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Redaksi
Kabar 

T ingkat kan Literasi Digital
Lewat JKF 2022

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dis
kominfo) kembali menggelar Jatim Kominfo Festival (JKF) 2022. 

JKF ke-2 ini akan digelar selama 4 hari di Kota Batu, yaitu mulai tanggal 25 hingga 
28 Juli 2022. Event yang sarat edukasi literasi digital dan pameran ini terakhir di-
selenggarakan di Kabupaten Magetan tahun 2019. Dan tahun ini akan diramaikan 
beragam kegiatan, di antaranya pameran Kominfo se Jawa Timur, festival pertunju
kan rakyat, workshop kehumasan kabupaten/kota, penyerahan anugerah pewarta 
warga (APW) se Jawa Timur, penyerahan Jatim Public Relation Award (JPRA), serta 
kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Yang berbeda pada JKF 2022, yaitu akan diadakannya Anugerah Pewarta Warga. 
Anugerah ini diberikan untuk mengapresiasi atau memberi penghargaan kepada 
masyarakat yang ikut berkontribusi dalam menginformasikan berita baik kepada 
masyarakat.

Tidak hanya itu, Anugerah Pewarta Warga juga diberikan kepada mereka yang 
sudah memperbanyak konten positif untuk dikonsumsi masyarakat, memberikan 
ruang kepada masyarakat untuk menginformasikan potensi setiap wilayah dan mem
perkuat peran jurnalis warga dalam melakukan diseminasi informasi terkait program 
pemerintah.

Tahun ini JKF mengusung tema “Optimis Jatim Bangkit dengan Akselerasi Trans
formasi Digital”. Oleh karena itu, melalui JKF 2022 ini menjadi upaya Pemprov Jatim 
dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Ayo masyarakat Jawa Timur, teru
tama yang ada di Malang Raya, ikuti dan saksikan seluruh rangkaian even JKF 2022 
ini, dan manfaatkan beragam kegiatan yang bisa meningkatkan literasi kita. Redaksi
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enyalaan sambungan lis
trik tersebut secara sim
bolis dilakukan Gubernur 
Khofifah Indar Parawan

sa bersama GM PLN UID Jawa Timur, 
Lasiran, Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq serta Ketua Kwarda Pramuka, 
Arum Sabil,  Senin (27/6/2022). Se
banyak 1.951 huntap kini telah men
dapat pasokan listrik untuk meme-
nuhi kebutuhan warga.

“Semoga dengan dukungan suplai 
listrik ini bapak-ibu semakin betah 
dan produktif  . Pemprov Jatim ber
sama Pemkab Lumajang serta se
luruh stakeholder akan terus beru
paya agar fasilitas lainnya juga dapat 

Raut sumringah terpancar dari wajah penyintas awan panas 
guguran (APG) Semeru yang tinggal di  hunian tetap (Huntap) 

di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang.
 Tempat tinggal mereka kini telah teraliri listrik dengan biaya 

sambungan secara gratis dari PLN UID Jawa Timur.

P

Gubernur  Nyalakan 1.951 Listrik 
PENYINTAS SEMERU

Hu
m

as
 J

at
im

disegerakan untuk mendukung akti
fitas warga,” ujar Gubernur.

Gubernur Khofifah menyam
paikan apresiasinya kepada GM PLN 
UID dan tim yang telah bekerja keras 
dan bekerja cepat menyelesaikan 
sambungan listrik. Ia berharap su
plai listrik sekaligus menjadi pem
bangkit aktivitas perekonomian 
warga yang sempat lumpuh karena 
bencana.

“Jika suplai listrik sudah masuk, 
kebutuhan air tercukupi, berikut
nya sambungan internet juga sangat 
penting untuk disegerakan. Karena 
di tengah zaman yang serba cepat 
ini, kita tidak boleh ketinggalan in

formasi meskipun tinggal di desa. 
Anak-anak juga sangat membu
tuhkan untuk mendukung belajar 
mereka,” sambung Khofifah.

“Mudah-mudahan setiap ban
tuan yang telah diberikan untuk 
penanganan pasca bencana APG 
Semeru ini akan menjadi amal jari
yah yang tak terputus pahalanya 
di sisi Allah,” sebut Khofifah yang 
juga Ketua Umum PP Muslimat NU 
tersebut.

PJaringan listrik ini disuplai dari 
penyulang Pronojiwo yang mem
butuhkan penambahan 79 tiang Te
gangan Menengah (TM), 133 tiang 
Tegangan Rendah (TR), 3.158 kilom



5    POTENSI
JAWA TIMUR

EDISI 139
JULI 2022

lah terpendam pasir APG yang juga 
sempat mengungsi di Pengungsian 
Desa Penanggal menyampaikan rasa 
bahagianya. Ditemui terpisah, Jua-
nedi mengungkapkan bahwa rumah 
yang telah ditempatinya selama 3 
bulan ini terasa sangat nyaman dari 
sebelumnya.

“Banyak sekali bantuan yang da
tang dan sangat meringankan kebu
tuhan kami,” ujarnya

Junaedi yang tinggal bersama 
4 anggota keluarganya yang lain 
secara khusus mengucapkan rasa 
terima kasihnya kepada Gubernur 
Khofifah, Bupati Lumajang yang ber
peran dalam proses kenyamanan 
hunian yang ditempatinya.

“Saya dan keluarga mengucapkan 
terima kasih banyak atas perhatian 
diberikan kepada kami, khususnya 
para warga yang terdampak APG 
Gunung Semeru. Kami sangat ba
hagia mendapatkan rumah baru 
yang sangat nyaman ini,” ujarnya. 

GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Semoga dengan dukungan 
suplai listrik ini bapak-ibu 

semakin betah dan produktif. 
Pemprov Jatim bersama 
Pemkab Lumajang serta 

seluruh stakeholder akan 
terus berupaya agar 

fasilitas lainnya juga dapat 
disegerakan untuk mendukung 

aktifitas warga

“eter sirkuit (kms) jaringan Saluran 
Udara Tegangan Menengah (SUTM), 
jaringan Saluran Udara Tegangan 
Rendah (SUTR) sepanjang 6,447 kms 
serta 7 unit gardu distribusi.

Untuk pembangunan jaringan PLN 
mengalokasikan dana investasi Rp 
4,8 miliar, sementara sambungan 
listrik tahap 1 untuk 250 pelanggan 
yak ni sebesar Rp 276,8 juta dan ta
hap dua sebesar Rp 1,7 miliar untuk 
1701 pelanggan.

Program elektrifikasi, lanjut 
Khofifah, akan tetap menjadi komit
mennya agar seluruh warga Jatim 
mendapatkan suplai listrik yang 
cukup. Pada tahun 2022 ini, Pem
prov mengalokasikan bantuan Insta
lasi Rumah dan Sambungan Rumah 
(IRSR) sejumlah 2.700 kepala kelu
arga (KK). Melalui program tersebut, 
sejak tahun 2019 sampai saat ini se
banyak 14.921 KK yang tersebar di 
Jawa Timur telah menikmati bantuan 
IRSR.

Selain aliran listrik, juga diresmi
kan jalan di relokasi  Huntap  yang 
dibuat atas hasil pengolahan limbah 
batu bara atau Fly Ash and Bottom 
Ash (FABA). Material ini kemudian 
bisa diolah menjadi campuran pen
dukung produk bata ringan, batako, 
paving, beton jalan, beton konstruk
si, spesi/luluhan untuk lantai rabatan 
dan pondasi. 

Pada relokasi Huntap ini, uji 
coba pembuatan jalan yang meng
gunakan material FABA telah ter
bangun jalan sepanjang 270 meter 
dan telah selesai pembangunannya 
pada 10 Juni lalu.

Dalam kesempatan itu diserahkan 
kepada Khofifah dua unit motor lis
trik, diberikan oleh PT. Wima dan PT. 
AMS. Ia berharap tren motor listrik 
bisa meningkat dan emisi gas bisa 
berkurang. “Kita mempunyai tang
gung jawab untuk mengurangi emisi 
gas yang ada saat ini,” katanya.

Kepala Desa
Bupati Lumajang Thoriqul Haq 

berterima kasih atas perhatian besar 

dari banyak pihak pada penyintas 
APG Gunung Semeru. “Terlebih 
kepada Kepala Desa Sumbermujur. 
Saya ucapkan banyak terima kasih 
karena telah memberikan lahan 
sehingga memungkinkan untuk di
jadikan lokasi relokasi bagi warga 
yang kehilangan tempat tinggalnya 
karena APG Semeru. Terima kasih 
banyak,” ucap Thoriqul.

General Manager PLN UID, La
siran menyampaikan dengan telah 
tersambungnya listrik di Huntap 
Sumbermujur, diharapkan masya-
rakat bisa segera menempati dan 
berpindah ke rumah yang telah di
sediakan. 

“Karena kalau tidak diman
faatkan dengan sebaik mungkin, 
sayang sekali listrik yang sudah ter
pasang. Terima kasih seluruh sin
ergi bersama Pemkab dan Pemdes 
atas kerjasamanya,” harapnya

Junaedi (40) salah seorang war
ga asli Desa Curahkobokan yang te
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enghargaan pertama yang 
diraih Gubernur Khofifah 
yakni Peringkat Pertama 
Penghargaan kategori Pen

galokasian Anggaran Pengembangan 
Kompetensi Terbesar TA 2022. 

Kedua, Peringkat Pertama Peng
hargaan kategori Kepala Daerah 
dengan Pelaksanaan Sertifikasi Kom
petensi Pemerintahan Kategori Jenis 
Sertifikasi Terbanyak periode tahun 
2020-2022. 

Penghargaan tersebut diserahkan 
oleh Kepala Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ke
mendagri, Sugeng Hariyono yang 
mewakili Mendagri kepada Guber
nur Khofifah saat Pembukaan Rako
rnas BPSDM Aparatur Pemerinta
han Dalam Negeri TA 2022 di Kantor 
BPSDM Jatim, Rabu (29/6).

Atas diraihnya penghargaan ini, 

GUBERNURAN

P

Kembangankan 
Kompetensi 
SDM ASN

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima dua 
penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam

bidang pengembangan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur Jawa Timur Khofifah In
dar Parawansa menyampaikan teri
ma kasih dan apresiasinya. Menu
rutnya, penghargaan ini menjadi 
bukti dan komitmen Pemprov Ja
tim dalam pengembangan kompe
tensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pengembangan kompetensi 
ASN ini menjadi bagian penting 
dalam menghadapi tantangan dan 
kompetisi global ke depan. Den
gan pengembangan kompetensi ini 
akan terwujud kualitas SDM ASN 
yang unggul dalam mendukung 
proses pembangunan Indonesia 
terutama di Jatim,” katanya.

Khofifah mengatakan, dengan 
memiliki kompetensi unggul dan 
mumpuni, maka para ASN dapat 
merespon kebijakan dengan ce
pat dan solutif. Mereka juga dapat 
melahirkan inovasi dalam mem

berikan pelayanan publik yang pri
ma kepada masyarakat.

“Tentunya kami harapkan para 
ASN Jatim memiliki kompetensi 
dalam memberikan layanan publik 
yang inovatif, kreatif, solutif, prima 
dan sesuai jargon Provinsi Jawa 
Timur yaitu CETTAR: cepat, efektif, 
efisien, tanggap, transparan, akun-
tabel dan responsif,” ujarnya.

Pada Mei 2022 Kemendagri RI 
melalui Dirjen Pembangunan Dae
rah telah memberikan anugerah 
kepada Pemprov Jawa Timur terkait 
Standart Pelayanan Minimum. Pem
prov Jawa Timur  masuk rangking 
pertama dengan skor  99,36. Semen
tara pada  pertengahan Juni 2022 
Pemprov Jatim menerima anugerah 
sebagai outstanding achievment se
bagai Provinsi dengan tindak lanjut 
pengaduan dengan kecepatan luar 

Pemprov Jatim Berhasil
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GUBERNURAN

biasa.
Menurut Khofifah  di era perkem

bangan zaman saat ini, ASN selalu 
dituntut selalu inovatif , kreatif, 
dan adaptif. Terlebih saat ini telah 
masuk era digitalisasi  yang dinamis 
dan diikuti perkembangan teknologi 
yang pesat.

Selain itu kompetensi ASN 
merupakan kunci penting mem
perbaiki kualitas birokrasi. Teru
tama untuk mewujudkan birokrasi 
pemerintahan berkelas dunia atau 
world class beurocracy. Hal ini bisa 
diwujudkan bila didukung dengan  
kinerja ASN yang juga berkelas 
dunia. 

“Kita harus berlari bersama mem
perbaiki kualitas pelayanan sehing
ga bisa mewujudkan birokrasi kelas 
dunia. Kalau kita tidak inovatif dan 
adaptif terhadap perubahan, kita 
akan kalah dengan perubahan itu,” 
katanya.

Rakornas diikuti para Kepala 
BPSDM se-Indonesia ini menjadi 
bagian penting untuk mengkonsoli
dasikan kompetensi SDM ASN teru
tama di lingkungan Kemendagri. 
Para Kepala BPSDM se-Indonesia 
diharapkan Gubernur dapat mem
berikan penguatan 
sinergitas bagi in
san-insan ASN.

“Ini menja
di bagian pen-
ting untuk saling 
membangun si
nergi, kolaborasi 
dan partnership. 
Terutama dalam 
melakukan pro
gram yang mampu 
memberikan sig
nifikansi dalam 
proses pembangu
nan. Ini bagian dari 
kolaborasi untuk 
memaksimalkan 

capaian program yang kita renca
nakan dan lakukan,” katanya.

Gubernur mengajak seluruh 
Kepala Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) 
seIndonesia membangun ke
tangguhan Aparatur Sipil Negara 
(ASN). “Berikan penguatan kom
petensi dilingkup tugas masing-
masing,” tegas Khofifah.

“ASN bangga punya Menteri 
PUPR dan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti 
Nurbaya Bakar yang merupakan 
birokrat tulen. Punya Bu Menteri 
Luar Negeri juga seorang Birokrat 
Tulen. Siapa bilang ASN tidak bisa 
menjadi seorang yang tangguh di 
banyak sektor?” katanya.

Kunci
Kepala BPSDM Kemendagri RI 

Sugeng Hariyono mengatakan 
bahwa sesuai tema rakormas 
Kolaborasi Mewujudkan SDM 
Unggul untuk Indonesia Maju, 
kolaborasi menjadi kunci. Kola-
borasi harus diwujudkan melalui 
sinergi kerja, sinergi program dan 
kegiatan antar-kementerian/lem
baga atau antar-pemerintahan 

daerah baik vertikal maupun hori
zontal.

Untuk itu, melalui kolaborasi ini 
berbagai tantangan yang dihadapi 
Indonesia diantaranya terkait intole-
ransi, radikalisme dan terorisme dan 
upaya menekan praktek korupsi dapat 
dihadapi bersama.

Gubernur Khofifah didampingi 
Kepala BPSDM Kemendagri melaku
kan launching expose system infor
masi kapasitas SDM terpadu berba
sis cloud dan expose Aplikasi Portal 
Pengembangan Kompetensi

BPSDM Jatim juga meraih  pering
kat dua penghargaan sertifikasi 
kompetensi pemerintahan kategori 
jumlah peserta terbanyak periode 
2020-2022. Peringkat pertama diraih 
BPSDM Jawa Barat dan peringkat keti
ga diraih BPSDM Lampung.

Gubernur Khofifah juga menyam
paikan “Kalau ke Jawa Timur hanya 
Rakornas, sangat  sayang. Tambahlah 
jalan-jalan ke Gili Iyang yang merupa
kan salah satu pulau dengan oksi
gen terbaik di dunia. Mainlah ke Ijen 
yang terkenal dengan Blue Fire-nya. 
Dan saya rekomendasikan juga harus 
mampir ke kawasan Mojopahit,” tu
turnya. (red)
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anyak persiapan yang ha
rus dilakukan untuk ge laran 
yang terakhir diadakan 
tahun 2019 ini. Bahkan, 

sebelum gelaran ini dihelat, Kepala 
Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Dr 
Hudiyono, M.Si, mengadakan rapat 
koordinasi pelaksanaan JKF bersama 
Dinas Kominfo Kabupaten/kota di 
Graha Pancasila Balai Kota Among 
Tani, Kota Batu, Senin (6/6/2022). 
Hal ini untuk menyamakan persepsi 
tugas instansinya sekaligus persia
pan even.

Diskominfo memiliki peran stra-
tegis dalam menyiapkan hal yang 
berkaitan dengan komunikasi, 
informatika dan data, terutama 
terkait big data di tengah majunya 
dunia digital. Oleh karena itu, perlu 
kompetisi antar Diskominfo untuk 

LAPORAN UTAMA

JKF 2022
Ajang Literasi dan Inovasi

Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Jawa Timur 
kembali akan menggelar Jatim 
Kominfo Festival (2022), setelah 
vacum selama dua tahun akibat 
pandemi Covid-19. Diskominfo Jatim 
siap menyukseskan perhelatan 
yang akan dipusatkan di Kota Batu, 
melibatkan seluruh Diskominfo dari 
kabupaten/kota di Jawa Timur. 

B menge tahui kesiapan menghadapi 
tantangan zaman.

“Karena kita senasib sepenang
gungan, maka konsepnya kolabo
rasi. Daya saing boleh, tapi daya 
sakit jangan. Kita bersaing untuk 
menciptakan sebuah inovasi, per
saingan itu bisa terwujud karena 
kerja sama dan kolaborasi,” ujar 
Hudiyono.

Pihaknya juga memberikan wa
dah kepada Diskominfo kabupaten/
kota se Jawa Timur untuk berinovasi 
dan berkolaborasi melalui event 
JKF 2022. Pameran ini fokus pada 
konten-konten Diskominfo se Jawa 
Timur. Kami sediakan stand pame-
ran untuk Diskominfo se Jawa Timur.

JKF akan digelar 25-28 Juli 2022 
di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, 
dijadwalkan akan dibuka Gubernur 

Jawa Timur, Khofifah Indar Parawan
sa, dihadiri Forkopimda Jawa Timur, 
serta seluruh bupati/wali kota se 
Jawa Timur.

Even Jatim Kominfo Festival ta
hun 2022 akan diramaikan beragam 
kegiatan, di antaranya pameran 
Kominfo se Jawa Timur, festival per
tunjukan rakyat, workshop kehuma
san kabupaten/kota, penyerahan 
anugerah pewarta warga (APW) 
se Jawa Timur, penyerahan Jatim 
Public Relation Award (JPRA), serta 
kegiatan pendukung lainnya.

Literasi Digital 
Berkait dengan itu Kepala Bidang 

Komunikasi Publik, Assyari,S.Pd,. 
M.Pd menyataan, berkembang
nya teknologi yang mempengaruhi 
se gala lini kehidupan masyarakat 
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LAPORAN UTAMA

Karena kita senasib 
sepenanggungan, maka 

konsepnya kolaborasi. Daya 
saing boleh, tapi daya sakit 
jangan. Kita bersaing untuk 

menciptakan sebuah inovasi, 
persaingan itu bisa terwujud 

karena kerja sama 
dan kolaborasi

“

Kadis Kominfo Prov. Jatim

HUDIYONO

membuat masyarakat mau tidak 
mau harus beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi. Untuk 
itu diperlukan sebuah kemampuan 
literasi digital dalam menghadapi 
perkembangan teknologi yang se
makin maju dan tidak terbatas ini.

Literasi digital sangat diperlukan 
dalam penggunaan teknologi. Pe-
nerapan literasi digital dapat mem
buat masyarakat jauh lebih bijak 
dalam menggunakan serta men
gakses teknologi. Dalam bidang in
formasi dan komunikasi, literasi dig

ital berkaitan dengan kemampuan 
penggunanya. 

Dengan adanya kemampuan 
literasi digital, masyarakat akan 
cenderung memiliki kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif serta 
memiliki pola pemikiran yang ber
beda karena tidak adanya keter
batasan dalam mendapatkan peng
etahuan. Masyarakat yang berhasil 
memiliki kemampuan literasi digital 
yang baik akan mampu menerima 
dan mengolah informasi dan mam
pu mengaplikasikan informasi terse
but secara benar.

Untuk meningkatkan literasi di-
gital masyarakat tersebut, khu
susnya dalam memanfaatkan dan 
menyebarluaskan informasi, digelar 
perhelatan “Jatim Kominfo Festival” 
(JKF) 2022. Tahun ini JKF mengusung 
tema “Optimis Jatim Bangkit de ngan 
Akselerasi Transformasi Digital”. 

Selain meningkatkan literasi di-
gital masyarakat khususnya dalam 
memanfaatkan serta menyebarkan
luaskan informasi, tujuan lainnya 
mengedukasi masyarakat dengan 
informasi yang bermanfaat, murah 
dan mudah diakses. Menciptakan 
pegiat media sosial yang dapat 
mendiseminasikan informasi positif 

dengan konten kreatif dan men
ciptakan mitra pemerintah yang 
dapat menyebarluaskan infor
masi kinerja pemerintah.

Event yang sarat edukasi li-
terasi digital dan pameran ini 
terakhir diselenggarakan di Ka
bupaten Magetan tahun 2019. 
Tahun 2020 dan 2021 JKF tidak 
digelar karena pandemi Co-
vid-19. 

Pameran
Pameran dilaksanakan 25-

28 Juli, pukul 09.00 - 21.00, di
ikuti peserta dari Dinas Kominfo 
38 Kab/Kota, OPD Prov. Jatim, 
BUMD, UMKM Kota Batu dan 
OPOP Jatim.  Telah disiapkan 
100 stan pameran  3x3 meter di 
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parker belakang Balai Kota Among 
Tani Kota Batu.

Produk yang dipamerkan 
merupakan inovasi unggulan dari 
masing-masing Dinas Kominfo Kab/
Kota se Jawa Timur.

Pertunjukan Rakyat 
Pertunjukan Rakyat adalah ke-

senian yang bersumber dari kes
enian tradisi daerah, berkembang 

dalam masyarakat serta mampu 
sebagai media penyebarluasan in
formasi. Jenis pertunjukan mem
punyai unsur cerita, lawak (humor/
banyolan), musik dan nyanyian/lagu 
daerah, tari (gerak, lakon) serta un
sur dialog/lisan yang lebih dominan.     

Menyusul sukses JKF 2019 di 
Magetan dengan Festival Pertun
jukan Rakyat nya, JKF 2022 kali ini 
juga menggelar Festival pertunjukan 

Rakyat yang akan dilaksanakan pada 
27-28 Juli pukul 19.00 – 23.00 WIB 
di Parkir Depan Balai Kota Among 
Tani dengan jumlah peserta ± 6 
Grup Pertura .

Persyaratan peserta Festival Per
tunjukan Rakyat: group seni pertun
jukan rakyat yang ada/berdomisili 
di Wilayah Bakorwil setempat dan 
lulus seleksi ataupun melalui proses 
penunjukan sebagai wakil Bakorwil. 
Jumlah personil maksimal 20 (dua 
puluh) orang termasuk pemain, 
pemusik, penari dan unsur pen
dukung pertunjukan lainnya.  

Seni pertunjukan rakyat yang 
memiliki unsur cerita, tokoh cerita, 
dialog, musik pengiring, gerak/tari, 
vokal/waranggono, lawak/humor. 
Tiap Bakorwil diwakili oleh 2 ( dua 
) group pertunjukan rakyat. Setiap 
peserta wajib membawa/menyiap
kan sendiri semua kebutuhan pen
tas, panitia hanya menyediakan 
panggung, sound system, lighting 
dan gamelan pelog-slendro. 

Materi/isi cerita yang disajikan 
bersumber pada bahan–bahan 
penyuluhan tentang Kebijakan 
Pemerintah, permasalahan yang se
dang hangat terjadi di masyarakat 
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yang disajikan secara santun, per
timbangan etika dan estetik, cerita 
rakyat, cerita panji, cerita babat, 
cerita menak, Ramayana dan Ma
habarata. Atau sumber dan infor
masi lain yang dapat diangkat se
bagai  sajian seni pertunjukan. 

Kejuaraan Festival Pertura dipilih 
menjadi dua kejuaran berdasarkan 
kelompok dan individu. Untuk ke
juaraan Penyaji Kelompok Terbaik I, 
II, III dan IV mendapatkan Trophy, Pi
agam Penghargaan dan Uang Pem
binaan dengan ketentuan sebagai 
berikut:
 - Terbaik I : Rp. 7.000.000,- 
 - Terbaik II : Rp. 5.000.000,- 
 - Terbaik III : Rp. 4.000.000,- 
 - Terbaik IV : Rp. 2.500.000,- 

Sedangkan Individu Penyaji Ter
baik terdiri dari;  Pemain Terbaik 
Putra, Pemain Terbaik Putri, Pe
nulis Naskah Terbaik dan Sutra
dara Terbaik. Para juara individu 
berhak mendapatkan Trophy, Pi
agam Penghargaan dan Uang Pem
binaan masing-masing sebesar Rp. 
1.500.000,-. Setiap individu pemain 
mendapatkan sertifikat kepesertaan

Anugerah Pewarta Warga 
Tujuan digelarnya Anugerah 

Pewarta Warga yaitu memberi
kan penghargaan kepada masya-

rakat yang ikut berkontribusi dalam 
menginformasikan berita baik ke
pada masyarakat, memperbanyak 
konten positif untuk dikonsumsi 
masyarakat, memberikan ruang ke
pada masyarakat untuk menginfor
masikan potensi setiap wilayah dan 
memperkuat peran jurnalis warga 
dalam melakukan diseminasi infor
masi terkait program pemerintah.

APW diikuti peserta dari Kelom
pok Informasi Masyarakat (KIM) se 
Jatim dan Komunitas Relawan TIK 
se Jatim, dengan kategori informasi 
yang dilombakan yakni Video Berita, 
Infografik, Artikel Berita, Foto Be-
rita, Videografik. 

Kejuaraan APW dipilih Juara I, II 

dan III serta Harapan I dan Harapan 
II. Penyerahan penghargaan akan 
diserahkan pada 28 Juli 2022, Pukul 
19:00 – 21:00.

Jatim Public Relation Awards 
Peserta JPRA diikuti dari OPD se 

Jatim, Dinas Kominfo Kab/Kota se 
Jatim dengan Kategori ; Medsos 
OPD, Website OPD, Medsos Kab/
Kota, dan Website Kab/Kota.

Kejuaraan ada 3, terdiri dari juara 
I ada 4 Kategori , juara II ada 4 Kate
gori dan Juara III juga ada 4 Kategori. 
Sedangkan penyerahan penghar
gaan akan dilaksanakan pada Kamis, 
28 Juli 2022, Pukul 19.00 – 21.00 
WIB. (Non eSWe)
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JATIM TERUS KAWAL PROYEK 

PEMANFAATAN 
SPAM UMBULAN

LOH JINAWI

emerintah Provinsi Jawa 
Timur terus berupaya 
mengawal proyek pe
manfaatan Sistem Penye

diaan Air Minum (SPAM) Umbulan. 
Hal tersebut nampak pada pelak
sanaan kembali rapat koordinasi 
proyek KPBU SPAM Umbulan yang 
dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Emil 
Eles tianto Dardak, di Kantor Ke
menterian Koordinator Bidang Pere
konomian RI, Jumat (8/7). 

Pria yang saat ini menjabat se
bagai Plt. Gubernur Jatim itu menye
but pertemuan yang dilakukan 
antara Kementerian Koordinator Bi
dang Perekonomian, Pemprov Jatim, 

Pemkab. Gresik dan PT. Freeport 
kali ini berkaitan dengan keberlang
sungan investasi strategis di proyek 
strategis nasional di Jawa Timur baik 
itu Java Integrated and Ports Estate 
(JIIPE) maupun Freeport smelter 
dan juga umbulan.

“Ini adalah suatu pertemuan yang 
sangat penting untuk keberlang
sungan investasi strategis di proyek 
strategis nasional di Jawa Timur,” 
kata Emil Dardak.

“Semangat dan keseriusan pak 
Dirut Freeport Hadir langsung maka 
kami juga hadir langsung juga pak 
deputi dan perwakilan dari seluruh 
elemen untuk menyepakati secara 

prinsip,” imbuhnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini 

mengatakan, Rakor kali ini menjadi 
starting point yang akan menen
tukan keberlanjutan proyek KPBU 
SPAM Umbulan. Pasalnya, terdapat 
kesepakatan akan membentuk tim 
enam yang beranggotakan perwaki
lan dari Pemprov Jatim yaitu dari 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Cipta Karya Prov. 
Jatim dan PT. AB, juga dari PDAM 
Gresik, pengelola kawasan yaitu JI
IPE, dan badan usaha KPBU yaitu 
META dan juga dari Freeport.

“Tim enam ini akan segera be-
kerja untuk mematangkan ren
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cana pembangunan jaringan peng
hubung dari Romokalisari langsung 
ke kawasan JIIPE menuju Freeport,” 
ucapnya.

“Alhamdulillah semakin 
mengerucut ada sebuah komitmen 
untuk instalasi yang akan dibangun 
dengan kajian dari lapi ITB juga,” ka
tanya menambahkan.

Ia menjelaskan, hal yang akan 
dilakukan oleh tim enam ini adalah 
hal - hal yang lebih teknis. Salah 
satunya adalah detailing terkait pe
masangan pipa sepanjang 17 km 
dari romoKalisari menuju kawasan 
smelter Freeport di dalam JIIPE.

“Ya ini semua akan dimatangkan 
di tim teknis tim enam, Jadi tim 
enam nanti akan memastikan keter
sediaan air,” jelasnya. 

Emil Dardak berharap rakor-rakor 
yang telah beberapa kali dilakukan 
akan menghasilkan sebuah keputu
san yang akan membawa kesepa
katan untuk pemanfaatan SPAM 
Umbulan baik untuk masyarakat di 
Kabupaten Gresik. Juga untuk men
support supplai air ke smelter Free
port.

“Bagaimana ketersediaan air ini 
bisa mendukung Freeport dan si-
nergis dengan umbulan,” tutupnya.

Sebagai informasi, SPAM Umbu
lan merupakan salah 
satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN) yang 
dimulai pembangu-
nannya pada 2017 
melalui skema Kerja-
sama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU). 
Biaya pembangunan 
SPAM Umbulan ber
sumber dari Pemerin
tah dengan PT. Meta 
Adhya Tirta selaku 
pemenang lelang, 
dengan nilai investasi 
sebesar Rp 2,58 tril
iun dengan dukungan 
kelayakan/Viabi l i ty 
Gap Fund (VGF) dari 
Pemerintah sebesar 
Rp 818 miliar. 

Ini adalah suatu pertemuan 
yang sangat penting untuk 
keberlangsungan investasi 

strategis di proyek strategis 
nasional di Jawa Timur

“

Wakil Gubernur Jatim

EMIL DARDAK

Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki 
Hadimuljono, mengatakan layanan 
SPAM Umbulan diutamakan untuk 
pemenuhan kebutuhan domestik 
agar masyarakat menikmati air mi
num berkualitas dengan harga ter
jangkau, berkesinambungan selama 
24 jam, serta meningkatkan per
baikan kesehatan masyarakat yang 
berhubungan dengan air bersih. 

“Dengan beroperasinya SPAM 
Umbulan ini akan memberi man
faat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 

320.000 Sambungan Rumah (SR) di 
5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur yakni Kota Surabaya, Ka
bupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, 
Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 
Gresik,” kata Menteri Basuki melan
sir di laman pu.go.id. 

Sumber air baku SPAM Umbulan 
berasal dari mata air Umbulan di 
Kecamatan Winongan, Kabupaten 
Pasuruan yang disalurkan melalui 
pipa transmisi air bersih sepanjang 
93 km dengan total 14 titik reservoir 
offtake.(red)



JAWA TIMUR JULI 202214    POTENSI EDISI 139

PARAHITA

AYO 
MANFAATKAN!

Pemutihan Pajak Kendaraan 
Diperpanjang Hingga September

P emerintah Provinsi Jawa 
Timur memperpanjang 
program pemutihan pa
jak kendaraan sampai 30 

September 2022.
Pemutihan pajak kendaraan 

adalah program pemerintah untuk 
meringankan tanggung jawab mem
bayar denda bagi wajib pajak yang 
telat atau tidak membayar pajak. 
Pembayaran pajak kendaraan ber
motor (PKB) dibayarkan setiap tahun 
maupun lima tahunan. Selama masa 

pemutihan, wajib pajak hanya perlu 
membayar pokok PKB tanpa harus 
membayar denda.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, mengajak warga 
Jatim memanfaatkan kesempatan 
emas tersebut agar tidak dikenai 
sanksi atau denda.

“Sebelumnya, pemutihan ini ha-
nya berlaku dari 1 April sampai akhir 
Juni. Tetapi kami memutuskan un
tuk memperpanjang. Kesempatan 
ini tolong digunakan semaksimal 

mungkin untuk mengurus keter
lambatan pembayaran pajak tanpa 
harus didenda,” katanya di Gedung 
Negara Grahadi, Rabu (29/6/2022). 

“Ini merupakan salah satu upaya 
pemerintah meringankan beban 
masyarakat dan memberikan layanan 
terbaik yang pro-rakyat. Mudah-mu
dahan dengan ini, masyarakat tidak  
kesulitan untuk taat melaksanakan 
wajib pajak,” terangnya

Selama ini, Gubernur Khofifah 
menilai minat masyarakat akan 
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program pemutihan semacam ini 
sangat tinggi. Telah ada 1.034.666 
obyek pajak yang memanfaatkan 
program itu sejak 1 April hingga 27 
Juni 2022. 

Program pemutihan tersebut juga 
sukses berkontribusi dalam penam
bahan obyek PKB dari kendaraan 
luar provinsi sebanyak 11.091 yang 
berpotensi bernilai Rp 22,79 miliar.

Hal ini menunjukkan betapa 

kontribusi wajib pajak telah men
dongkrak pendapatan daerah yang 
mencapai 54,26% pada semester 
pertama tahun 2022. 

Di samping capaian target PKB 
sebesar 52,9% dan BBNKB senilai 
66,7%, pendapatan daerah juga 
didukung oleh capaian target Pajak 
Bahan Bakar KB sehanyak 58,91%, 
Pajak Air Permukaan sebanyak 
67,08%, Pajak Rokok sebanyak 

41,47%, retribusi jasa usaha seba-
nyak 61,03%, serta penerimaan lain-
lain yang mencapai 48,91%.

“Ini adalah hasil yang sangat 
membahagiakan dan membang
gakan. Maka kepada para stakehol
der dan Samsat, saya mengucapkan 
rasa terima kasih yang setinggi-
tingginya atas kinerja dan dukungan 
dalam program ini,” ungkapnya. 

Selain itu, kepada para wajib pa
jak, Gubernur Khofifah  juga me-
ngapresiasi ketaatan dalam menu
naikan kewajiban. Pemerintah 
Provinsi Jatim mengapresiasi de-
ngan kembali memberikan hadiah 
sebanyak 46 tabungan umroh. 

Hadiah ini akan diundi dalam 3 
tahap. Pada tahap pertama telah 
dilakukan bulan Ramadhan lalu dan 
telah dimenangkan oleh 15 orang. 

Sedangkan tahap kedua akan 
diundi pada HUT Kemerdekaan RI 
pada 17 Agustus nanti. Untuk tahap 
ketiga akan dilakukan pada Hari Jadi 
Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada 
Oktober mendatang. (red)
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ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawan
sa, memberi penghar
gaan Satu Data (Sata) Ja

tim Awards 2022 kepada Perangkat 
Daerah (PD) dan lembaga pemerin
tah lainnya.

“Kawan-kawan OPD sudah beker
ja luar biasa. Tetapi hari ini bekerja 
luar biasa belum cukup, bekerja luar 
biasa terintegrasinya juga harus luar 
biasa,” kata Gubernur di Vasa Hotel 
Surabaya, Minggu (19/6/2022).

Dikatakan gubernur, bentuk ki-
nerja pelayanan bagus yang ditunju
kan OPD Pemprov menjadikan Jatim 
menyabet penghargaan kategori 
Pemerintah Provinsi Berkinerja Ter
baik Penerapan SPM Tahun Angga
ran (TA) 2021 di tahun 2022.

Jatim meraih skor tertinggi di 
antara 34 provinsi di Indonesia 
dalam kategori penerapan SPM 
dengan skor 99,36. “Kita besar kare
na kita bersama-sama punya komit
men untuk membesarkan Jawa 
Timur, sekarang kita bisa jauh lebih 
besar lagi kalau kita saling mengin
tegrasikan potensi, efektivitas, dan 
sinergitas di antara seluruh produk
tivitas yang bisa kita lakukan bersa
ma,”  katanya.

Standar pelayanan minimum itu 
menurut gubernur adalah basis 
dasar tugas. Angka 99,36 ini bukan 
angka yang biasa-biasa saja. “Pada 
20 Mei lalu,  saya kumpulkan OPD, 
saya berterima kasih mereka su
dah memberikan pelayanan terbaik 
dan pelayanan minimum itu menu
rut saya adalah basis dasar tugas,” 
ujarnya.

G

Gubernur Beri Penghargaan

SATA JATIM AWARDS 2022

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Hudi
yono, MSi menuturkan, Satu Data 
merupakan program pemerintah 
untuk berdaulat dalam data, salah 
satu mamfaatnya adalah membantu 
pemerintah dalam membuat ren
cana kerja pembangunan.

Satu data mendorong peran 
aktif dan partisipatif OPD selaku 
produsen dalam mengelola data 
dengan baik dan memberikan kon
tribusi terhadap terselenggaranya 
Satu Data Jawa Timur. “Satu data 
meningkatkan transparansi dalam 
mengelola data secara bersama-
sama, sehingga dapat mendukung 
penggunaan data,” tuturnya. (hjr)

Penerima SATA Jatim Awards 2022:

Penghargaan Penyelenggara Satu 
Data Jawa Timur :

1. Pembina Data (Badan Pusat Sta
tistik Prov. Jatim)

2. Koordinator Data (Bappeda Prov. 
Jatim)

3. Walidata (Diskominfo Prov. Ja
tim)

Pemenang Kategori Lembaga 
(Badan/Dinas/Perangkat Daerah):
Badan  (Organisasi Perangkat Dae
rah)
1.  Badan Kepegawaian Daerah    

  provinsi Jatim, Peringkat I ;
2.  Badan Penghubung Daerah      

  Provinsi Jatim    Peringkat II

Dinas (Organisasi Perangkat Dae-
rah)

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Prov.  Ja
tim, Peringkat I

2. Kepala Dinas Pertanian dan Ke

Henry
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Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Kawan-kawan OPD 
sudah bekerja luar biasa. 

Tetapi hari ini bekerja 
luar biasa belum cukup, 

bekerja luar biasa 
terintegrasinya juga 

harus luar biasa

“

KominfO
Kronik

tahanan Pangan Prov.  Jatim, Pering
kat II

Biro (Perangkat Daerah)
1. Biro Administrasi Pimpinan Sekre

tariat Daerah Prov.  Jatim, Peringkat I
2. Biro Administrasi Pembangunan Sek

retariat Daerah Prov.  Jatim, Pering
kat II

Rumah Sakit (Perangkat Daerah)
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soe

dono Madiun,  Peringkat I
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful 

Anwar Malang, Peringkat II

Pemenang Kategori Pelaksana (Badan/
Dinas/Perangkat Daerah) :

Verifikator
1. Euis Komala Restiawati, S.KEP.Ners, 

MMRS. (VERIFIKATOR) Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Ma
lang, Peringkat I

2. RR. Haryani Widyastuti, SKM, M.Kes 
(VERIFIKATOR) Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Soedono Madiun, Pering
kat II

3. Ir. Puji Sanyata (VERIFIKATOR) Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Provinsi Jawa Timur, Peringkat III

Operator
1. Devi Purwoavanto, S.AP (OPERATOR) 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sai
ful Anwar Malang,  Peringkat I

2. Pudji Astuti, S.P, M.Agr (OPERATOR) 
Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Prov.  Jatim,  Peringkat II

3. Aisyah Aminy, S.Si,M.Sos (OPERA
TOR) Dinas Koperasi dan UKM Prov. 
Jatim, Peringkat III

Penghargaan Mitra Sata:
1. Kamar Dagang dan Industri Jawa 

Timur (Ketua Umum)
2. Program Pascasarjana UNISMA Ma

lang (Direktur).
Henry
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Jatim Kukuhkan

KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL
emerintah Provinsi Jawa 
Timur membuat tero
bosan baru untuk me-
ngurangi hoaks di tengah 

badai informasi dengan melantik 
pengurus Komite Komunikasi Di gital 
(KKD) yang diketuai Kepala Dinas 
Kominfo Provinsi Jawa Timur, Hu
diono.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa melantik pengurus 
Komite Komunikasi Digital di Gedung 
Negara Grahadi, Kamis (30/6/2022) 
malam. Pelantikan dihadiri oleh Ka
polda Irjen Pol Nico Afinta, Pangli
ma Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, 
Mayjen TNI Nurcahyanto, dan Ketua 
Komisi A DPRD, Mayjen TNI (Purn) 
Estu Hari Subagio.

Gubernur Khofifah meminta 
KKD bersama-sama menjaga agar 
masyarakat bisa memperoleh infor
masi yang akurat, berkualitas dan 
edukatif. Selain itu juga mampu 
meningkatkan literasi informasi dan 
literasi digital masyarakat. 

Menurut Gubernur, KKD Provinsi 
Jatim merupakan suatu kebutuhan 
atas berbagai persoalan yang ber
basis informasi dan telekomunikasi, 
sehingga diperlukan sinergitas. 

“Literasi dan edukasi komunikasi 
digital memang diperlukan di te ngah 
badai informasi agar masyarakat 
mengetahui informasi yang benar. 
Kalau mengetahui pembedanya, oh 
iya ini konstruktif, ini destruktif. Nah, 
mengetahui pembeda ini kan perlu 
proses edukasi, perlu proses litera
si,” katanya.

Pertama di Indonesia
Terbentuknya Komite Komuni

kasi Digital Jatim merupakan yang 

pertama di Indonesia. Komite ini 
dibentuk karena Pemprov Jatim me
mandang beragam permasalahan 
digital harus segera mendapatkan 
perhatian dengan sinergitas antar
lembaga pemerintah termasuk ke-
terlibatan TNI, Polri, unsur media 
massa hingga akademisi.

Lembaga ini diharapkan mampu 
melengkapi lembaga yang sudah 
ada sebelumnya dalam pengelolaan 
informasi publik seperti Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumen
tasi (PPID), Komisi Informasi dan 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Dinas Komunikasi dan In
formatika Provinsi Jatim, Hudiyono, 
mengatakan, kehadiran KKD untuk 
menghadirkan ruang digital yang 
sehat bagi masyarakat. Mengingat 
saat ini ada jarak yang cukup lebar 
antara akses digital masyarakat yang 
tinggi di satu sisi, namun literasi di-
gital yang rendah di sisi lain.  

Data yang dirilis We Are Social dan 

Hootsuite, sebuah lembaga layanan 
konten yang berpusat di Kanada, 
mencatat pada Februari 2022 jum
lah pengguna internet di Indonesia 
mencapai 204 juta jiwa atau 73% 
penduduk Indonesia. Dari jumlah 
tersebut, 191 juta penduduk peng
guna aktif media sosial. Sedangkan 
jumlah waktu rata-rata akses inter
net masyarakat Indonesia kini telah 
mencapai hampir 9 jam per hari.

Dari data tersebut dapat di-
simpulkan bahwa penduduk Indo
nesia kini memiliki tingkat akses 
digital yang demikian tinggi. Namun 
sayangnya belum selaras dengan 
tingkat literasi digital. Survei literasi 
digital nasional yang dilakukan Ke
menterian Kominfo RI pada tahun 
2020 menyebut indeks literasi dig
ital Indonesia masih di level sedang, 
dengan skor 3,47 dari skala 1 – 4. 

KKD juga selaras dengan berbagai 
regulasi yang memberikan payung 
hukum bagi masyarakat dalam me
manfaatkan data dan informasi dig

P
Wahyu
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ital seperti UU Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, UU. No.14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres No.39 tahun 
2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Lahirnya KKD
Kelahiran Komite Komunikasi Digital ini berawal dari 

kegiatan bersama Forkopimda Jawa Timur dan Dinas 
Kominfo 30 September 2021 yang bertajuk forum strate
gi pemantapan komunikasi publik di era posttruth.

Kegiatan tersebut berlanjut dengan berbagai kegiatan 
lainnya seperti simposium humas pemerintah dan inisiasi 
forum penyelaras konten digital pada 15 oktober 2021. 
Berbagai pertemuan terus berlanjut untuk mewujudkan 
KKD, seperti forum stakeholder meeting bersama Forko
pimda Jawa Timur, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 
dan Dewan Pers pada 20 Desember 2021. 

Selanjutnya 20 Januari 2022, Dinas Kominfo Provinsi  
mengundang Humas Polda, penerangan Kodam V/Brawi
jaya, penerangan hukum Kejati dan berbagai institusi 
lainnya untuk merumuskan detail teknis kepengurusan, 
tugas dan tanggungjawab komite komunikasi digital di 
Dinas Kominfo.

Diskusi kemudian berlanjut di Polda pada 21 Februari 
2022 untuk secara rinci membahas format komite yang 
akan dibentuk untuk diajukan kepada Ibu Gubernur. 
Akhirnya melalui keputusan Gubernur nomor 188/275/
KPPS/013/2022  tanggal 13 April 2022, kepengurusan 
Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur resmi 
disahkan. (red)

Wahyu

ANGGOTA KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL 
PROVINSI JAWA TIMUR 2022 – 2024 :

1.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Jawa Timur, Dr Hudiyono M.Si.

2. Kepala Penerangan Kodam V Brawijaya, Letkol. 
Arm. Kusdi Yuli Suhandra.

3.  Kepala Bidang Humas Polda Jawa  Timur, Kombes 
Pol. Dirmanto, SH, SIK.

4. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Fathur 
Rohman, SH., MH.

5.  Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur, 
Dr. Arief Rahman, ST., MM.

6. Akademisi Universitas Airlangga, Dr. Drs. Suko 
Widodo, M.Si.

7. Dosen Komunikasi Universitas Bhayangkara Sura
baya, Dr. Fitria Widiyani Roosinda, S.Sos, M.Si.

8. Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa 
Timur, Dra. Saptini Darmaningrum.

9.  Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prof. 
Akhmad Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Phil., Ph.D.

10.Kepala Pusat Kajian Sustainable Development 
Goals ITS, Dr. Dra. Ganes Tuti Rumiati, M.Sc.

11.Dosen Fakultas Hukum Universita Airlangga, Dr. 
Hesti Amiwulan, SH., M.Hum

12.Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa 
Timur, Drs. Machmud Suhermono, M.I.Kom., 
M.IP.
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enyikapi di
tutupnya Ru
mah Sakit La
pangan Covid 

19 di Jl Indrapura Surabaya, 
Komisi E Dewan Perwaki
lan Rakyat Daerah (DPRD) 
Jawa Timur berharap ke
pada Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur terus menso
sialisasikan tentang pen-
tingnya protokol kesehatan 
(Prokes) dan hidup sehat 
kepada masyarakat. 

Anggota Komisi E DPRD 
Jatim lainnya, Hadi Dedi
ansyah, mengatakan lang
kah Pemprov Jatim yang 
menutup Rumah Sakit La
pangan Indrapura sudah 
tepat, karena menghe
mat anggaran APBD Jatim. Namun 
demikian, prokes tetap harus dite-
rapkan dan terus disosialisasikan ke 
masyarakat.

Hadi Dediyansah melihat, kondisi 
faktual di lapangan memang po
sisi Covid-19 sekarang sudah mulai 
reda, bahkan dikatakannya sudah 
hampir hilang. 

“Makanya, ketika Pemprov 
melakukan penutupan secara total, 
saya menilai itu sudah tepat. Seka
rang Pemprov harus lebih fokus lagi 
ketika ada korban atau penderita 
kita fokuskan di rumah sakit rumah 
sakit yang sudah ada, yang sudah 
ready, terutama RS bertipe A, yaitu 
ada semacam rujukan,” ucapnya.

Adapun sejumlah rumah sakit 
tipe A milik Provinsi Jatim, antara 

SUARA INDRAPURA

M

MASYARAKAT HARUS TETAP

DISIPLIN PROKES 

lain RSUD Dr. Soetomo, RS Haji Su
kolilo dan RS Menur di Kota Sura
baya. Selain itu juga di RS Paru Jem
ber, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
dan RSUD Dr. Soedono Madiun.

“Jadi seandainya ada penderita 
baru untuk di Provinsi Jatim, me
mang lebih baik dialihkan ke rumah 
sakit-rumah sakit yang sudah ada,” 
pungkasnya. 

Wakil Ketua komisi E DPRD Jatim, 
Hikmah Bafaqih, di ruang kantor-
nya, Senin (4/7/2022) mengatakan, 
komisi E DPRD Jatim sendiri setiap 
kali bertemu dengan masyarakat se
lalu memberikan sosialisasi tentang 
prototokol kesehatan dan bagaima
na hidup cara hidup sehat ditengah 
covid 19 ini.  

“Untuk kegiatan sosialisasi ten
tang kesehatan ini harus dilakukan 

dan dikuatkan agar Covid 19 ini bisa 
ditekan,”ujarnya.

Lebih lanjut ia juga menyam
paikan, dengan ditutupnya Rumah 
Sakit Lapangan ini pihaknya ber
harap tenaga kesehatannya segara 
kembali ke rumah sakitnya masing 
- masing untuk kembali fokus me
nangani pasien dengan penyakit 
lainnya, seperti demam berdarah 
yang yang kini mulai banyak diderita 
masyarakat di Jatim.

“Pemprov Jatim, harus segera 
juga fokus menangani wabah pe-
nyakit demam berdarah yang su
dah didepan mata ini. Laporan 
dari kemenkes ini Jawa Tengah dan 
Jabar demam berdarahnya sudah 
tinggi, maka di Jatim harus segera 
diantisipasi,”kata Hikma Bafaqih 
politisi asal Malang raya ini. (pca)
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ngan Gubernur. Ini dilakukan agar 
status Penyelenggaraan Pendidikan 
Taman Kanakkanak dan Taman ber
main lebih mendapat kepastian dan 
perhatian yang sama dengan PAUD 
yang dikelola Pemerintah Daerah. 
Baik tentang regulasinya maupun 
pembiayaan.

“Ini penting, mengingat untuk 
meningkatkan angka Indeks Pem
bangunan Manusia (IPM) Provinsi 
Jawa Timur juga harus memper
hatikan seluruh Satuan Pendidikan 
sejak dari Pendidikan Dasar di 
antaranya Taman Kanak-kanak, 
Taman Bermain dan PAUD dan Se
kolah Dasar, sesuai amanat Peratu
ran Daerah Jawa Timur No 11 Tahun 
2017,” ujarnya.

“Untuk memperoleh mutu 
pendidikan Jatim Cerdas bukan 
hanya sejak pendidikan SMA dan 
yang setingkat, tapi dimulai sejak 
pendidikan usia dini,” imbuhnya. 
(pca)

SUARA INDRAPURA

A

KOMISI E :
ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN TK

PERLU DIPERHATIKAN 
nggota Komisi 
E DPRD Jawa 
Timur, Hari 
Putri Lestari, 

mendorong dan berharap 
pemerintah untuk mem
berikan perhatian ter
hadap anggaran di Pen
didikan Anak Usia Dini 
(PAUD) maupun Taman 
Kanak-Kanak (TK).

Menurutnya duku-
ngan pemerintah terha
dap kesejahteraan dan 
fasilitas pendidikan yang 
diperlukan masih kurang, 
sehingga membuat penyelenggara 
pendidikan TK harus mandiri dalam 
pembiayaan.

“Selain itu izin mendirikan TK saat 
ini juga sangat rumit. Hal ini tentu 
mempersulit pihak pengelola,” ujar 
wanita yang akrab disapa Tari dalam 
Rapat Koordinasi (Rakor) 3 Kompo
nen Pembina Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2022, Kamis 
(30/6/2022).

Politisi Dapil Jember Lumajang  
ini mengatakan, hal ini terlihat dari  
keluhan katan Guru Taman Kanak-
kanak Indonesia (IGTKI) dan Gabun
gan Organisasi Penyelenggara Tam
an Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) 
Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, juga 
terungkap pula jumlah siswa TK 
yang saat ini mengalami banyak pe
nuruan sejak adanya PAUD. “Pilihan 
orangtua menjadi berubah, tak lagi 
memasukkan anak ke TK terlebih 
dahulu tapi langsung dari PAUD di

lanjutkan ke Sekolah Dasar (SD),” 
terangnya.

Fenomena, perebutan siswa se-
ring terjadi antara Pengelola Taman 
Kanak-kanak dan PAUD. Hal ini kare
na PAUD dirasa lebih murah dengan 
adanya dukungan Pemerintah Kota/
Kabupaten. Sedangkan penyeleng
garaan Taman Kanak-kanak harus 
secara mandiri, seperti seragam, 
buku dan kebutuhan fasilitas lain
nya.

“Belum lagi adanya keluhan para 
guru Pendidik Kelompok Bermain 
terkait peraturan perundangan 
yang memasukkan mereka ke dalam 
kategori pendidik PAUD non-formal, 
sehingga tidak bisa ikut serta dalam 
program sertifikasi guru. Akibatnya 
para pendidik Kelompok Bermain 
tidak bisa mendapat penghasilan 
yang mencukupi,” katanya.

Menyikapi hal ini, Tari menga
takan perlu ada pertemuan penge
kola TK dan kelompok bermain de-



Desain ba�k khas Kota Batu 
sesungguhnya sudah dipakai 
pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kota Batu bersama Wali Kota Dan 
Wakil Wali Kota Batu. Dengan warna 
dasar kain pu�h, mo�f ba�k khas 
Batu bergambar seluruh potensi 
alam yang dimiliki kota paling Barat 
di Malang Raya ini. Tidak hanya itu, 
mo�f juga diwarnai dengan 
beberapa wahana permainan yang 
ada di alun-alun Kota Batu.

Kain ba�k khas Batu mo�fnya 
�dak kalah dengan daerah lain. 
Dipakai kebaya atau kemeja bagi 
bapak-bapak tetap pantas. 
Termasuk dipakai anak muda, tetap 
bisa tampil kekinian dan percaya diri 

Bahkan ba�k khas batu juga kini 
banyak diburu oleh kolektor karena 
keunikan mo�fnya. 

Ba�k khas Kota Batu dengan 
mo�f apel milik Sumari memiliki 
nilai tersendiri bagi para kolektor 
maupun penggemar ba�k. 
Bagaimana �dak, ba�knya milik 
Sumari sudah tembus pasar interna 
sional. Melansir malang�mes.com, 
Jumat (1/7/2022), awal sebelum 
Sumari menjadi perajin ba�k, ia 
pernah menjadi perajin wayang 
kulit hingga gerabah. Kemudian, ia 
secara bertahap beralih menjadi 
perajin ba�k. Ia pernah mengiku� 
pameran ba�k dengan media kipas 
pada tahun 1991 di Jogjakarta.

Sumari juga sempat berkeliling 
daerah-daerah dengan tujuan untuk 
melihat khas mo�f ba�k di se�ap 
daerah. Alhasil, ternyata yang ia 
lihat, ba�k di se�ap daerah memiliki 
mo�f yang berbeda-beda. Dari 
situlah, ia termo�vasi untuk 
membuat ba�k khas Kota Batu 
dengan mo�f apel. Hingga saat ini, 
ia pun selalu berinovasi dalam 
membuat ba�k dengan mo�f apel. 
Agar para penggemar atau pun 
kolektor ba�k tetap berkeinginan 
untuk membeli ba�k khas Kota 
Batu.

Menurutnya, ba�k juga harus 
mengiku� pasar, dengan membuat 
inovasi mo�f-mo�f apel, dan 
tentunya dengan desain yang lebih 
modern dan elegan. “Tidak melulu 
mo�f apel bentuknya ya seper� apel 
gitu. Jadi kita memodifikasi mo�f 
apel itu dengan kreasi kita, agar para 
konsumen �dak bosan," ujar 
Sumari.

Hingga kini karya ba�knya 
dimina� warga lokal hingga 
internasional. Para pembeli ba�k 
karya Sumari mulai dari Surabaya, 
Malang, Batu, dan beberapa daerah 
di Indonesia. Sedangkan pembeli 
dari luar negeri antara lain dari 
Jepang, Singapore, Malaysia, dan 
Belanda.

Bahkan ba�k milik Sumari 
sangat dikenal di Negeri Kincir 
Angin, Belanda. Ia mengungkapkan, 
pembelinya pun kebanyakan dari 
warga Belanda. Hingga beberapa 
warga Belanda pun juga ikut belajar 
membuat ba�k di galerinya itu.

Ia mengatakan, satu ba�k mo�f 
apel terjual Rp 25 hingga 50 juta. 
Pembelinya orang Belanda, yang 
langsung datang ke Kota Batu. 
“Rupanya ba�k khas Kota Batu mo�f 
apel itu sangat terkenal di Belanda," 
katanya.

Di galeri ba�k Sumari ini 
memiliki beberapa jenis ba�k, mulai 
dari jenis cap, tulis, dan cap tulis. 
Pemakaiannya jenis warna  untuk 

ba�k bermacam-macam hingga 
pewarna alami. Mulai dari 
indigosol, natol, daun jambu, daun 
alpukat, daun apel, dan daun basah. 
Bagi pembeli, harganya bervarian, 
berkisaran Rp 100 ribu hingga 
jutaan.

Ba�k di JKF 2022
Indonesia memiliki ba�k dengan ciri 
khas dari masing-masing daerah. Di 
antara puspawarna yang terben-
tang dari Aceh sampai Papua, ba�k 
di Pulau Jawa khususnya Jawa 
Timur menyimpan keunikan 
tersendiri. Sebagian besar mo�f 
ba�k di Jawa Timur merupakan 
cerminan alam, kaya akan nuansa 
flora dan fauna dengan balutan 
warna-warna cerah, dan aneka 
corak khas yang mewakili iden�tas 
daerah, termasuk ba�k khas dari 
Kota Batu. 
Melihat hal itu, Dinas Kominfo Ja�m 
menilai perlu untuk mengenalkan 
ragam ba�k khas Jawa Timur dalam  

hal ini Kota Batu melalui gelaran 
Ja�m Kominfo Fes�val (JKF) 2022. 
Ba�k khas Batu akan dikenakan 
para tamu undangan dan semua 
pani�a yang berkaitan dengan 
gelaran dua tahunan Diskominfo 
Ja�m tersebut.
“Tahun ini Kota Batu menjadi tuan 
rumah JKF, dan Diskominfo Ja�m 
merasa perlu untuk ikut 
melestarikan dan meningkatkan 
nilai ekonomi melalui ba�k khas 
kota ini,” ujar Kepala Bidang 
Komunikasi Publik, Diskominfo 
Ja�m, Assyari, S.Pd. M.Pd, saat 
rapat koordinasi persiapan JKF 
2022.
Melalui gelaran JKF, diharapkan juga 
menajdi salah satu bentuk 
dukungan kepada UMKM, sehingga 
dapat menjadi UMKM unggulan di 
se�ap produknya. Kegiatan ini 
nan�nya juga �dak hanya 
mendukung para perajin ba�k, 
namun juga aneka produk unggulan 
UMKM lainnya. (red/beragam 
)sumber)

Buah &
 Sayur�

Motif Batik Khas Batu Assyari, S.Pd. M.Pd,
Kepala Bidang Komunikasi Publik, Diskominfo Ja�m

Tahun ini Kota Batu menjadi tuan rumah JKF, 
dan Diskominfo Jatim merasa perlu untuk ikut 

melestarikan dan meningkatkan nilai ekonomi 
melalui batik khas kota ini.
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Ba�k khas Kota Batu dengan 
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kolektor ba�k tetap berkeinginan 
untuk membeli ba�k khas Kota 
Batu.

Menurutnya, ba�k juga harus 
mengiku� pasar, dengan membuat 
inovasi mo�f-mo�f apel, dan 
tentunya dengan desain yang lebih 
modern dan elegan. “Tidak melulu 
mo�f apel bentuknya ya seper� apel 
gitu. Jadi kita memodifikasi mo�f 
apel itu dengan kreasi kita, agar para 
konsumen �dak bosan," ujar 
Sumari.

Hingga kini karya ba�knya 
dimina� warga lokal hingga 
internasional. Para pembeli ba�k 
karya Sumari mulai dari Surabaya, 
Malang, Batu, dan beberapa daerah 
di Indonesia. Sedangkan pembeli 
dari luar negeri antara lain dari 
Jepang, Singapore, Malaysia, dan 
Belanda.

Bahkan ba�k milik Sumari 
sangat dikenal di Negeri Kincir 
Angin, Belanda. Ia mengungkapkan, 
pembelinya pun kebanyakan dari 
warga Belanda. Hingga beberapa 
warga Belanda pun juga ikut belajar 
membuat ba�k di galerinya itu.

Ia mengatakan, satu ba�k mo�f 
apel terjual Rp 25 hingga 50 juta. 
Pembelinya orang Belanda, yang 
langsung datang ke Kota Batu. 
“Rupanya ba�k khas Kota Batu mo�f 
apel itu sangat terkenal di Belanda," 
katanya.

Di galeri ba�k Sumari ini 
memiliki beberapa jenis ba�k, mulai 
dari jenis cap, tulis, dan cap tulis. 
Pemakaiannya jenis warna  untuk 

ba�k bermacam-macam hingga 
pewarna alami. Mulai dari 
indigosol, natol, daun jambu, daun 
alpukat, daun apel, dan daun basah. 
Bagi pembeli, harganya bervarian, 
berkisaran Rp 100 ribu hingga 
jutaan.

Ba�k di JKF 2022
Indonesia memiliki ba�k dengan ciri 
khas dari masing-masing daerah. Di 
antara puspawarna yang terben-
tang dari Aceh sampai Papua, ba�k 
di Pulau Jawa khususnya Jawa 
Timur menyimpan keunikan 
tersendiri. Sebagian besar mo�f 
ba�k di Jawa Timur merupakan 
cerminan alam, kaya akan nuansa 
flora dan fauna dengan balutan 
warna-warna cerah, dan aneka 
corak khas yang mewakili iden�tas 
daerah, termasuk ba�k khas dari 
Kota Batu. 
Melihat hal itu, Dinas Kominfo Ja�m 
menilai perlu untuk mengenalkan 
ragam ba�k khas Jawa Timur dalam  

hal ini Kota Batu melalui gelaran 
Ja�m Kominfo Fes�val (JKF) 2022. 
Ba�k khas Batu akan dikenakan 
para tamu undangan dan semua 
pani�a yang berkaitan dengan 
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Ja�m tersebut.
“Tahun ini Kota Batu menjadi tuan 
rumah JKF, dan Diskominfo Ja�m 
merasa perlu untuk ikut 
melestarikan dan meningkatkan 
nilai ekonomi melalui ba�k khas 
kota ini,” ujar Kepala Bidang 
Komunikasi Publik, Diskominfo 
Ja�m, Assyari, S.Pd. M.Pd, saat 
rapat koordinasi persiapan JKF 
2022.
Melalui gelaran JKF, diharapkan juga 
menajdi salah satu bentuk 
dukungan kepada UMKM, sehingga 
dapat menjadi UMKM unggulan di 
se�ap produknya. Kegiatan ini 
nan�nya juga �dak hanya 
mendukung para perajin ba�k, 
namun juga aneka produk unggulan 
UMKM lainnya. (red/beragam 
)sumber)

Buah &
 Sayur�

Motif Batik Khas Batu Assyari, S.Pd. M.Pd,
Kepala Bidang Komunikasi Publik, Diskominfo Ja�m

Tahun ini Kota Batu menjadi tuan rumah JKF, 
dan Diskominfo Jatim merasa perlu untuk ikut 

melestarikan dan meningkatkan nilai ekonomi 
melalui batik khas kota ini.
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Paralayang di Gunung Banyak

Menikma� Indahnya Kota Batu 
bisa dilakukan dari Ke�nggian 
dengan menjalajahi paralayang di 
kawasan Gunung Banyak. Dilansir 
dari Kompas.com, wisatawan dapat 
memacu adrenalin dengan menjajal 
paralayang ditemani instruktur. Tarif 
yang ditawarkan untuk menikma� 
pengalaman tersebut mulai dari Rp 
400.000.

Jangan lupa untuk meminta 
bantuan instruktur mengabadikan 
momen selagi melayang di 
ke�nggian. Wisatawan yang �dak 
menaiki paralayang dapat 
menikma� pemandangan dari atas 
Gunung Banyak.

Jangan lupa untuk meminta 
bantuan instruktur mengabadikan 

momen selagi melayang di  
ke�nggian.Wisatawan yang �dak 
menaiki paralayang dapat 
menikma� pemandangan dari atas 
Gunung Banyak.

Di lokasi ini kita juga dapat 
mengunjungi Omah Kayu. Omah 
Kayu merupakan rumah pohon yang 
berada di Gunung Banyak di sekitar 
landasan pacu. Lokasi Omah Kayu 
dikelilingi dengan hutan pinus, 
sehingga tepat dikunjungi ke�ka 
pagi hari. 

Jangan khawa�r untuk masuk 
ke area omah kayu ini �dak 
dibutuhkan biaya yang banyak kok. 
Pengunjung hanya perlu merogoh 
kocek sekitar 15.000 saja untuk �ap 
orang. Tempat wisata ini biasanya 
buka di atas jam 10 pagi.

Tetapi pengunjung juga bisa  

mengunjungi tempat ini saat malam 
�ba, maka lampu-lampu indah pun 
akan terlihat jelas.Ke�ka akan 
berwisata ke tempat ini, lebih baik 
berkunjung di saat cuaca sedang 
cerah, karena ke�ka hujan 
pengunjung juga �dak bisa 
melanjutkan perjalanan karena ini 
merupakan wisata alam outdoor. 

Selain itu lintasan yang dilewa� 
juga akan licin karena terkena air. 
Untuk itu, lebih aman saat cuaca 
sedang cerah dan bersahabat. 
Karena suasanannya yang indah, 
maka tempat ini juga sering 
dijadikan lokasi untuk foto 
prewedding. Segera siapkan 
kameramu dan berfoto ria di lokasi 
rumah pohon yang instagramable 
banget.

Anda sedang berada di Kota Batu? Tentunya anda tahu kalau Kota Batu 
masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur, dan 
se�ap musim liburan selalu dibanjiri pelancong. Tak hanya karena 

adanya taman rekreasi keluarga yang bermacam-macam, namun di 
Kota Batu juga banyak terdapat des�nasi wisata alam yang bisa 
dikunjungi oleh masyarakat. Nah, dengan banyaknya des�nasi 
tersebut, bisakah kita nikma� indahnya Kota Batu meski hanya 

mempunyai waktu yang cukup singkat? Tentu saja bisa, simak ya 
beberapa des�nasi berikut yang Potensi Rangkum;

 KotaBatu

Berwisata
Sehari

di

Erni
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Paralayang di Gunung Banyak

Menikma� Indahnya Kota Batu 
bisa dilakukan dari Ke�nggian 
dengan menjalajahi paralayang di 
kawasan Gunung Banyak. Dilansir 
dari Kompas.com, wisatawan dapat 
memacu adrenalin dengan menjajal 
paralayang ditemani instruktur. Tarif 
yang ditawarkan untuk menikma� 
pengalaman tersebut mulai dari Rp 
400.000.

Jangan lupa untuk meminta 
bantuan instruktur mengabadikan 
momen selagi melayang di 
ke�nggian. Wisatawan yang �dak 
menaiki paralayang dapat 
menikma� pemandangan dari atas 
Gunung Banyak.

Jangan lupa untuk meminta 
bantuan instruktur mengabadikan 

momen selagi melayang di  
ke�nggian.Wisatawan yang �dak 
menaiki paralayang dapat 
menikma� pemandangan dari atas 
Gunung Banyak.

Di lokasi ini kita juga dapat 
mengunjungi Omah Kayu. Omah 
Kayu merupakan rumah pohon yang 
berada di Gunung Banyak di sekitar 
landasan pacu. Lokasi Omah Kayu 
dikelilingi dengan hutan pinus, 
sehingga tepat dikunjungi ke�ka 
pagi hari. 

Jangan khawa�r untuk masuk 
ke area omah kayu ini �dak 
dibutuhkan biaya yang banyak kok. 
Pengunjung hanya perlu merogoh 
kocek sekitar 15.000 saja untuk �ap 
orang. Tempat wisata ini biasanya 
buka di atas jam 10 pagi.

Tetapi pengunjung juga bisa  

mengunjungi tempat ini saat malam 
�ba, maka lampu-lampu indah pun 
akan terlihat jelas.Ke�ka akan 
berwisata ke tempat ini, lebih baik 
berkunjung di saat cuaca sedang 
cerah, karena ke�ka hujan 
pengunjung juga �dak bisa 
melanjutkan perjalanan karena ini 
merupakan wisata alam outdoor. 

Selain itu lintasan yang dilewa� 
juga akan licin karena terkena air. 
Untuk itu, lebih aman saat cuaca 
sedang cerah dan bersahabat. 
Karena suasanannya yang indah, 
maka tempat ini juga sering 
dijadikan lokasi untuk foto 
prewedding. Segera siapkan 
kameramu dan berfoto ria di lokasi 
rumah pohon yang instagramable 
banget.

Anda sedang berada di Kota Batu? Tentunya anda tahu kalau Kota Batu 
masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur, dan 
se�ap musim liburan selalu dibanjiri pelancong. Tak hanya karena 

adanya taman rekreasi keluarga yang bermacam-macam, namun di 
Kota Batu juga banyak terdapat des�nasi wisata alam yang bisa 
dikunjungi oleh masyarakat. Nah, dengan banyaknya des�nasi 
tersebut, bisakah kita nikma� indahnya Kota Batu meski hanya 

mempunyai waktu yang cukup singkat? Tentu saja bisa, simak ya 
beberapa des�nasi berikut yang Potensi Rangkum;

 KotaBatu

Berwisata
Sehari

di

PLESIR
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Sate Kelinci

Di Alun-alun Batu juga bisa 
menemukan jejeran penjual sate 
kelinci. Tak jauh berbeda dengan 
sate kelinci yang dijual di daerah 
lain, sate kelinci yang ada di sini 
disajikan dengan potongan lontong.
Teksturnya yang lembut dan �dak 
alot menjadi alasan kenapa banyak 
orang menyukai sate kelinci. 
Siraman bumbu kacangnya yang 
gurih membuat sajian ini terasa 
nikmat. Tapi, kalau kamu yang 
punya kelinci di rumah rasanya 
�dak tega untuk menyantapnya, ya.

Satay Malaysia 
di Alun-alun Batu, Malang, 

kamu juga akan dengan mudah 
menemukan penjual Satay 
Malaysia. Disebut sebagai sate 
Malaysia karena jenis makanan ini 
termasuk ke dalam golongan street 
food khas Negeri Jiran.

Sate yang dijual pun bukan sate 
ayam atau sate kambing, melainkan 
olahan seafood yang ditusuk 
dengan tusukan sate. Semua sate 
dipajang di display sehingga 
pengunjung bisa bebas memilih.

Ada sate udang, sate kepi�ng, 
sate cumi, sate baso ikan, sosis, dan 
lain sebagainya. Ukuran per 
tusuknya pun berbeda-beda, mulai 
dari ukuran kecil hingga yang porsi 
jumbo.

Sate yang telah dipilih akan 
diolesi dengan bumbu dan 
kemudian dibakar di atas bakaran 
khusus. Harganya varia�f, mulai dari 
Rp 5 hingga 12 ribu per tusuknya. 
Sate disajikan dengan pilihan 
sambal, di antaranya saus tomat, 
sambal biasa, dan sambal lok-lok 
yang spesial.

Ketan Bubuk
Menjelang malam, sembari 

bersantai kita bisa mengunjungi 
Alun-alun Kota Batu untuk wisata 
kuliner. Hidangan yang �dak boleh 
dilewatkan di Alun-alun Kota Wisata 
Batu adalah ketan aneka topping di 
Pos Ketan Legenda, salah satu ikon 
kuliner yang sudah berdiri sejak 
1967. 

Pos Ketan Legenda buka dari 
pukul 10.00 WIB hingga 02.00 WIB 
dini hari. Tempat ini cocok menjadi 
pemberhen�an terakhir kegiatan 
liburan sehari di wilayah ini. Seporsi 
ketan bubuk bisa didapatkan 
dengan harga Rp 6.000 saja. Selain 
itu kita juga akan dibuat bingung 
dengan banyaknya pilihan topping 
yang disediakan di sini. Mulai dari 
topping suwiran ayam, meises, 
susu, hingga durian bisa kamu pilih 
sesuai selera.

Wisata Kuliner di

Alun-alun Batu

Susu Murni Hangat
Untuk minuman satu ini cocok 

banget diminum di tengah 
dinginnya cuaca Batu. Susu murni 
hangat yang creamy bisa kamu 
nikma� sambil memandangi 
meriahnya Alun-alun Batu di malam 
hari.

Ada beberapa toko susu murni 
yang ada di sini, dan salah satu yang 
paling terkenal adalah KUD 
Ganesha Batu. Sebenarnya, susu 
murni tak hanya bisa dinikma� 
hangat tapi juga ada pilihan susu 
murni dingin yang sudah dikemas 
dalam kemasan cup dan botolan. 
Selain susu murni, ada juga susu  

aneka rasa yang lezat, seper� 
cokelat, stroberi, dan melon. 
Harganya pun bervaria�f, mulai dari 
Rp 2.500 hingga Rp 27.000. Ohiya di 
sini juga ada yoghurt kemasan yang 
memiliki rasa manis dan asam yang 
segar.

Dari seluruh referensi 
beriwisata di Kota Batu tersebut, 
wisatawan wajib tetap menerapkan 
protokol kesehatan ya, di antaranya 
memakai masker, mencuci tangan 
dengan sabun dan hand sani�zer, 
menjaga jarak, dan menjauhi 
kerumunan. Selamat Berwisata! 
(red/beragamsumber)
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Kenyal Lembut
Sate Kelinci

Di Alun-alun Batu juga bisa 
menemukan jejeran penjual sate 
kelinci. Tak jauh berbeda dengan 
sate kelinci yang dijual di daerah 
lain, sate kelinci yang ada di sini 
disajikan dengan potongan lontong.
Teksturnya yang lembut dan �dak 
alot menjadi alasan kenapa banyak 
orang menyukai sate kelinci. 
Siraman bumbu kacangnya yang 
gurih membuat sajian ini terasa 
nikmat. Tapi, kalau kamu yang 
punya kelinci di rumah rasanya 
�dak tega untuk menyantapnya, ya.

Satay Malaysia 
di Alun-alun Batu, Malang, 

kamu juga akan dengan mudah 
menemukan penjual Satay 
Malaysia. Disebut sebagai sate 
Malaysia karena jenis makanan ini 
termasuk ke dalam golongan street 
food khas Negeri Jiran.

Sate yang dijual pun bukan sate 
ayam atau sate kambing, melainkan 
olahan seafood yang ditusuk 
dengan tusukan sate. Semua sate 
dipajang di display sehingga 
pengunjung bisa bebas memilih.

Ada sate udang, sate kepi�ng, 
sate cumi, sate baso ikan, sosis, dan 
lain sebagainya. Ukuran per 
tusuknya pun berbeda-beda, mulai 
dari ukuran kecil hingga yang porsi 
jumbo.

Sate yang telah dipilih akan 
diolesi dengan bumbu dan 
kemudian dibakar di atas bakaran 
khusus. Harganya varia�f, mulai dari 
Rp 5 hingga 12 ribu per tusuknya. 
Sate disajikan dengan pilihan 
sambal, di antaranya saus tomat, 
sambal biasa, dan sambal lok-lok 
yang spesial.

Ketan Bubuk
Menjelang malam, sembari 

bersantai kita bisa mengunjungi 
Alun-alun Kota Batu untuk wisata 
kuliner. Hidangan yang �dak boleh 
dilewatkan di Alun-alun Kota Wisata 
Batu adalah ketan aneka topping di 
Pos Ketan Legenda, salah satu ikon 
kuliner yang sudah berdiri sejak 
1967. 

Pos Ketan Legenda buka dari 
pukul 10.00 WIB hingga 02.00 WIB 
dini hari. Tempat ini cocok menjadi 
pemberhen�an terakhir kegiatan 
liburan sehari di wilayah ini. Seporsi 
ketan bubuk bisa didapatkan 
dengan harga Rp 6.000 saja. Selain 
itu kita juga akan dibuat bingung 
dengan banyaknya pilihan topping 
yang disediakan di sini. Mulai dari 
topping suwiran ayam, meises, 
susu, hingga durian bisa kamu pilih 
sesuai selera.

Wisata Kuliner di

Alun-alun Batu

Susu Murni Hangat
Untuk minuman satu ini cocok 

banget diminum di tengah 
dinginnya cuaca Batu. Susu murni 
hangat yang creamy bisa kamu 
nikma� sambil memandangi 
meriahnya Alun-alun Batu di malam 
hari.

Ada beberapa toko susu murni 
yang ada di sini, dan salah satu yang 
paling terkenal adalah KUD 
Ganesha Batu. Sebenarnya, susu 
murni tak hanya bisa dinikma� 
hangat tapi juga ada pilihan susu 
murni dingin yang sudah dikemas 
dalam kemasan cup dan botolan. 
Selain susu murni, ada juga susu  

aneka rasa yang lezat, seper� 
cokelat, stroberi, dan melon. 
Harganya pun bervaria�f, mulai dari 
Rp 2.500 hingga Rp 27.000. Ohiya di 
sini juga ada yoghurt kemasan yang 
memiliki rasa manis dan asam yang 
segar.

Dari seluruh referensi 
beriwisata di Kota Batu tersebut, 
wisatawan wajib tetap menerapkan 
protokol kesehatan ya, di antaranya 
memakai masker, mencuci tangan 
dengan sabun dan hand sani�zer, 
menjaga jarak, dan menjauhi 
kerumunan. Selamat Berwisata! 
(red/beragamsumber)
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