolanya karena memang 
memiliki keindahan yang menarik 

dan mengundang kehadiran wisa-
tawan. Maka, �dak lengkap rasanya 
kalau ke Sidoarjo tanpa berlibur ke 
tempat ini.

Wisata bahari Tlocor dikelola 
secara swadaya masyarakat sejak 
tahun 2019. Pengelolaannya 
melalui Pokdarwis (kelompok sadar 
wisata). Omset wisata diperkirakan 
bisa mencapai Rp 300 juta 
rupiah/bulan. Des�nasi utama 
adalah berkunjung ke Pulau Lusi 
(Lumpur Sidoarjo). Pulau Lusi 
merupakan pulau yang terbentuk 
akibat tragedi lumpur Lapindo. 

Untuk menyeberang ke Pulau 
Lusi, disediakan 3 perahu boat dan 
4 bis air. Jadi, empat perahu wisata 
bisa mengantar wisatawan hingga 
24 kali sehari. Adapun lama perjala-
nan dari dermaga menuju ke pulau 
Lusi sekitar 30 menit.

Wisatawan yang ingin menye-
berang dan berlayar ke kawasan 
Bahari Tlocor bisa menaiki speed 

boat yang harganya Rp200.000/per-
ahu. Penumpangnya bisa 4 orang. 
Selain itu, bisa naik pengunjung 
dengan biaya Rp25.000/orang. 
Apabila pada hari libur, pengunjung 
akan lebih ramai, sehingga harus 
bersabar mengantri untuk menaiki 
perahu.

Bila menaiki perahu di pagi dan 
sore hari akan terasa lebih ekso�s. 
Ke�ka sampai di Pulau Lusi, 
pengunjung bisa melihat peman-
dangan mangrove yang ter�up 
angina pesisir.  Tempat piknik yang 
cocok didatangi bersama teman 
atau keluarga.

Selain memakai perahu untuk 
menyeberang ke Pulau Lusi, Pokdar-
wis juga mengelola warung makan 
dan home stay jika ingin menginap 
di tempat wisata alam Sidoarjo. 
Penginapan tersebut terdiri dari 16 
kamar dan biaya kamar Rp 250 ribu 
dengan fasilitas AC dan air panas.

Wisata
Bahari
Tlocor

Objek Wisata Alam di Sidoarjo

Erni
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Kabupaten Sidoarjo merupa-
kan kabupaten yang lokasinya 
paling dekat Ibu Kota Jawa Timur, 
Surabaya. Sidoarjo juga merupakan 
penyangga utama Kota Pahlawan 
ini. 

Secara Geografis, Sidoarjo 
terletak di daerah dataran rendah 
dan berada di antara dua aliran 
sungai besar, yaitu Kali Mas dan Kali 
Porong, keduanya adalah pecahan 
dari kali Brantas. Oleh karena itu, 
Sidoarjo dikenal dengan sebutan 
Kota Delta.

Namun siapa sangka, kabupat-
en ini juga menyimpan pesona alam 
yang menyuguhkan pemandangan 
yang sejuk, asri, dan menenangkan. 
Salah satunya adalah Wisata Bahari 
dan Mangrove Tlocor.  Dinamakan 
Wisata Tlocor, karena lokasinya 
masuk di Desa Tlocor Kecematan 
Jabon, Porong, Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk datang ke tempat ini, 
bisa melalui rute jalan utama 
sekitar 15 km ke arah �mur setelah 
jembatan sungai Porong. Sebaiknya 
wisatawan menggunakan kenda-
raan pribadi sepeda motor dan 
mobil untuk sampai hingga ke lokasi 
wisata. Agar lebih mudah menemu-
kan tempat wisata ini bisa dilihat 
melalui google maps. 

Suasana Alam yang Ditawarkan
Wisata Bahari Tlocor Sidoarjo 

adalah des�nasi dengan peman-
dangan pohon mangrove di sisi laut. 
Pulau ini memiliki luas 94 Ha dan 
dengan fasilitas toilet, gazebo dan 
tracking mangrove yang cocok 
untuk foto instagramable.

Di sini, pengunjung juga bisa 
melihat panorama sungai yang 
tenang dan ada beberapa perahu 
serta speed boat yang menepi di 
dermaga. Alat transportasi lauat 
yang siap mengantar pengunjung 
menyeberangi lautan.

Wisata Tlocor dikembangkan 
oleh pengelolanya karena memang 
memiliki keindahan yang menarik 

dan mengundang kehadiran wisa-
tawan. Maka, �dak lengkap rasanya 
kalau ke Sidoarjo tanpa berlibur ke 
tempat ini.

Wisata bahari Tlocor dikelola 
secara swadaya masyarakat sejak 
tahun 2019. Pengelolaannya 
melalui Pokdarwis (kelompok sadar 
wisata). Omset wisata diperkirakan 
bisa mencapai Rp 300 juta 
rupiah/bulan. Des�nasi utama 
adalah berkunjung ke Pulau Lusi 
(Lumpur Sidoarjo). Pulau Lusi 
merupakan pulau yang terbentuk 
akibat tragedi lumpur Lapindo. 

Untuk menyeberang ke Pulau 
Lusi, disediakan 3 perahu boat dan 
4 bis air. Jadi, empat perahu wisata 
bisa mengantar wisatawan hingga 
24 kali sehari. Adapun lama perjala-
nan dari dermaga menuju ke pulau 
Lusi sekitar 30 menit.

Wisatawan yang ingin menye-
berang dan berlayar ke kawasan 
Bahari Tlocor bisa menaiki speed 

boat yang harganya Rp200.000/per-
ahu. Penumpangnya bisa 4 orang. 
Selain itu, bisa naik pengunjung 
dengan biaya Rp25.000/orang. 
Apabila pada hari libur, pengunjung 
akan lebih ramai, sehingga harus 
bersabar mengantri untuk menaiki 
perahu.

Bila menaiki perahu di pagi dan 
sore hari akan terasa lebih ekso�s. 
Ke�ka sampai di Pulau Lusi, 
pengunjung bisa melihat peman-
dangan mangrove yang ter�up 
angina pesisir.  Tempat piknik yang 
cocok didatangi bersama teman 
atau keluarga.

Selain memakai perahu untuk 
menyeberang ke Pulau Lusi, Pokdar-
wis juga mengelola warung makan 
dan home stay jika ingin menginap 
di tempat wisata alam Sidoarjo. 
Penginapan tersebut terdiri dari 16 
kamar dan biaya kamar Rp 250 ribu 
dengan fasilitas AC dan air panas.

Wisata
Bahari
Tlocor

Objek Wisata Alam di Sidoarjo

PLESIR

25    POTENSI
JAWA TIMUR

EDISI 144
DESEMBER 2022



JAWA TIMUR JANUARI 202326    POTENSI EDISI 145

sesuai habitat pantai setempat. 
Serta penanaman pohon produk�f 
seper� cemara udang dan juga pam-
eran produk ilirisasi dari mangrove 
seper� ba�k ataupun makanan 
berbahan dasar mangrove.

Upaya menjaga ekosistem man-
grove ini juga menjadi bagian dari 
menjaga daya dukung alam dan 
lingkungan. Hal ini pen�ng mengin-
gat saat ini banyak negara di dunia 
mengalami perubahan iklim global. 
Serta beberapa waktu belakangan 
terjadi cuaca ekstrem atau bencana 
hidrometeorologi di sejumlah 
daerah. 

"Oleh karena itu Mari kita 
membangun daya dukung dan 
keseimbangan alam dengan nandur,  
nandur  dan nandur. Kalau kita 
menanam dan tanaman itu bisa 
tumbuh subur, maka kita juga 
nandur kehidupan melalui sedekah 
oksigen. Bayangkan kalau makin 
banyak yang kita tanam dan mereka 
memanfaatkan dari apa yang sudah 
kita tanam, Insyaallah ini akan jadi 
amal jariyah kita semua,” katan-
ya.(red/berbagaisumber) 

Selain itu, objek wisata Sidoarjo 
ini terus dikembangkan dengan 
dukungan pemerintah yang terus 
menanam  pohon mangrove. Wisata 
Mangrove tersebut bisa sebagai 
wisata edukasi yang berwawasan 
lingkungan. Sehingga memiliki 
pemanfaatan untuk melakukan 
peneli�an dan pelestarian 
mangrove.

Pulau Lusi akan menjadi 
Kawasan Pusat Restorasi dan 
Pembelajaran Mangrove dan 
melakukan penanaman pohon di 
sepanjang jalan objek wisata. 
Tujuannya, agar tempat wisata alam 
t

tersebut �dak terkesan gersang, 
ke�ka musim panas.

Menjaga Ekosistem Mangrove
Pulau Lusi merupakan daratan 

yang terbentuk akibat endapan 
lumpur pada muara sungai Porong 
yang telah ditumbuhi beraneka jenis 
mangrove dan tanaman hutan 
lainnya dengan kerapatan rendah 
hingga �nggi. 

Upaya memperkuat eksosistem 
mangrove wilayah tersebut juga 
masif dilakukan Pemprov Ja�m. 
Salah satunya, melalui Fes�val 
Mangrove Jawa Timur Ke-III di 

Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi 
pada Minggu (29/1) lalu.

Didampingi Depu� Bidang 
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan 
dan Kehutanan Kemenko Marvest 
Nani Hendiar� dan Bupa� Sidoarjo 
Ahmad Muhdlor Ali, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
memimpin langsung penanaman 
1.000 bibit mangrove dan bibit 
pohon produk�f. Serta pelepasliaran 
burung air dan biota air berupa ikan 
dan udang sejumlah 23 ribu ekor di 
perairan Pulau Lusi Sidoarjo.

Gubernur Khofifah menga-
takan, Fes�val Mangrove merupa-
kan salah satu upaya untuk memba-
ngun sinergi hulu hilir yang lebih 
luas dalam menjaga ekosistem man-
grove. Hal ini karena ekosistem 
mangrove telah memberikan 
kemanfaatan baik dari sisi ekologi, 
ekonomi dan sosial bagi masyarakat 
pesisir.

"Pada dasarnya kalau hanya 
nandur mangrove kita hampir dua 
minggu sekali melakukan itu. 
Rata-rata pantai di Jawa Timur 
sudah  pernah kita datangi untuk 
nandur mangrove. Tapi di Fes�val 
Mangrove ini ada upaya hulu hilir 
secara integra�f  yang kita lakukan 
untuk menjaga eksosistemnya," 
katanya.

Dalam Fes�val Mangrove, �dak 
hanya penanaman, tapi juga pele-
pasliaran burung dan biota laut 

Oleh karena itu mari kita 
membangun daya dukung dan 

keseimbangan alam dengan nandur,  
nandur  dan nandur. Kalau kita 
menanam dan tanaman itu bisa 

tumbuh subur, maka kita juga nandur 
kehidupan melalui sedekah oksigen. 
Bayangkan kalau makin banyak yang 

kita tanam dan mereka 
memanfaatkan dari apa yang sudah 
kita tanam, Insyaallah ini akan jadi 

amal jariyah kita semua.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Pada dasarnya kalau hanya nandur mangrove kita hampir 
dua minggu sekali melakukan itu. Rata-rata pantai di Jawa 
Timur sudah  pernah kita datangi untuk nandur mangrove. 

Tapi di Festival Mangrove ini ada upaya hulu hilir secara 
integratif  yang kita lakukan untuk menjaga eksosistemnya,
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sesuai habitat pantai setempat. 
Serta penanaman pohon produk�f 
seper� cemara udang dan juga pam-
eran produk ilirisasi dari mangrove 
seper� ba�k ataupun makanan 
berbahan dasar mangrove.

Upaya menjaga ekosistem man-
grove ini juga menjadi bagian dari 
menjaga daya dukung alam dan 
lingkungan. Hal ini pen�ng mengin-
gat saat ini banyak negara di dunia 
mengalami perubahan iklim global. 
Serta beberapa waktu belakangan 
terjadi cuaca ekstrem atau bencana 
hidrometeorologi di sejumlah 
daerah. 

"Oleh karena itu Mari kita 
membangun daya dukung dan 
keseimbangan alam dengan nandur,  
nandur  dan nandur. Kalau kita 
menanam dan tanaman itu bisa 
tumbuh subur, maka kita juga 
nandur kehidupan melalui sedekah 
oksigen. Bayangkan kalau makin 
banyak yang kita tanam dan mereka 
memanfaatkan dari apa yang sudah 
kita tanam, Insyaallah ini akan jadi 
amal jariyah kita semua,” katan-
ya.(red/berbagaisumber) 

Selain itu, objek wisata Sidoarjo 
ini terus dikembangkan dengan 
dukungan pemerintah yang terus 
menanam  pohon mangrove. Wisata 
Mangrove tersebut bisa sebagai 
wisata edukasi yang berwawasan 
lingkungan. Sehingga memiliki 
pemanfaatan untuk melakukan 
peneli�an dan pelestarian 
mangrove.

Pulau Lusi akan menjadi 
Kawasan Pusat Restorasi dan 
Pembelajaran Mangrove dan 
melakukan penanaman pohon di 
sepanjang jalan objek wisata. 
Tujuannya, agar tempat wisata alam 
t

tersebut �dak terkesan gersang, 
ke�ka musim panas.

Menjaga Ekosistem Mangrove
Pulau Lusi merupakan daratan 

yang terbentuk akibat endapan 
lumpur pada muara sungai Porong 
yang telah ditumbuhi beraneka jenis 
mangrove dan tanaman hutan 
lainnya dengan kerapatan rendah 
hingga �nggi. 

Upaya memperkuat eksosistem 
mangrove wilayah tersebut juga 
masif dilakukan Pemprov Ja�m. 
Salah satunya, melalui Fes�val 
Mangrove Jawa Timur Ke-III di 

Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi 
pada Minggu (29/1) lalu.

Didampingi Depu� Bidang 
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan 
dan Kehutanan Kemenko Marvest 
Nani Hendiar� dan Bupa� Sidoarjo 
Ahmad Muhdlor Ali, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
memimpin langsung penanaman 
1.000 bibit mangrove dan bibit 
pohon produk�f. Serta pelepasliaran 
burung air dan biota air berupa ikan 
dan udang sejumlah 23 ribu ekor di 
perairan Pulau Lusi Sidoarjo.

Gubernur Khofifah menga-
takan, Fes�val Mangrove merupa-
kan salah satu upaya untuk memba-
ngun sinergi hulu hilir yang lebih 
luas dalam menjaga ekosistem man-
grove. Hal ini karena ekosistem 
mangrove telah memberikan 
kemanfaatan baik dari sisi ekologi, 
ekonomi dan sosial bagi masyarakat 
pesisir.

"Pada dasarnya kalau hanya 
nandur mangrove kita hampir dua 
minggu sekali melakukan itu. 
Rata-rata pantai di Jawa Timur 
sudah  pernah kita datangi untuk 
nandur mangrove. Tapi di Fes�val 
Mangrove ini ada upaya hulu hilir 
secara integra�f  yang kita lakukan 
untuk menjaga eksosistemnya," 
katanya.

Dalam Fes�val Mangrove, �dak 
hanya penanaman, tapi juga pele-
pasliaran burung dan biota laut 

Oleh karena itu mari kita 
membangun daya dukung dan 

keseimbangan alam dengan nandur,  
nandur  dan nandur. Kalau kita 
menanam dan tanaman itu bisa 

tumbuh subur, maka kita juga nandur 
kehidupan melalui sedekah oksigen. 
Bayangkan kalau makin banyak yang 

kita tanam dan mereka 
memanfaatkan dari apa yang sudah 
kita tanam, Insyaallah ini akan jadi 

amal jariyah kita semua.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Pada dasarnya kalau hanya nandur mangrove kita hampir 
dua minggu sekali melakukan itu. Rata-rata pantai di Jawa 
Timur sudah  pernah kita datangi untuk nandur mangrove. 

Tapi di Festival Mangrove ini ada upaya hulu hilir secara 
integratif  yang kita lakukan untuk menjaga eksosistemnya,

PLESIR

27    POTENSI
JAWA TIMUR

EDISI 144
DESEMBER 2022



PPID


