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Redaksi
Kabar 

Gerak Cepat Menangani PMK
SAAT ini Jawa Timur tengah dihadapkan dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku 
(PMK) yang menyerang hewan ternak terutama sapi. Wabah PMK yang saat ini mera
jalela awalnya ditemukan di daerah Gresik, Jawa Timur pada April 2022 yang kemudian 
menyebar ke kabupaten lain.

Mengutip dari penjelasan Prof. Fedik salah satu pakar virologi di Universitas Airlangga. 
Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Picorna 
viridae yang merupakan jenis virus yang terkecil diantara virus dengan ukuran kecil 
lainnya. Infeksi virus ini biasanya menyerang mulut dan kaki sapi sehingga akan 
menimbulkan pelepuhan, sehingga sapi atau hewan tersebut sulit makan.

PMK ini tergolong penyakit yang sangat menular, dapat menular melalui udara, air 
yang terkontaminasi, feses sapi, dan peralatan ternak yang terkontaminasi virus ini. 
Gejala penyakit ini adalah demam yang tinggi, melepuh pada mulut dan kuku sapi, sulit 
makan, berat badan menurun. Virus ini juga menyerang organ dalam hewan, hingga 
akhirnya menyerang jaringan epitel hewan sebagai tujuan utama.

 Pada peternak sapi pedaging, sapi yang terjangkit virus PMK ini akan mulai mengurus, 
dan bahkan akan menyebabkan kematian, hal ini akan merugikan para peternak 
dikarenakan nilai jual sapi akan menurun, begitu juga para peternak sapi perah, produksi 
susu dari sapi akan juga menurun.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim bergerak cepat guna menangani wabah ini. Berbagai 
upaya dilakukan, mulai dengan menutup pasar hewan ternak, memberikan pengobatan 
dan menyemprot disinfektan kandang, terutama kandang komunal. Bahkah, Gubernur 
Jatim juga membentuk Posko penanganan wabah PMK.

Tak hanya itu, dalam penanganani kasus ini Gubernur Jatim juga melibatkan sejumlah 
unsur lain mulai dari perguruan tinggi, Kepolisian, TNI hingga Kejaksaan Tinggi, agar ikut 
berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan secara aktif melaporkan jika ada kejadian 
ternak yang sakit. 

Melalui berbagai upaya dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan 
wabah PMK bisa segera teratasi. Redaksi



JAWA TIMUR JUNI 20224    POTENSI EDISI 138

alam penghargaan tahun 
2022 tersebut, Guber
nur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa me

nempati peringkat pertama dari 15 
gubernur penerima Penghargaan 
Pembina K3 terbaik Nasional Tahun 
2022.

Dengan demikian untuk keempat 
kalinya, Provinsi Jawa Timur telah 
mendapatkan penghargaan dimak
sud dengan peringkat pertama se
cara berturut-turut dari tahun 2019.

Penyerahan penghargaan terse
but diterima oleh Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim 
Himawan Estu Bagijo yang mewa-
kili Gubernur Khofifah, di Ruang 
Bhirawa Hotel Bidakara, Jakarta Se
latan, Selasa (24/5).

Atas capaian tersebut, Gubernur 
Khofifah mengucap syukur dan teri
ma kasih atas sinergi dari berbagai 
pihak yang berada di dunia kerja. 
Tak hanya perusahaan, tetapi kar
yawan, tenaga kerja, dan pemkab/
pemko yang turut andil dalam dunia 
kerja. 

“Alhamdulillah, untuk keempat 
kalinya penghargaan ini diberikan 
kepada Provinsi Jawa Timur. Ini 
adalah hasil dari sinergi dan upaya 
semua pihak dan insan yang ter
libat di dunia kerja di Jawa Timur, 
baik perusahaan maupun karyawan 

GUBERNURAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan 
di tingkat nasional. Kali ini, Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan 

sebagai Pembina K3 terbaik Nasional Tahun 2022 Peringkat Pertama. 

D

Jawa Timur  Pembina K3  
TERBAIK NASIONAL

Humas Jatim
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gaan tersebut berdasarkan bebera
pa kategori. Di antaranya Pembina 
K3 terbaik Nasional, Kecelakaan Ni
hil, (Sistem Manajemen K3) SMK3, 
P2HIV/AIDS (Program Pencegahan 
dan Penanggulangan HIV/AIDS di 
tempat kerja), dan P2 Covid-19 (Pro
gram Pencegahan dan Penanggu
langan COVID-19 di tempat kerja). 

Penghargaan K3 diberikan ke
pada perusahaan yang telah mene
rapkan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja sesuai dengan Undang-Un
dang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
“Keselamatan Kerja” dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 
tentang “Penerapan Sistem Mana
jemen K3.”

Sementara itu, di Jawa Timur 
sendiri ratusan perusahaan juga 
menerima penghargaan dari Kem
naker RI. Antara lain 262 perusahaan 
penerima penghargaan Kecelakaan 
Nihil, 243 perusahaan penerima 
penghargaan SMK3, 49 perusahaan 
penerima penghargaan P2HIV AIDS, 
dan 166 perusahaan penerima 
penghargaan P2 Covid-19. (red)

GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Alhamdulillah, untuk 
keempat kalinya penghargaan 
ini diberikan kepada Provinsi

 Jawa Timur. Ini adalah hasil dari 
sinergi dan upaya semua pihak 
dan insan yang terlibat di dunia 

kerja di Jawa Timur, baik 
perusahaan maupun karyawan 

atau tenaga kerjanya

“
atau tenaga kerjanya,” kata Guber
nur Khofifah di sela-sela kunjungan 
kerjanya  dalam rangka m8si dagang 
di Provinsi Bangka Belitung, Selasa 
(24/5).

“Membudayakan keselamatan 
dan kesehatan kerja menjadi tang
gung jawab semua pihak, baik pe
rusahaan dan seluruh karyawan yang 
terlibat di dalamnya terkait sehingga 
di tempat kerja tidak terjadi kece
lakaan dan penyakit akibat kerja,” 
imbuhnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan 
bahwa Pemprov Jatim senantiasa 
mendukung kebijakan Pemerintah 
Pusat, dalam hal ini Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indone
sia sebagai pemangku kebijakan K3 
Nasional. Tema pokok bulan K3 Na
sional Tahun 2022 ialah ‘Penerapan 
Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usa-
ha Guna Mendukung Perlindungan 
Tenaga Kerja di Era Digitalisasi.’

“Karena keselamatan, keamanan, 
dan kesehatan dalam bekerja adalah 
yang utama. Apabila itu dapat diwu
judkan, maka proses seluruh proses 
produksi akan berjalan lancar dan 
maksimal,” tuturnya.

Hal tersebut tidak bisa dicapai jika 
hanya satu pihak yang berupaya, 
tanpa didukung pihak lainnya. “Un
tuk itulah kenapa perlu sinergi dan 
upaya bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah 
menjelaskan, Provinsi Jawa Timur 
juga berupaya menggaungkan dan 
mengimplementasikan budaya K3 
dalam setiap aktivitas bermasya-
rakat. Termasuk mendorong perusa
haanperusahaan di Jawa Timur agar 
selalu mengutamakan keselama
tan, keamanan, dan kesehatan para 
pekerjanya.

“Pemprov Jatim melalui Disnaker
trans Jatim selalu memotivasi dan 
mendorong semua pihak terkait 
proses produksi untuk meningkatkan 
kesadaran dalam melaksanakan ke
selamatan dan kesehatan kerja di se
tiap tempat kerja,” tegasnya.

Ia berharap, setiap perusahaan 
bisa mencapai kecelakaan nihil, 

mengimplementasikan Program 
Pencegahan dan Penanggula ngan 
HIV/AIDS, serta melaksanakan 
Program Pencegahan dan Penang
gulangan COVID-19. Ini demi ter
ciptanya kondisi lingkungan kerja 
yang aman, nyaman, kondusif, dan 
sehat serta meningkatkan produk
tivitas kerja perusahaan di wilayah 
Jawa Timur.

“Kita tentu berharap pengusaha 
dan para pekerja bisa secara opti
mal dan maksimal dalam bekerja 
sehingga hasil produksi juga mak
simal, tanpa mengesampingkan ke
selamatan, kesehatan dan keama
nannya,” harapnya.

Sebagai informasi, Penghargaan 
K3 adalah sebuah tanda penghar
gaan keselamatan dan kesehatan 
kerja yang diberikan pemerintah 
kepada perusahaan, bupati/wali 
kota, gubernur, dan pemeduli K3 
yang dinilai telah berhasil dalam 
melaksanakan program Keselama
tan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kementerian Tenaga Kerja (Kem
naker) RI memberikan penghar
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i HLUN tahun ini, Guber
nur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, me
ngajak segenap lapisan 

masyarakat untuk menyayangi para 
lanjut usia (lansia). “Saat ini khusus
nya menjaga dan melindungi lansia 
dari beberapa penyakit menular se
perti Covid-19, sejalan dengan tema 
peringatan HLUN tahun 2022 ini ya
kni, ‘Lansia Sehat, Indonesia Kuat,” 
seperti dijelaskan Gubernur usai 
menghadiri pelantikan PC Muslimat 
NU Kota Malang di Aula KH. Abdur
rahman Wahid UNISMA Malang, 
Minggu (29/5).

Salah satunya dengan menjaga 
dan melindungi para lansia terutama 
yang ada di lingkungan terdekat, agar 
kesehatannya terjaga dan tidak ter
papar dari penyakit menular seperti 
Covid-19. Sebab mereka merupakan 
kelompok yang rentan terhadap pe
nularan Covid-19. Begitu pula ke-
sejahteraan lansia.

“Meskipun pandemi Covid-19 saat 
ini keadannya terus melandai, namun 
saya mengajak seluruh masyarakat 
untuk turut menjaga dan melindu

GUBERNURAN

D

Hari Lanjut Usia Nasional
 Gubernur Ajak Sejahterakan,

Bahagiakan dan Lindungi LANSIA

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diperingati setiap tanggal 
29 Mei. HLUN 2022 merupakan hari di mana negara Indonesia 

mengapresiasi peran penting dan strategi para lanjut usia 
Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, 

mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

ngi para lansia dari resiko terpapar 
virus. Bagi kaum muda untuk ikut 
menjaga jangan sampai kita men
jadi carrier (pembawa virus) bagi 
mereka yang lansia. Poinnya saling 
menjaga dan melindungi,” tutur 
Gubernur Khofifah.

Khofifah mengatakan, salah satu 
upaya yang dilakukan untuk men
jaga dan melindungi para lansia 
dari terpapar virus Covid-19 adalah 
dengan vaksinasi. Berdasarkan 
data dari Dashboard SI Satu Data 
Covid-19 KCPEN (Kontrol Tower 

Vaksin) per (27/5), capaian target 
vaksinasi dosis lansia di Jatim untuk 
dosis 1 mencapai 77,51%, dosis 2 
mencapai 64,15%, dan dosis 3 men
capai 14.78%. 

“Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 
sebagian besar dosis keduanya te
lah mencapai lebih dari 60 persen. 
Namun ada 11 kabupaten/kota 
yang dosis dua masih di bawah 60 
persen. Untuk itu, mohon bagi 11 
kabupaten/kota ini dipercepat lagi 
dosis keduanya,” katanya.

Adapun 11 kabupaten/kota yang 
vaksis dosis kedua bagi lansianya 
masih di bawah 60% yakni Kabupa-
ten Jember, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Tulungagung, Kabupaten Treng
galek, Kabupaten Jombang, Ka
bupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, 
Kabupaten Malang, Kabupaten 
Lumajang, dan Kota Probolinggo. 

Lebih lanjut, mantan Menteri So
sial RI ini mengungkapkan bahwa 
keluarga atau lingkungan terdekat 
menjadi tempat persemaian dan 
sumber kebahagiaan  serta kese
jahteraan bagi para lansia. 
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GUBERNURAN

Untuk itu,  Pemprov Jawa Timur 
memiliki prigram PKH Plus yang 
dikhususnya bagi lansia kurang 
mampu dan lansia yang rentan.  
Khofifah juga mengajak masya-
rakat untuk membangun dan men
ciptakan kebahagiaan di tengah-
tengah keluarga, terutama bila di 
dalam keluarga tersebut ada lansia. 
Dengan adanya kebahagiaan terse
but, diharapkan menambah se
mangat dan kedamaian di hati para 
lansia.

“Tidak hanya yang ada di tengah 
keluarga, bagi para lansia yang be

rada di panti sosial pun demikian. 
Temanteman dan petugas di pan
ti adalah keluarga mereka. Bagai-
mana mereka saling menghormati 
dan menyayangi satu dengan yang 
lain. Karena pada dasarnya ke
damaian dan rasa sayang inilah 
yang membuat hati menjadi lebih 
tenang,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Jatim, Angka Harapan Hidup 
(AHH) di Provinsi Jatim terus me-
ningkat dari tahun ke tahun. Pen
ingkatan AHH Provinsi Jatim ini 

tercatat  sejak tahun 2019 yakni 71,18 
tahun, tahun 2020 yakni 71,30 tahun, 
dan pada tahun 2021 yakni 71,38 ta
hun.

AHH ini merupakan alat untuk 
mengevaluasi kinerja pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
penduduk pada umumnya, dan me
ningkatkan derajat kesehatan pada 
khususnya. 

Angka Harapan Hidup yang rendah 
di suatu daerah harus diikuti dengan 
program pembangunan kesehatan, 
dan program sosial lainnya termasuk 
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi 
dan kalori termasuk program pembe-
rantasan kemiskinan.

“Semakin meningkatnya Angka Ha-
rapan Hidup di Jatim ini menandakan 
bahwa pelayanan kesehatan yang di
sediakan pemerintah untuk masya
rakat terutama lansia telah terakses 
dengan baik. Harapan kami tentunya 
Angka Harapan Hidup di Jatim ini se
makin meningkat setiap tahunnya,” 
katanya.

Pemprov Jatim sendiri terus men
dorong peningkatan kualitas layanan 
bagi lansia. Salah satunya melalui Unit 
Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tre
sna Werdha (UPT PSTW) Dinas Sosial 
Jatim. UPT PSTW ini tersebar di 7 ka
bupaten/kota di Jatim. Yakni Jember, 
Pasuruan, Blitar, Jombang, Magetan, 
Banyuwangi dan Bondowoso.

“Tentunya UPT PSTW Dinsos Jatim 
yang ada di berbagai wilayah ini terus 
berupaya memberikan layanan bagi 
para lansia. Mulai dari pemeriksaan 
kesehatan, perawatan kebersihan diri 
dan lingkungan, pemberian santunan 
dan sembako, makanan tambahan, 
sampai dengan bimbingan sosial 
dan mental. Tidak hanya bagi lansia 
yang ada di UPT tersebut, tapi juga di 
wilayah sekitarnya,” kata Khofifah.

Ia berharap kepedulian masyarakat 
terhadap lansia meningkat, terutama 
terhadap lansia di dalam keluarga. 
“Apabila kepedulian meningkat, maka 
jumlah lansia terlantar bisa dikurangi. 
Karena lansia tersebut bisa kembali 
ke keluarga mereka masingmasing,” 
pungkasnya.(red)

Humas Jatim
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LANGKAH SIGAP JATIM

LAPORAN UTAMA

Tangani Penyakit 
MULUT DAN KUKU

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 
adalah penyakit hewan menular 
bersifat akut yang disebabkan 
virus. Saat ini PMK sedang marak 
di Provinsi Jawa Timur khususnya 
di empat Kabupaten yaitu 
Kabupaten Gresik, Lamongan, 
Sidoarjo, dan Mojokerto.

ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawan
sa, pun bergerak cepat 
untuk menangani pe

nyakit pada hewan ternak ini. Salah 
satunya Ia turun dan mengawal 
langsung proses pengobatan inten
sif pada hewan ternak di Kabupaten 
Gresik, yang menjadi satu di antara 
empat kabupaten di Jatim yang 
ditemukan kasus PMK pada Sabtu 
(10/5/2022).

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah 
memimpin rapat koordinasi pen
anganan Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) di Provinsi Jawa Timur ber
sama Bupati/Walikota, Kapolres 
Danrem dan Dandim di Kota Ma
lang, Senin (30/5/2022) bersama 
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, 
Pangdam V  Brawijaya Mayjen TNI 
Nurchahyanto, dan Kejati Jatim, Mia 

G Aminati.
Dikatakan gubernur, saat ini di 

Jatim tinggal 8 daerah yang bebas 
dari wabah PMK atau zona hijau, ke
mudian 5 daerah juga sudah men
jadi zona kuning atau zona terduga 
PMK. Gubernur mengajak Bupati/
Walikota, Kapolres, Dandrem dan 
Dandim untuk bersama melakukan 
kesiapsiagaan terhadap PMK hewan 
ternak secara masif seperti pena-
nganan Covid 19.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah 
juga meminta para Bupati dan Wali 
Kota se-Jatim untuk segera mener
bitkan SK pembentukan Satuan Tu
gas (Satgas) penanganan PMK di 
wilayahnya masing-masing. Satgas 
ini merupakan gabungan baik dari 
jajaran TNI, Polri, maupun instansi 
terkait.

“Bupati dan Wali Kota, mohon 

segera mengeluarkan SK pembentu
kan Satgas PMK berkoordinasi den
ga Dandim dan Kapolres. Terutama 
di titik-titik pengumpulan hewan 
kurban. Sehingga hari ini harus lebih 
restriktif tempat di mana masya-
rakat bisa mengakses hewan kur
ban,” katanya.

Selain membentuk satgas, Bupa
ti/Walikota juga diharapkan segera 
mengeluarkan Surat Edaran terkait 
panduan pemotongan hewan kur
ban. Salah satunya dengan menen
tukan lokasi pemotongan hewan 
kurban di titik Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) tertentu supaya pro-
ses pemantauan bisa lebih terkawal.

Pengawasan dan pengecekan ini, 
difokuskan di sejumlah daerah di 
Jatim yang memiliki populasi sapi 
potong tertinggi. Lima besar dae
rah populasi sapi potong terbesar 
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di Jatim tahun 2022, antara lain 
Kabupaten Sumenep, Kabupaten 
Tuban, Kabupaten Probolinggo, Ka
bupaten Jember, dan Kabupaten 
Bangkalan.

“Karena daerah-daerah ini ti-
dak hanya menjadi supplier hewan 
kurban di Jatim sendiri, tetapi juga 
wilayah lain bahkan sampai provinsi 
lain,” katanya.

Adapun data potensi keterse-
diaan ternak siap potong di Jatim 
Tahun 2022 mencatat total sejumlah 
1,2 juta ekor. Untuk sapi dari popu
lasi 5,2 juta ekor sapi (sapi potong 
dan sapi perah) terdapat keterse
diaan 441.371 ekor sapi siap potong 
dan potensi hewan ternak kurban 
sebanyak 108.136 ekor.

Untuk kambing dari populasi 4,3 

juta ekor kambing terdapat keter
sediaan 659.270 ekor kambing siap 
potong dan potensi menjadi ternak 
kurban 161.521 ekor.

Sedangkan untuk domba dari 
populasi 1,4 juta ekor domba terda
pat ketersediaan 490.878 ekor dom
ba siap potong dan potensi menjadi 
ternak kurban 120.265 ekor. Jika 
dibandingkan dengan  pemotongan 
hewan kurban di Jatim, pada Tahun 
2021 total pemotongan ternak kur
ban sebanyak 396.491 ekor. Rin
ciannya, sapi sebanyak 70.961 ekor, 
kambing sebanyak 276.987 ekor, 
dan domba sebanyak 48.531 ekor.

Jawa Timur memproyeksikan 
pemotongan hewan kurban di Ja
tim tahun 2022 sebanyak 432.845 
ekor. Dengan rincian sapi seba nyak 
87.965 ekor, kambing sebanyak 
296.349 ekor, dan domba sebanyak 
48.531 ekor. 

Selain membentuk Satgas di Ka
bupaten dan Kota, Gubernur Khofif
ah juga meminta para Bupati mau
pun Wali Kota untuk menyiapkan 
anggaran pengadaan obat-obatan, 
sarana pendukung pengendalian 
dan operasional petugas vaksinasi 
PMK. Selain itu juga melakukan 
pemetaan status bebas, tertular 
dan terduga berdasarkan kecama
tan atau desa.

“Dieprlukan juga pendataan jum
lah hewan rentan PMK berbasis 
desa untuk kesiapan vaksinasi serta 
penyiapan SDM meliputi dokter 

Bupati dan Wali Kota, 
mohon segera mengeluarkan 
SK pembentukan Satgas PMK 
berkoordinasi denga Dandim

 dan Kapolres. Terutama di 
titik-titik pengumpulan hewan 
kurban. Sehingga hari ini harus 
lebih restriktif tempat di mana 

masyarakat bisa mengakses 
hewan kurban

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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hewan di Jatim sebanyak 950 orang 
dan paramedis veteriner sebanyak 
1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan 
pengobatan dan vaksinasi masal,” 
katanya.

Sementara untuk jajaran Polres 
dan Kodim se Jatim, diharapkan 
melakukan langkah tindak lanjut 
pengendalian PMK di Jatim. Antara 
lain dengan memberi bantuan pen
dampingan pengawasan isolasi 
dan lockdown pada daerah tertular 
(desa/kecamatan), bantuan pen
dampingan pengawasan penutupan 
sementara pasar hewan. Kemudian 
juga bantuan pengawasan lalu lin
tas ternak dari daerah tertular PMK, 
bantuan sosialisasi pentingnya des
infeksi kandang dan lingkungan 
peternakan, serta bantuan penga
manan pelaksanaan pengobatan 
dan vaksinasi masal.

“Terima kasih Pak Kapolda, Pak 
Pangdam beserta jajaran Kapolres 

dan Dandim sampai dengan Bha-
binkamtibmas dan Babinsa. Bagaim
ana kita memproteksi  ternak yang 
terkonfrmasi PMK di desa bahwa 
ternak yang di dalam tidak keluar, 
begitupun sebaliknya. Mohon Bhab
inkamtibmas dan Babinsa ikut men
jaga, mengawal, termasuk lalu lintas 
blantik atau jagal sapi yang membeli 
sangat  murah sapi yang mengalami 
simptom ke arah PMK  di desa-desa. 
Prinsipnya peternak harus dilindu
ngi,” katanya.

Masalah PMK ini, lanjut Guber
nur Khofifah, harus terus men
jadi perhatian semua pihak karena 
memberikan dampak ekonomi yang 
cukup besar. Hal ini dapat dilihat 
dari PDRB Jatim tahun 2021 sebesar 
Rp 2.454,5 Triliun, kontribusi kam-
bing dan sapi 0,92% atau sebesar Rp 
22,58 Triliun bagi PDRB Jatim. Apa-
lagi di Jatim banyak peternak rakyat 
sehingga dampaknya sangat terasa.

“Untuk itu betul-betul langkah 
promotif, preventif, sampai dengan 
langkah kuratif  dan rehabilitatif 
penanganan PMK ini harus dilaku
kan. Termasuk panduan sederhana 
penanganan PMK  bagi para pe
ternak harus  disosialisasikan lebih 
luas,” pungkasnya.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico men
gatakan, jajaran kepolisian melaku
kan pengawasan dan pengecekan 
pada pasar hewan dan RPH sebagai 
upaya preventif. Anggota Sabhara, 
Lalu Lintas, dan Reskrim melakukan 
pengawasan dan pengecekan lalu 
lintas hewan ternak.

“Kami juga melakukan pem
batasan dan pengetatan lalu li
tas ternak, pasar hewan dan RPH. 
Kami juga memiliki pos penyekatan 
hewan ternak di sejumlah titik yakni 
ada 84 Pos di jalan arteri dan jalan 
tol. Saya harap ini benar-benar dicek 
jangan sampai hanya di jamjam ter
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nesia Jatim.
Khusus untuk tahun ini seiring 

dengan adanya wabah PMK, maka 
para Juleha juga mendapatkan ma
teri khusus tambahan. Yaitu pem
berian materi terkait zoonosis dan 
kewaspadaan PMK.

“Tanggal 18 Juni besok, akan 
ada pelatihan untuk seluruh mas
jid di Surabaya. Dan tanggal 19 Juni 
besoknya, akan ada pelatihan di 
Masjid Al Akbar untuk 150 masjid 
se-Jatim,” jelasnya.

“Intinya kita terus berikhtiar. Di 
sisi medis kita berikhtiar, di sisi op

erasionalnya kita juga berikhti
ar,” imbuh Gubernur Khofifah.

Dari data yang dihimpun 
oleh Lembaga Juleha Indo
nesia di Jatim, 1.276 orang 
Juleha yang tercatat di 
antaranya berasal dari Pe
santren Al Amanah Sidoar
jo sebanyak 50 orang sant
ri, Pesantren Nurul Huda 
Sencaki Surabaya 50 orang 

santri, Pesantren El Kadi 
Mojokerto 50 orang santri, 

PCNU Kab. Gresik 160 orang 
dan Vokasi Juleha tahun 2018-

2022 sebanyak 100 orang dan lain
nya.

Selain itu juga terdapat 66 orang 
Juleha yang bersertifikat Badan Na
sional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 
tahun 2022. Serta ada 800 orang 
Juleha lainnya yang merupakan 
hasil Pelatihan Juru Sembelih Halal 
Management Qurban di Masjid dan 
Mushola se Jatim mulai tahun 2018 
– 2022.

“Penyiapan Juleha penting un
tuk memberikan kepastian halal 
atas hewan kurban pada masya
rakat. Bahwa daging kurban yang 
dibagikan dan dikonsumsi telah me
menuhi syariat halal dalam penyem
belihan,” pungkasnya.

Pemkab Jember Mengantisipasi
Langkah antisipasi akibat me-

rebaknya wabah PMK juga dilaku
kan oleh Pemkab Jember sebagai 

LAPORAN UTAMA

tentu, tetap tegas tapi santun,” ka
tanya.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen 
TNI Nurchahyanto mengaku, selama 
ini Kodam sudah turun ke lapangan 
untuk melakukan pendataan seka
ligus update data terkait kondisi 
hewan terak yang ada di Wilayah 
Jawa Timur. Termasuk sosialisasi 
kepada masyarakat agar tidak panik 
dengan adanya penyakit PMK. Seka
ligus melakukan pendampingan dan 
pembinaan kepada para peternak 
dalam menangani penyakit.

“Apalagi tidak semua peternak 
itu memahami secara jelas apa 
sih sebenarnya PMK ini. Dan 
bagaimana cara mengatasi-
nya,” ujarnya

Menurutnya, Kodam V/
Brawijaya siap membantu 
dan mengawal kebijakan 
pemerintah Jawa Timur 
untuk mengatasi penyakit 
mulut pada hewan.

“Penting membuat regu
lasi internal maupun ekster
nal dalam rangka menjadi 
landasan hukum serta memas
tikan kejelasan tupoksi. Sekali
gus memperjelas pola jika kejadian 
PMK terjadi kembali,” pungkasnya.

Siapkan JULEHA Jelang Idul Adha 
1443 H

Satu bulan menjelang Hari Raya 
Idul Adha pada Juli mendatang, ber
bagai persiapan terus dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Selain fokus pada Penanggulangan 
PMK pada hewan ternak, kesiapan 
Rumah Potong Hewan sekaligus 
Juru Sembelih Halal (Juleha) turut 
jadi perhatian Gubernur Khofifah In
dar Parawansa berserta jajarannya.

Tercatat, Pemprov Jatim menyiap
kan 1.276 orang Juru Sembelih Halal 
guna menyambut Hari Raya Kurban 
tahun 2022 yang dilakukan bulan 
depan. Jumlah juleha tersebut terse
bar di berbagai Pondok Pesantren 
(Ponpes), Masjid, Mushola dan lem
baga di seluruh Jawa Timur. Mereka 

telah mendapatkan pelatihan, pe-
ngarahan dan juga sertifikasi.

“Hingga hari ini, yang tercatat 
dalam Management Qurban, total 
di Jatim yang sudah memiliki penge
tahuan Juru Sembelih Halal (Juleha) 
adalah 1276 orang,” ungkap Guber
nur Khofifah di Gedung Negara Gra
hadi Surabaya, Minggu (5/6).

Gubernur Khofifah menyatakan, 
kesiapan sarana dan prasarana 
s e p e r t i RPH dan 

J u l e h a  nya, tidak 
kalah penting dibandingkan kesia
pan hewan ternaknya.

Masyarakat jangan sampai  resah 
dengan  adanya Penyakit Mulut dan 
Kuku (PMK). Oleh sebab itu, higieni
tas dan kehalalan daging kurban 
menjadi keharusan sebagai ben
tuk langkah perlindungan kepada 
masyarakat.

“Bukan hanya hewan ternaknya 
yang harus disiapkan, tapi RPHRPH 
dan Julehanya juga harus disiapkan 
dengan baik,” ujarnya.

Terkait jumlah Juleha di Jatim, 
Gubernur Khofifah juga menutur
kan bahwa masih dan akan terus 
bertambah seiring dengan berbagai 
pelatihan-pelatihan yang tengah 
disiapkan oleh lembaga Juleha Indo
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daerah dengan penghasil ternak 
kambing dan sapi di Jatim. Pemkab 
Jember bersinergi dengan Polres 
berkoordinasi guna melakukan lang
kah penanganan PMK pada hewan 
ternak dan mengantisipasi dalam 
penyebaran virus PMK.

Wakil Bupati Jember, Muham
mad Balya Firjaun Barlaman, kepa
da redaksi Majala Potensi, menyam
paikan, langkah langkah sinergi yang 
dilakukan diantaranya memberikan 
disinfektan atau obat mematikan vi
rus pada area sekitar kandang dan 
melakukan upaya-upaya preventif 
lain.

Selain itu bersama Bhabinkamtib
mas Polres Jember juga melakukan 
pengawasan dan pembatasan di pos 
keluar masuk hewan di perbatasan 
kabupaten atau kota, serta karan
tina atas indikasi hewan ternak yang 
terkena virus PMK.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pe
ternakan (DKPP) Kabupaten Jember, 
kata Firjaun, memang telah men
emukan sapi yang diduga terpapar 
PMK. Disebut, ada enam ekor sapi 
yang ditengarai terpapar PMK.

untuk memastikan apakah ke-
enam ekor sapi itu memang terpa
par, petugas mengambil sampel liur 
sapi dan mengirimkannya ke UPT 
Laboratorium Kesehatan Hewan Di
nas Peternakan Provinsi Jawa Timur 
di Malang. 

“Sampel tersebut diambil dari 
Kecamatan Balung dan Gumukmas. 
Ada sampel tiga ekor sapi dari Desa 
Curahlele Kecamatan Balung, dan 
tiga sampel dari sapi di Desa Pur
woasri Kecamatan Gumukmas,” 
terangnya.

Sapi yang diambil liurnya dike
tahui mengalami sakit. Karenanya, 
petugas meminta pemilik sapi untuk 
memisahkan sapi yang sakit dengan 
yang sehat.

Hewan Terjangkit PMK di Kabupa
ten Mojokerto Terus Sembuh

Pemerintah Kabupaten Mojo-
kerto terus memantau kondisi 
hewan ternak dari wabah PMK yang 
berangsur sembuh. Pemerintah Ka
bupaten Mojokerto juga menginfor
masikan bahwa hewan ternak yang 
terkena wabah PMK sembuh dan 

mengalami peningkatan.
Dinas Pertanian (Disperta) Ka

bupaten Mojokerto merilis data 
terbaru sebaran Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK) per 16 Mei 2022. 
Berdasarkan data Disperta, jumlah 
sapi terjangkit PMK berangsur tu
run dengan catatan kenaikan angka 
kesembuhan. Yakni naik 66 ekor, se
hingga total sapi sembuh mencapai 
297 ekor.

Selain data sapi yang sembuh, 
Disperta Kabupaten Mojokerto juga 
memaparkan jumlah sapi yang mati 
akibat PMK atau foot and mouth 
disease mengalami peningkatkan 
dibandingkan data kemarin, Minggu 
(15/5). Sapi yang mati akibat PMK 
bertambah satu ekor, sehingga per 
16 Mei jumlah sapi yang mati men
jadi 21 ekor.

Kepala Dinas Pertanian Kabupat
en Mojokerto, Nurul Istiqomah 
menyebut, sapi yang dijual juga 
meningkat dua ekor. Sehingga, 
dibandingkan data kemarin, kini 
jumlah sapi yang dijual menjadi 7 
ekor. Sementara sapi yang dipotong 
paksa tidak ada penambahan, jum
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lahnya tetap 5 ekor.
“Data hari ini, yang sakit 1.221 

ekor, itu termasuk 5 kambing, sisa-
nya sapi. Kalau ditotal, jumlah sapi 
sakit, sembuh, mati, dijual dan po
tong paksa, jumlah total kasus ada 
1.551 kasus,” ungkapnya, Selasa 
(17/5/2022).

Guna mengendalikan penyakit 
mulut dan kuku di Kabupaten Mo
jokerto, Nurul menegaskan, petu
gas paramedis Disperta Kabupaten 
Mojokerto terus disebar di seluruh 
wilayah Kabupaten Mojokerto un
tuk melakukan penanganan dan 
penanggulangan.

“Tim terus kami sebar setiap 
hari, untuk melakukan penanga
nan terhadap hewan yang sakit. 
Selain itu, tim juga kami minta un
tuk melakukan penanggulangan 
terhadap hewanhewan yang masih 
sehat, agar tidak tertular virus PMK 
ini,” pungkasnya. 

Tak Menular ke Manusia
Meski memiliki tingkat penye

baran yang cepat pada hewan, 
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin 

Limpo, dalam Rapat koordinasi 
terkait penyakit mulut dan kuku 
hewan bersama Gubernur Jawa 
Timur di Gedung Negara Grahadi, 
Surabaya, Senin (9/5), menegaskan 
bahwa penyakit ini tidak menular ke 
manusia. 

Untuk itu selain melakukan se
jumlah strategi untuk menekan 
penyebarannya ke ternak, Mentan 
Syahrul meminta agar jangan ada 
kekhawatiran dan kepanikan yang 
berlebih ditengah masyarakat. 

“Kita harus maksimal melaku
kan sosialisasi kepada masyarakat, 
bahwa penyakit ini tidak menular 
pada manusia, dan pernyataan ini 
diperkuat oleh Menkes (Menteri 
Kesehatan) saat ratas (rapat terba
tas) bersama Presiden tadi dan ini 
menjadi hal yang sangat penting” 
ungkap Mentan.

PMK pada ternak tidak bersifat 
zoonosis, artinya tidak dapat menu
lar atau menginfeksi manusia. Oleh 
karenanya masyarakat tidak perlu 
panik dan khawatir dalam mengon
sumsi daging dan susu, asal diolah 
atau dimasak dengan benar, maka 

aman dikunsumsi.
Selain mendukung penuh upaya 

pemberantasan dengan menu
gaskan tim untuk mengecek kondisi 
lapangan, Mentan juga mengatakan 
bahwa pihaknya melalui Pusat Ve
teriner Farma (Pusvetma) di Sura
baya tengah melakukan penelitian 
lanjutan untuk memastikan tingkat 
dan jenis serotype PMK yang teri
dentifikasi di sejumlah daerah di Ja
tim ini. 

“PMK ini masih dalam penelitian 
lab veteriner kita di Surabaya se
cara maksimal, sehingga kita bisa 
identifikasi ini pada level berapa, 
jenisnya seperti apa, kita harap hari 
ini atau besok akan keluar hasilnya” 
terangnya.

Syahrul merinci dengan hasil 
laboratorium tersebut, peme-
rintah akan lebih mudah menen
tukan vaksin yang tepat. Ia ber
harap penentuan vaksin dapat 
memanfaatkan sumber daya yang 
ada di dalam negeri. Dengan ini ia 
memastikan penanggulangan PMK 
dapat berjalan lebih efektif dan 
efisien. (sti)
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JAWA TIMUR - BANGKA BELITUNG

BANGUN JEJARING

Saadah

LOH JINAWI

rovinsi Jawa Timur mem
perkuat sinergi perdaga
ngan antardaerah melalui 
kegiatan Misi Dagang. Kali 

ini misi dagang dilakukan di Provinsi 
Bangka Belitung yang ditutup de-
ngan nilai komitmen transaksi men
capai Rp 104.572.970.625.

Provinsi yang dikenal sebagai 
pulau serumpun sebalai ini dipilih 
menjadi lokasi Misi Dagang kelima 
tahun 2022. Dilaksanakan di Soll 
Marina Hotel  Conference Center 
Bangka, Selasa (24/5/2022), Misi Da
gang dihadiri Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa dan Sekda 
Provinsi Bangka Belitung, Naziarto.

Misi bertema “Meningkatkan 
Jejaring Konektivitas Antara Peme-
rintah Provinsi Jawa Timur dengan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung” ini dikemas dalam 
bentuk Forum Temu Bisnis. Di acara 

ini bertemu pelaku usaha Jawa 
Timur dengan pelaku usaha Kepu
lauan Bangka Belitung dalam upaya 
peningkatan nilai transaksi perda
gangan antar provinsi melalui ke-
sepakatan bisnis.

Total sebanyak 200 pelaku usaha 
mengikuti kegiatan Misi Dagang dan 
Investasi yang terdiri dari 56 pelaku 
usaha asal Jatim. Sedangkan dari 
Provinsi Bangka Belitung diikuti 117 
pelaku. Komoditas yang ditransak
sikan hasilhasil pertanian, perkebu
nan, perikanan, dan pertambangan.

Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa menegaskan pentingnya 
penguatan kerjasama, kolaborasi, 
dan sinergi dari semua pihak dalam 
mendorong pemulihan ekonomi. 
Misi ini bertujuan menjalin jejaring 
pasar yang berkelanjutan dan men
dorong potensi komoditi yang ada 
di masing-masing provinsi.

Dikatakannya, pemerintah me
merlukan dukungan para stakehol

der dalam peningkatan 

kinerja berbagai sektor yang pada 
akhirnya bermuara pada perbaikan 
kinerja ekonomi secara keseluru
han. Pemprov Jatim tidak hanya 
bermitra dengan lingkup Pemerin
tah, tetapi turut menggandeng 
Kamar Dagang dan Industri Indone
sia (Kadin), IWAPI, HIPMI, serta para 
pelaku usaha dari kedua provinsi.

“Dengan MoU antara Kadin Ja
tim dan Bangka Belitung semoga 
menjadi langkah awal untuk memu
dahkan pendampingan UMKM. Ini 
akan menjadi pintu masuk proses 
pendampingan bagi pelaku UMKM 
di Provinsi Kepulauan Bangka Be
litung, mengingat Kadin Jatim telah 
nemiliki lembaga pendidikan pen
dampingan UMKM yang tersertifi
kasi,” ujar Gubernur.

Misi Dagang juga merupakan 
upaya Pemerintah untuk memak
simalkan peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri. Gubernur 
Khofifah mengimbau pentingnya 
ele men kurasi, standardisasi, dan 
sertifikasi untuk menghadirkan 
produk lokal yang berkualitas dan 
berdaya saing.

“Kantor Perwakilan Bank Indone
sia Jawa Timur saat ini merupakan 
satu-satunya perwakilan BI yang 
memiliki lembaga rumah kurasi bagi 
berbagai produk UMKM. Produk-
produk itu memang harus dikurasi 

agar kualitas produknya tetap ter
jaga, meski dikerjakan industri 

rumahan,” katanya.
Gubernur juga berharap 

misi dagang ini berkelanju
tan. Tidak hanya perdaga
ngan tapi juga peningka
tan kualitas SDM.

Kepada ASN di Babel, 
Gubernur Khofifah me-
ngatakan, Badan Pengem
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Dinas Koperasi dan UKM kedua 
provinsi, antar Dinas Kelautan dan 
Perikanan kedua provinsi. Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Provinsi Jatim dengan Dinas Perta
nian dan Ketahanan Pangan kedua 
Provinsi, Dinas Kelautan Provinsi Ja
tim dengan Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Provinsi Bangka Be
litung.

Selanjutnya, antar kedua Dinas 
Peternakan Provinsi, antar Dinas 
Perkebunan, DPMD Provinsi Jatim 
dengan Dinsos dan PMD Provinsi 
Bangka Belitung, antar DPMPTSP 
Provinsi, antar BKD kedua Provin
si, antar Badan Pendapatan kedua 
Provinsi, antar Dinas Komunikasi 
dan Informartika kedua Provinsi.

Selain itu, beberapa BUMD 
Provinsi Jatim juga menjalin ker
jasama dengan koperasi, BUMD, 
PT serta CV di Kepulauan Bangka 
Belitung. Kemudian, jalinan kerja-
sama antara Kadin Jawa Timur dan 
Kadin Provinsi Bangka Belitung, 
IWAPI Jatim dengan IWAPI Bangka 
Belitung dan HIPMI Jatim dengan 
HIPMI Provinsi Kepualauan Bangka 
Belitung.

Gubernur Khofifah dan Sekda Na
ziarto menyaksikan komitmen tran
saksi perdagangan antara Pelaku 
Usaha Jatim dengan Kepulauan 
Bangka Belitung. (sti)

bangan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Jatim mempunyai program 
ASN Belajar yang bisa diikuti oleh 
ASN di seluruh Indonesia. Program 
belajar bagi ASN yang diseleng
garakan secara virtual ini awalnya 
ditujukan bagi ASN Pemprov Jatim. 
Karena antusiasme tinggi, sekarang 
diikuti ASN di Indonesia.

MoU
Pada misi dagang ini dilakukan 

penandatangan Nota Kesepahaman 

(MoU) antara Gubernur Khofifah 
dengan Pj. Gubernur Kepulauan 
Bangka Belitung yang diwakili Sekda 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
Naziarto.

Gubernur Khofifah bersama Sek
da Kepulauan Bangka Belitung juga 
menyaksikan penandatanganan 
perjanjian kerjasama antara Kepala 
OPD Provinsi Jatim dan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Antara 
lain antara Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kedua provinsi, antar 

Saadah

Saadah

LOH JINAWI
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1.500 Penari 

PARAHITA

MERIAHKAN 
PORPROV JATIM 2022

embukaan Pekan Olah
raga Provinsi (Porprov) 
Jatim VII yang berlokasi 
di Jember Sport Gar

den (JSG), dijadwalkan dibuka Gu
bernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa dan akan dimeriahkan 
sebanyak 1.500 penari daerah.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah
raga (Kadispora) Kabupaten Jember, 
Murdiyanto, mengatakan, ribuan 
penari ini menampilkan tarian 
khas Jember, yaitu tari Lahbako 
dan tari Sadeng. Gelaran itu juga 
melibatkan penari berbakat dari 
siswa SMP se-Kabupaten Jember. 
Selain itu, upacara pembukaan 
juga akan mengundang artis 
lokal Jember, provinsi, hingga 
nasional.

Dikatakanya, hingga saat ini 
masih terkonfirmasi jika Guber
nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, akan membuka Por
prov VII. 

Guna menyukseskan pembu
kaan event olahraga ini, Pemkab 
Jember mengalokasikan anggaran 
sekitar Rp 2,5 miliar. Sampai saat ini, 
Murdianto menyebut, divisi spon
sorship terus berusaha mengajak 
beberapa perusahaan untuk beker
ja sama menjadi sponsor. Beberapa 
perusahaan swasta sudah menyetu
jui untuk menjadi sponsor. 

90% Venue Siap 
Mengenai venue, Pemkab Jem

ber telah menyelesaikan 90 persen 
perbaikan lokasi pertandingan, se
muanya sudah berkoordinasi de-
ngan panitia di Porvinsi Jawa Timur.

“Nantinya ada 18 pertandingan 
Cabor di Jember yang digelar 25 
Juni hingga 3 Juli 2022,” ucap Kadis

P

pora Jember Murdiyanto.
Ia menjelaskan, untuk saat ini 

yang masih menjadi fokus per
baikan yakni pembuatan lintasan 
lari di Jember Sport Garden (JSG). 
“Ini yang besar perbaikan lintaan lari 
untuk atletik di JSG dan untuk yang 
lainnya sudah semua hanya saja ada 
perbaikan sedikit. Seperti lapangan 
tenis sudah siap dan ada beberapa 
yang lain juga sudah,” imbuhnya.

Ekonomi Masyarakat
Ketua Umum KONI Jawa Timur, 

M.Nabil telah mengunjungi JSG un
tuk memastikan persiapan dalam 
gelaran pembukaant. “JSG selain un

tuk pembukaan juga dipergunakan 
untuk loncat jauh, loncat galah. Pa-
ling lambatpertengahan Juni sudah 
selesai,“ ujar Nabil

Nabil juga memaparkan, untuk 
tahapan pertama diadakan road 
bike berangkat dari Jember dan fi-
nish di Lumajang. Juga digelar pa
meran UMKM yang menjadi binaan 
Pemkab Jember serta Jawa Timur. 
Hal tersebut bertujuan untuk 
menghidupkan geliat perekono
mian masyarakat setelah diterpa 
pandemi. 

“Kegiatan olahraga akan berefek 
positif untuk ekonomi. Itulah tujuan 
sport industry,“ katanya.
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Istimewa

PARAHITA

Pameran akan diikuti UMKM 
pemula dari Jember dan tidak 
mengikutsertakan daerah lain di 
luar Jawa Timur. Pemerintah juga 
memberikan free ticket dan ken
daraan gratis  bagi kontingen un
tuk berkunjung ke empat destinasi 
wisata di Kabupaten Jember.

 “Ini pesta olah raga masya rakat 
Jawa Timur khususnya Jember 
kami ingin masyarakat bisa mera
sakannya,” harapnya.

Empat Daerah
Pada gelaran Porprov 2022, 

Selain Jember, ada Situbondo, Bon
dowoso dan Lumajang yang men
jadi tuan rumah. Setiap daerah akan 
menggelar beragam perlombaan 
dan pertandingan.  

Kabupaten Bondowoso akan men jadi tuan rumah Cabang Olahraga (Cabor) ca
tur, karate, menembak, panahan, taekwondo, tenis meja, dan tinju. Sedangkan Jem
ber akan menjadi tuan rumah Cabor aero modeling, atletik, balap sepeda MTB dan 
road race, bola basket, bola tangan, bola voli indoor, bulutang
kis, dansa, drumband, futsal, Kempo, kick boxing, renang kolam, 
senam, sepak bola, tarung derajat, tenis lapangan, dan wushu.

Lumajang akan menjadi tuan rumah Cabor balap sepeda bmx/
road race, billiard, bridge, gulat, Ju jit su, Muaythai, paralayang, 
pencak silat, sambo, selam kolam, sepak takraw, sepak bola, se
patu roda, dan wootball. Sedangkan Situbondo akan menjadi 
tuan rumah Cabor anggar, angkat berat, angkat besi, binaraga, 
bola voli pantai, hockey, judo, panjat tebing, petanque, srnang 
OWS dan selam OBA.

Total medali yang akan diperebutkan sebanyak 723 medali ter
bagi di empat wilayah masing-masing Jember 274 medali, Luma
jang 183 medali, Situbondo 146 medali, dan Bondowoso  120 
medali.

Penutupan 
Penutupan diawali ilustrasi musik yang mengambarkan keek

sotikan alam dan keanekaragaman budaya Kabupaten Lumajang. 
disertai video sinematic yang menampilkan keelokan wisata dan 
seni budaya Kabupaten Lumajang.

Menurut Kadispora Lumajang, Nurman Riyadi, malam penu
tupan Porprov tidak akan kalah meriah dengan pembukaan, ban
yak hiburan dan atraksi yang meramaikan mulai dari tarian tradi
sional yang melibatkan ribuan orang, gemerlap lighting show, 
kembang api, hingga pelawak tradional Cak Percil CS.

“Instrumen kolaborasi music sequencer dengan tradisional 
yang menampilkan kolaborasi tari tradisional modern seperti 
kolaborasi tari Topeng, Godril dan Jaran Kencak dikemas dengan 
tarian kolosal yang dinamik, sehingga menjadi sebuah bentuk 
drama tari kolosal yang spektakuler,” ungkapnya. (Hjr)
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hubung. Layanan ini juga diharapkan 
meningkatkan kecepatan internet 
antar OPD di Jatim sesuai dengan 
komitmen Ibu Gubernur Khofifah 
dalam Program Nawa Bhakti Satya, 
yakni mewujudkan Jatim CETTAR 
(Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan 
dan Responsive).

Kepala Dinas Kominfo Provinsi 
Papua, Jeri A. Yudianto mengatakan, 
sengaja memilih Diskominfo Jatim 
sebagai rujukan, karena selama ini 
Jatim memiliki banyak keunggulan, 
mulai dari layanan TIKnya hingga 
program-program yang berbasis 
apli kasi.

“Kami ingin menimba ilmu dan 
semoga kedatangan kami akan men
dapatkan banyak pengetahun yang 
nantinya bisa kami wujudkan untuk 
pembangunan bagi masyarakat Pa
pua,” terangnya. (jal)

KominfO
Kronik

Diskominfo Provinsi Papua : 

STUDI SPBE ke JATIM

D inas Kominfo Provinsi Pa
pua, Kamis (19/05/2022) 
melakukan studi banding 
pada Diskominfo Jatim. 

Kedatangan rombongan asal Bumi 
Cendrawasih itu dipimpin langsung 
oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi 
Papua, Jeri A. Yudianto.

Kedatangan mereka diterima 
langsung oleh Kepala Dinas Komin
fo Jatim, Hudiyono yang didampingi 
oleh Sekretaris Diskominfo Jatim, 
Edi Supaji, Kepala Bidang Komuni
kasi Publik, Assyari, Kepala Bidang 
Aplikasi Informatika, Achmad Fadlil 
Chusni, dan Kepala Bidang Pengelo
laan Data Dan Statistik, Nirmala 
Dewi.

Kehadiran rombongan Dinas 
Kominfo Provinsi Papua di Jatim, 
merupakan salah satu rangkaian 
dalam kegiatan Rakornis Diskomin
fo Papua yang berlangsung di Sura
baya yang juga dihadiri oleh sekitar 
16 Kepala Dinas Kominfo Kabupa-
ten/kota asal Papua.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, 
Hudiyono, menyampaikan terima 
kasih karena dijadikan tujuan dalam 
studi banding ini. Selama ini, Dis
kominfo Jatim terus berupaya men
ingkatkan transparansi pemerintah 
dengan memanfaatkan layanan TIK. 
Salah satunya dengan peningkatan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Ele
ktronik (SPBE).

Untuk mendukung program 
tersebut, saat ini sudah tercipta 
458 aplikasi berbasis pelayanan 
publik. Aplikasi tersebut terus di
pantau efektiftas, kelayakan, legali
tasnya serta kemanfaatannya bagi 

masyarakat.
Capaian indeks SPBE Jatim 2021 

sebesar 2,83 diatas indeks SPBE Na
sional sebesar 2,24. Dalam aspek 
indek SPBE terkait domain layanan 
SPBE, Pemprov Jatim mendapatkan 
penilaian sangat baik. “Keunggulan 
penerapan SPBE yang dimiliki oleh 
Pemprov Jatim adalah pada penera
pan aspek layanan administrasi dan 
aspek layanan publik berbasis ele
ktronik,” katanya.

Selain itu, layanan perenca
naan, penganggaran, keuangan, 
pengadaan barang dan jasa, kepe
gawaian, pengelolaan BMN, dan 
pengawasan internal telah sa ling 
terintegrasi, sehingga menjadi 
kekuatan bagi Pemprov Jatim.  

Untuk mendukung layanan ber
basis internet, saat ini sedikitnya 18 
jaringan fiber optik juga telah ter
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perguruan tinggi dalam mening
katkan kesejahteraan dan kualitas 
sumber daya manusia. “Bapak Presi
den RI mengatakan bahwa banyak 
ahli memprediksi Indonesia akan 
menjadi negara maju ke-5. Visi terse
but tentu perlu dukungan perguruan 
tinggi yang mampu terus bersinergi 
dengan pemerintah,” katanya. 

Pemerintah, lanjutnya, ingin 
memastikan bahwa seluruh kegia
tan pemerintahan sudah berbasis 
teknologi atau dikenal dengan se-
butan SPBE (Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik). Apalagi, Jawa 
Timur adalah provinsi yang memiliki 
jaringan informasi paling besar. 

“Ini merupakan peluang yang ha
rus dimanfaatkan oleh perguruan 
tinggi untuk bisa mengisinya den
gan konten-konten yang berman
faat sehingga tidak diisi oleh infor
masi yang cenderung negatif dan 
merugikan negara ataupun pribadi. 
Ini yang harus kita komunikasikan 
bersama,” tegas Hudiyono kepada 
peserta webinar yang berjumlah 
sekitar 100 partisipan ini. 

Hudiyono pun menyampaikan 
apresiasi kepada Rektor, Dekan, 
dan Dosen Universitas Petra atas 
penyelenggaraan webinar ini. Men
urutnya, hal ini merupakan bagian 
dari strategi untuk mengajak maha
siswa lebih mengenal birokrasi agar 
mengetahui persis yang dilaksana
kan oleh pemerintah. 

“Dengan demikian terjadi link 
and match antara pembelajaran 
di kuliah dengan aplikasi pemba
ngunan yang ada di masyarakat dan 
lingkungan,” tutur Kadis Hudiyono. 
(idc)

KominfO
Kronik

Kadis Kominfo Jatim : 

KITA HARUS BIJAK 
MANFAATKAN MEDSOS

enyampaian akan infor
masi saat ini begitu cepat, 
sebab dimanapun be
rada, orang-orang dapat 

sangat mudah memproduksi atau 
menerima sebuah informasi dan 
kebanyakan informasi itu tersebar 
melalui media sosial seperti face
book, twitter,instagram, whatsapp 
atau pun melalui aplikasi chat lain
nya yang tidak bisa kita saring atau 
filter dengan baik

Saat ini pun penggunaan media 
sosial di Indonesia sangatlah besar 
dan selalu bertambah dari tahun 
ketahun. Berdasarkan laporan We 
Are Social, jumlah pengguna aktif 
media sosial di Indonesia sebanyak 
191 juta orang pada Januari 2022. 
Jumlah itu telah meningkat 12,35% 
dibandingkan pada tahun sebelum
nya yang sebanyak 170 juta orang. 

Oleh karean itu, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Peme-
rintah Provinsi Jawa Timur (Kominfo 
Jatim), Hudiyono, mengimbau, se

bagai pengguna atau penikmat me
dia sosial, masyarakat harus bijak 
menggunakannya karena semakin 
banyak pengguanaan media sosial 
semakin banyak pula dampak nega
tif yang ditimbulkan.

Hal ini disampikan Hudiyono saat 
menjadi pembicara dalam webinar 
yang diadakan Universitas Kristen 
Petra bertajuk Konferensi Nasional 
“How Social Media Affects People’s 
Perspective”, Kamis (19/5/2022). 

Dikatakannya, media sosial bisa 
berdampak positif atau pun nega
tif tergantung bagaimana bijaknya 
pengguna dalam menggunakan 
teknologi tersebut. “Kita memang 
merdeka untuk menulis, mengirim 
pesan, dan menyampaikan. Tetapi, 
adikadik mahasiswa harus tetap 
hati-hati karena apa yang diketik jari 
atas perintah hati dan pikiran tetap 
harus bisa dipertanggungjawabkan 
secara hukum,” pesannya. 

Pada kesempatan ini, Hudiyono 
juga menekankan pentingnya peran 

P
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emprov Jawa Timur kem
bali mencatatkan penca
paian opini wajar tanpa 
pengecualian (WTP) 

dari BPK RI atas laporan keuangan 
pemerintah daerah tahun angga
ran 2021. Capaian ini menjadi kali 
ketujuh secara berturut-turut yang 
didapat Pemprov Jatim sejak tahun 
anggaran 2015.

LHP BPK RI ini disampaikan oleh 
Auditor Utama Keuangan Negara 
V BPK RI, Dr Akhsanul Khaq di Ra
pat Paripurna DPRD Jatim, Rabu 
(25/5/2022). LHP BPK itu disam
paikan kepada Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa 
dan Kusnadi, Ketua DPRD Jatim.

Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa mengucapkan rasa syu-
kur atas capaian tersebut. Khofif
ah menyatakan capaian tersebut 
merupakan buah hasil kerjasama 
berbagai pihak.

“Kita mensyukuri atas opini wa
jar tanpa pengecualian dari lapo
ran keuangan pemerintah daerah 
Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 
2021. Sambil kemudian kita menyi
sir kembali rekomendasi yang harus 
kita tindaklanjuti bersama,” kata 
Khofifah.

SUARA INDRAPURA

P

KALI KE-7, 
PEMPROV JATIM 
RAIH PREDIKAT

WTP 
Sesuai ketentuan dalam regu

lasi, rekomendasi dari BPK me
mang harus ditindaklanjuti. Diung
kapkan Khofifah, pihaknya bakal 
segera menindaklanjuti. Pemprov 
Jatim berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kualitas pelaporan 
keua ngan tahunan. “Ke depan kita 
harap kan tentu akan lebih baik 
lagi,” katanya.

“BPK RI telah melakukan 
pemeriksaan keuangan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dengan mem
peroleh wajar tanpa pengecualian,” 
kata Akhsanul Khaq dalam rapat 
paripurna yang juga dihadiri Kepala 
Perwakilan BPK Jawa Timur Joko 
Agus Setyono.

Sesuai ketentuan, pemeriksaan 
atas laporan keuangan pemerin
tah daerah bertujuan memberikan 
opini tentang kewajaran penyajian 
laporan keuangan oleh Pemda. 
Menurutnya, hal ini merupakan 
pertimbangan profesional dengan 
memperhatikan sejumlah hal.

Yakni, sesuai dengan standar 

akuntasi pemerintahan kemudian 
kecukupan pengungkapan dalam 
laporan keuangan. Lalu kepatu
han terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Selanjutnya, 
efektifitas sistem pengendalian in
ternal. 

Juga terdapat beberapa hal perlu 
menjadi tindaklanjuti atas rekomen
dasi yang disampaikan BPK. Reko
mendasi itu paling lambat harus 
ditindaklanjuti maksimal 60 hari 
setelah LHP diterima.   

Kemiskinan
Ketua DPRD Kusnadi menyatakan 

bahwa setelah menerima LHP BPK 
tindaklanjut yang akan dilakukan 
DPRD Jatim adalah membentuk 
pansus untuk membahas Raper
da tentang  Pertanggungjawaban 
Penggunaan Anggaran tahun 2021.  
“Jadi yang akan menindaklanjuti 
dan mendalami rekomendasi-reko
mendasi yang diberikan BPK nanti 
adalah pansus tersebut,” kata poli
tikus PDI Perjuangan. 
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Ia menegaskan bahwa opini WTP 
BPK bagi suatu pemerintah daerah 
adalah suatu keharusan. Sebab pe
nilaian dari BPK ini menyangkut ki-
nerja dan penggunaan anggaran 
yang sudah disepakati bersama de-
ngan DPRD Jatim. 

“Siapapun kepala daerah dan 
ketua DPRD nya, harusnya punya 
semangat untuk mempertahankan 
opini WTP. Sebab ini menunjukkan 
bahwa kerjanya sudah benar. Jus
tru kalau mendapat WDP bahkan 
Disclaimer itu menunjukkan kalau 
kerjanya kurang benar,” jelas Ku
snadi.

Khusus menyangkut kebijakan 
penanggulangan kemiskinan yang 
masih disorot BPK, Kusnadi menya
takan sudah semestinya Pemprov 
membuat perencanaan yang lebih 
baik. “Ini juga menjadi bahan pem

bahasan Pansus,”  katanya. 
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat 

Tua Simanjuntak menyampaikan 
apresiasi atas capaian opini WTP 
ketujuh kalinya. Politisi Partai Golkar 
itu juga berharap seluruh rekomen
dasi dalam LHP itu dapat segera di
tindaklanjuti. 

Terpisah, ketua Fraksi Partai Ge-
rindra, Muhammad Fawait meng
apresiasi capaian Pemprov Jatim 
walaupun masih ada sejumlah re
komendasi termasuk persoalan 
kemiskinan.

“Saya pikir apa yang dilakukan 
Gubernur Khofifah beserta jajaran
nya sudah on the track. Masalah 
kemiskinan di Jatim memang ma
salah yang belum tuntas sehingga 
diperlukan sinergitas dari beberapa 
pemangku kebijakan bukan hanya 
Pemprov Jatim,” jelas Fawait.

Kemiskinan terbanyak, lanjut Fa
wait , berada di wilayah pedesaan, 
kemudian di wilayah perkebunan 
yang mayoritas menjadi kewena-
ngan BUMN (Perhutani). Oleh kare
na itu peran pemerintah pusat juga 
sangat diperlukan, sehingga masu
kan BPK itu perlu ditindaklanjuti 
dan diterjemahkan dalam kebijakan 
penganggaran provinsi di tahun-ta
hun berikutnya.

“Eksistensi BUMN itu betul-betul 
diperlukan khususnya pada masya
rakat yang tinggal di sekitar perke
bunan sehingga penanggulangan 
kemiskinan ini bisa tepat sasaran 
dan sesuai dengan pemetaan, mana 
yang perlu dibantu lewat APBD dan 
mana yang bisa ditangani oleh pu
sat lewat BUMN. Sebab kalau hanya 
APBD tak akan cukup,” pungkas pria 
asal Jember. (Pca)
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Kopi Excelsa
Wonosalam

Kopi Excelsa
Wonosalam
Tembus Malaysia

Rasa kopi excelsa Wonosalam 
selain memiliki rasa pahit dominan, 
juga ada rasa manis, asam, dan 
sepat. Namun, ada rasa gurih. Rasa 
unik yang sulit didapatkan dari kopi 
jenis lain, apalagi kopi pabrikan.

Kopi Excelsa produksi petani 
muda Desa Wonosalam, Kecamatan 
telah memperluas pasarnya ke luar 
negeri. Asosiasi Kopi Wonosalam  
mengekspor kopi Excelsa perdana 
ke Malaysia yang secara simbolis 
diberangkatkan Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, di 
Dusun Pucangrejo, Wonosalam. 

Momen pen�ng pelepasan 
produk ekspor tersebut disaksikan 
Bupa� Jombang, Hj Mundjidah 
Wahab bersama Kepala Perwakilan 
Bank Indonesia, Ja�m Budi Hanoto, 
Selasa(12/5/2022).

Ekspor oleh petani muda Desa 
Wonosalam ini menjadi bagian 
pen�ng bagi Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dalam membangun ko- 

koneksitas pasar luar negeri. . Hal 
tersebut �dak terlepas dari pembi-
naan yang dilakukan oleh Kantor 
Bank Indonesia Jawa Timur dan 
Pemerintah Kabupaten Jombang.

Khofifah mengungkapkan, 
Jawa Timur memiliki daerah unggu-
lan penghasil kopi Excelsa, yaitu di 
Wonosalam Jombang, lereng 
Gunung Wilis Madiun, dan lereng 
Gunung Ijen. Ia menuturkan, proses 
budidaya kopi jenis Excelsa menjad-
ikannya unik karena terbilang cukup 
lama. Butuh waktu 5 tahun, mulai 
ditanam sampai bisa dipanen. 

"Kopi Excelsa ini merupakan 
kopi favorit dunia. Dari data, jenis 
kopi Excelsa yang diekspor oleh 
anak muda Wonosalam produksin-
ya seluruh dunia hanya  7 persen,” 
katanya.

Melihat potensi besar komodi-
tas kopi Jawa Timur, Gubernur 
Khofifah kembali mengajak kaum 
muda mengembangkan komoditas  

unggulan tersebut. Terutama bagi 
mereka yang memang memiliki 
passion bergelut di bidang bisnis 
komoditas kopi, agar terus memba-
ngun jejaring perluasan pasar dan 
mengekspornya ke mancanegara.
Terlebih lagi, ekspor perdana kopi 
Excelsa Wonosalam ini diinisiasi 
oleh para generasi muda di 
Jombang. Yakni kerja sama antara 
pemuda dari Desa Wonosalam 
dengan ekspor�r PT Indo Samudra 
Ekspor yang juga dipimpin oleh 
anak muda.

"Saya ingin mengajak 
anak-anak muda yang memiliki 
passion masuk di sektor perkebu-
nan, terutama kopi karena pasarnya 
bagus. Apalagi Excelsa yang 
ditanam di sini ini termasuk jenis 
yang cukup favorit di pasar dunia," 
kata Khofifah.

Gubernur Khofifah berulangka-
li menyatakan rasa bahagia dan 
bangga atas keberhasilan anak-anak  

asal Wonosalam itu. Ia pun kagum 
dengan filosofi yang mereka 
bangun, yaitu "dari desa untuk 
dunia". 

"Dari desa untuk dunia, filosofi 
mereka luar biasa, dari Desa 
Wonosalam menembus pasar 
dunia. Mudah-mudahan ini akan 
terus bisa mendorong dan 
menyemanga� kawan-kawan muda 
untuk terus produk�f di sektor 
apapun terutama di sini di sektor 
tanam kopi, dan kemudian mereka 
sudah sukses bisa tembus pasar 
ekspor," harapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indo-
nesia Ja�m, Budi Hanoto menyam-
paikan, keberhasilan melakukan 
ekspor kopi Excelsa salah satu 
bentuk model bisnis End to End. BI 
telah melakukan pendampingan 
UMKM produsen kopi Excelsa 
Wonosalam ini sejak 2019.

"Mulai dari pengadaan bibit, 
cara tanam bagaimana teknologi 
menanamnya juga bantuan alat dan 
sebagainya sampai akhirnya di 
hilirnya," katanya. BI juga memberi-
kan pendampingan business match-
ing yang mempertemukan antara 
demand and supply.

Budi mengatakan, sinergi 
ins�tusinya bersama Pemprov dan 
Pemkab, juga dinas dan OPD terkait 
akhirnya berbuah kesuksesan 
hingga tahapan ekspor 12 ton. 

Ia berharap hal seper� ini dapat 
terus berkembang dan diadaptasi 
oleh UMKM lainnya di Jawa Timur. 
Apalagi bisa dikembangkan oleh 
anak-anak muda yang tentu memliki 
semangat luar biasa.

Perwakilan UMKM Rubath Kopi 
Jombang produsen Kopi Excelsa 
Wonosalam, Wiknyo Susandi, men-
yampaikan, UMKM binaan asosiasi 
kopi Wonosalam yang sebenarnya 
terbentuk dari kelompok ngaji atau 
majelis ilmu agama, diberi amanah 
untuk mendirikan suatu usaha 
melalui Rubath Kopi Jombang.

Dari situ, kata dia, ada pesan 
untuk se�ap anggota Rubath Kopi 
Jombang agar se�ap memproses 
kopi mereka diminta untuk mengh-
adirkan ha� dan doa. Hal tersebut 
dilakukan agar kopi yang dihasilkan 
berkualitas dan berspiritualitas.
"Agar se�ap orang yang minum kopi 
Rubath Kopi Jombang tak hanya 
tenang ha�nya juga tenang pikiran-
nya. Dari segelas kopi, kami 
berharap bisa terjalain silaturrahim. 
Kami memang anak-anak muda 
desa, tapi kami memiliki mimpi 
untuk mendunia," kata Wiknyo.

Terbesar 
Kecamatan Wonosalam 

merupakan salah satu lumbung 
penghasil kopi jenis Excelsa terbe-
sar di Indonesia Hamparan tana-
man kopinya terbentang di kaki 
Gunung Anjasmoro yang 
berbatasan dengan Kabupaten 
Kediri, Malang, dan Mojokerto.

Ketua Asosiasi Kopi 
Wonosalam, Endrias Bambang 
mengatakan, sebagai kawasan 
penghasil kopi petani kopi 
Wonosalam terus berjuang men-
embus pasar nasional dan dunia.

Selain Arabica dan Robusta, 
saat ini tengah mengembangkan 
Excelsa menjadi produk khas 
Wonosalam. Sebab tanaman ini tak 
banyak ditemukan di tempat lain di 
Indonesia. "Excelsa ini menjadi 
varietas khas desa kami," kata 
Endrias Bambang, Kamis 
(12/5/2022).

Saat ini kapasitas produksi 
petani kopi  mencapai 20 ton per 
tahun. Meski cukup besar, namun 
jumlah tersebut belum mampu 
memenuhi kebutuhan kopi nasion-
al. Harga jual biji (green bean) Excel-
sa juga lebih murah dibanding 
Robusta dan Arabica, sekitar Rp 
85.000 per kilogram di �ngkat 
petani.

Dikatakannya, upaya memper-

kenalan produk Excelsa ke pasaran 
terus dilakukan. Salah satunya 
dengan membawa ke pentas pam-
eran kopi nasional agar bisa dikenal 
seper� kopi arabika dan robusta. 
"Kami berusaha membentuk pasar 
dulu," ujarnya.

Ia op�mis produk Excelsa 
Wonosalam akan bisa sejajar 
dengan Robusta dan Arabica, dan 
menjadi menu favorit coffeeshop 
tanah air. Apalagi edukasi kopi 
secara sehat terus dilakukan 
dengan mengurangi meminum kopi 
sachet.

Seksi
Hal senada juga diungkapkan 

Ketua Kelompok Petani Kopi Wojo 
UPH Kopi Desa Carangwulung, 
Yayak. Ia menuturkan sejarah kopi 
excelsa hingga dikenal saat ini. Kopi 
Excelsa Wonosalam Jombang sudah 
dikenal sejak masa kolonial Belan-
da, tepatnya sekitar tahun 1800.

Dimulai dari membuat 
kebun-kebun kopi di dataran �nggi 
Wonosalam. Yayak menyampaikan 
ada 25 petani kopi dengan lahan 
mencapai 30 hektare di Desa 
Carangwulung Wonosalam 
Jombang pada 2021.

“Banyak varietas kopi yang 
dihasilkan petani di antaranya kopi 
robusta, arabika, dan excelsa. 
Konon kabarnya, kopi excelsa ini 
memiliki citarasa yang �nggi. 
Bentuknya seksi dan unik,” tutur 
Yayak.

Kopi excelsa atau yang biasa 
disebut asisa ini merupakan varie-
tas kopi yang paling banyak tumbuh 
di kawasan sekitar lereng gunung 
Anjasmoro. Ke�nggian areal tanam 
rata-rata 600-1000 mdpl. (mad)
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Kopi Excelsa
Wonosalam

Kopi Excelsa
Wonosalam
Tembus Malaysia

Rasa kopi excelsa Wonosalam 
selain memiliki rasa pahit dominan, 
juga ada rasa manis, asam, dan 
sepat. Namun, ada rasa gurih. Rasa 
unik yang sulit didapatkan dari kopi 
jenis lain, apalagi kopi pabrikan.

Kopi Excelsa produksi petani 
muda Desa Wonosalam, Kecamatan 
telah memperluas pasarnya ke luar 
negeri. Asosiasi Kopi Wonosalam  
mengekspor kopi Excelsa perdana 
ke Malaysia yang secara simbolis 
diberangkatkan Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, di 
Dusun Pucangrejo, Wonosalam. 

Momen pen�ng pelepasan 
produk ekspor tersebut disaksikan 
Bupa� Jombang, Hj Mundjidah 
Wahab bersama Kepala Perwakilan 
Bank Indonesia, Ja�m Budi Hanoto, 
Selasa(12/5/2022).

Ekspor oleh petani muda Desa 
Wonosalam ini menjadi bagian 
pen�ng bagi Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dalam membangun ko- 

koneksitas pasar luar negeri. . Hal 
tersebut �dak terlepas dari pembi-
naan yang dilakukan oleh Kantor 
Bank Indonesia Jawa Timur dan 
Pemerintah Kabupaten Jombang.

Khofifah mengungkapkan, 
Jawa Timur memiliki daerah unggu-
lan penghasil kopi Excelsa, yaitu di 
Wonosalam Jombang, lereng 
Gunung Wilis Madiun, dan lereng 
Gunung Ijen. Ia menuturkan, proses 
budidaya kopi jenis Excelsa menjad-
ikannya unik karena terbilang cukup 
lama. Butuh waktu 5 tahun, mulai 
ditanam sampai bisa dipanen. 

"Kopi Excelsa ini merupakan 
kopi favorit dunia. Dari data, jenis 
kopi Excelsa yang diekspor oleh 
anak muda Wonosalam produksin-
ya seluruh dunia hanya  7 persen,” 
katanya.

Melihat potensi besar komodi-
tas kopi Jawa Timur, Gubernur 
Khofifah kembali mengajak kaum 
muda mengembangkan komoditas  

unggulan tersebut. Terutama bagi 
mereka yang memang memiliki 
passion bergelut di bidang bisnis 
komoditas kopi, agar terus memba-
ngun jejaring perluasan pasar dan 
mengekspornya ke mancanegara.
Terlebih lagi, ekspor perdana kopi 
Excelsa Wonosalam ini diinisiasi 
oleh para generasi muda di 
Jombang. Yakni kerja sama antara 
pemuda dari Desa Wonosalam 
dengan ekspor�r PT Indo Samudra 
Ekspor yang juga dipimpin oleh 
anak muda.

"Saya ingin mengajak 
anak-anak muda yang memiliki 
passion masuk di sektor perkebu-
nan, terutama kopi karena pasarnya 
bagus. Apalagi Excelsa yang 
ditanam di sini ini termasuk jenis 
yang cukup favorit di pasar dunia," 
kata Khofifah.

Gubernur Khofifah berulangka-
li menyatakan rasa bahagia dan 
bangga atas keberhasilan anak-anak  

asal Wonosalam itu. Ia pun kagum 
dengan filosofi yang mereka 
bangun, yaitu "dari desa untuk 
dunia". 

"Dari desa untuk dunia, filosofi 
mereka luar biasa, dari Desa 
Wonosalam menembus pasar 
dunia. Mudah-mudahan ini akan 
terus bisa mendorong dan 
menyemanga� kawan-kawan muda 
untuk terus produk�f di sektor 
apapun terutama di sini di sektor 
tanam kopi, dan kemudian mereka 
sudah sukses bisa tembus pasar 
ekspor," harapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indo-
nesia Ja�m, Budi Hanoto menyam-
paikan, keberhasilan melakukan 
ekspor kopi Excelsa salah satu 
bentuk model bisnis End to End. BI 
telah melakukan pendampingan 
UMKM produsen kopi Excelsa 
Wonosalam ini sejak 2019.

"Mulai dari pengadaan bibit, 
cara tanam bagaimana teknologi 
menanamnya juga bantuan alat dan 
sebagainya sampai akhirnya di 
hilirnya," katanya. BI juga memberi-
kan pendampingan business match-
ing yang mempertemukan antara 
demand and supply.

Budi mengatakan, sinergi 
ins�tusinya bersama Pemprov dan 
Pemkab, juga dinas dan OPD terkait 
akhirnya berbuah kesuksesan 
hingga tahapan ekspor 12 ton. 

Ia berharap hal seper� ini dapat 
terus berkembang dan diadaptasi 
oleh UMKM lainnya di Jawa Timur. 
Apalagi bisa dikembangkan oleh 
anak-anak muda yang tentu memliki 
semangat luar biasa.

Perwakilan UMKM Rubath Kopi 
Jombang produsen Kopi Excelsa 
Wonosalam, Wiknyo Susandi, men-
yampaikan, UMKM binaan asosiasi 
kopi Wonosalam yang sebenarnya 
terbentuk dari kelompok ngaji atau 
majelis ilmu agama, diberi amanah 
untuk mendirikan suatu usaha 
melalui Rubath Kopi Jombang.

Dari situ, kata dia, ada pesan 
untuk se�ap anggota Rubath Kopi 
Jombang agar se�ap memproses 
kopi mereka diminta untuk mengh-
adirkan ha� dan doa. Hal tersebut 
dilakukan agar kopi yang dihasilkan 
berkualitas dan berspiritualitas.
"Agar se�ap orang yang minum kopi 
Rubath Kopi Jombang tak hanya 
tenang ha�nya juga tenang pikiran-
nya. Dari segelas kopi, kami 
berharap bisa terjalain silaturrahim. 
Kami memang anak-anak muda 
desa, tapi kami memiliki mimpi 
untuk mendunia," kata Wiknyo.

Terbesar 
Kecamatan Wonosalam 

merupakan salah satu lumbung 
penghasil kopi jenis Excelsa terbe-
sar di Indonesia Hamparan tana-
man kopinya terbentang di kaki 
Gunung Anjasmoro yang 
berbatasan dengan Kabupaten 
Kediri, Malang, dan Mojokerto.

Ketua Asosiasi Kopi 
Wonosalam, Endrias Bambang 
mengatakan, sebagai kawasan 
penghasil kopi petani kopi 
Wonosalam terus berjuang men-
embus pasar nasional dan dunia.

Selain Arabica dan Robusta, 
saat ini tengah mengembangkan 
Excelsa menjadi produk khas 
Wonosalam. Sebab tanaman ini tak 
banyak ditemukan di tempat lain di 
Indonesia. "Excelsa ini menjadi 
varietas khas desa kami," kata 
Endrias Bambang, Kamis 
(12/5/2022).

Saat ini kapasitas produksi 
petani kopi  mencapai 20 ton per 
tahun. Meski cukup besar, namun 
jumlah tersebut belum mampu 
memenuhi kebutuhan kopi nasion-
al. Harga jual biji (green bean) Excel-
sa juga lebih murah dibanding 
Robusta dan Arabica, sekitar Rp 
85.000 per kilogram di �ngkat 
petani.

Dikatakannya, upaya memper-

kenalan produk Excelsa ke pasaran 
terus dilakukan. Salah satunya 
dengan membawa ke pentas pam-
eran kopi nasional agar bisa dikenal 
seper� kopi arabika dan robusta. 
"Kami berusaha membentuk pasar 
dulu," ujarnya.

Ia op�mis produk Excelsa 
Wonosalam akan bisa sejajar 
dengan Robusta dan Arabica, dan 
menjadi menu favorit coffeeshop 
tanah air. Apalagi edukasi kopi 
secara sehat terus dilakukan 
dengan mengurangi meminum kopi 
sachet.

Seksi
Hal senada juga diungkapkan 

Ketua Kelompok Petani Kopi Wojo 
UPH Kopi Desa Carangwulung, 
Yayak. Ia menuturkan sejarah kopi 
excelsa hingga dikenal saat ini. Kopi 
Excelsa Wonosalam Jombang sudah 
dikenal sejak masa kolonial Belan-
da, tepatnya sekitar tahun 1800.

Dimulai dari membuat 
kebun-kebun kopi di dataran �nggi 
Wonosalam. Yayak menyampaikan 
ada 25 petani kopi dengan lahan 
mencapai 30 hektare di Desa 
Carangwulung Wonosalam 
Jombang pada 2021.

“Banyak varietas kopi yang 
dihasilkan petani di antaranya kopi 
robusta, arabika, dan excelsa. 
Konon kabarnya, kopi excelsa ini 
memiliki citarasa yang �nggi. 
Bentuknya seksi dan unik,” tutur 
Yayak.

Kopi excelsa atau yang biasa 
disebut asisa ini merupakan varie-
tas kopi yang paling banyak tumbuh 
di kawasan sekitar lereng gunung 
Anjasmoro. Ke�nggian areal tanam 
rata-rata 600-1000 mdpl. (mad)
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Erni

Banyuwangi, daerah di ujung 
Timur pulau Jawa ini dulu hanya 
tempat transit wisatawan ke Bali. 
Namun kini Banyuwangi menjadi 
tujuan wisata. Ada Kawah Ijen, 
Pantai Plengkung (G-Land), Pulau 
Merah, Pantai Marina Boom,  
Sabana Sadengan, Teluk Hijau, 
Pantai Sukamade, Hutan De 
Jawatan, Pulau Tabuhan, Bangsring 
Underwater, dan Taman Gandrung 
Terakota.

Banyuwangi juga memiliki 
budaya tradisional yang terkenal, 
seper� Tari Gandrung, Tari Seblang, 
Kebo-keboan, Kuntulan, Angklung 
Paglak, Pe�k Laut, Janger Damarwu-
lan, dan masih banyak lagi.

Dengan pesona wisata dan 
budayanya itu, Banyuwangi pernah 
menyabet penghargaan Excellence 
and Innovation in Tourism dalam 
ajang United Nations World Tourism 
Organization. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 
M.Y. Bramuda, S.Sos, MBA, MM 
mengatakan, untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke Bumi 
Blambangan, diperlukan kesiapan 
semua pihak untuk bahu membahu 
sebagai tuan rumah yang baik dan 
ramah. 

“Banyuwangi sejuk, aman, 
nyaman, indah, ter�b dan mampu 
memberikan kenangan yang mem-
pesona bagi wisatawan,” katanya.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabu-
paten Banyuwangi, Ainur Rofiq, 
S.Sos, MM  mengatakan, sebelum 
pandemi Covid-19 kunjungan wisata 
di Banyuwangi sebanyak 5,3 juta 
dan sekitar tahun 2020 turun men-
jadi 2,5 juta. Kemudian tahun 2021 
masih bisa tembus 3 juta. 

“Meskipun dalam kondisi masih 
pandemi, tahun 2021 �ngkat hunian 
masih lumayan �nggi. Ini menjadi 
harapan Pemda Banyuwangi untuk 
menggairahkan �ngkat kunjungan 
wisatanya,” kata Ainur Rofiq. 

Dijelaskan dengan berbagai 
program, �ngkat okupansi hotel 
mulai September sampai Desember 
2020 justru meningkat dibanding 
bulan yang sama di tahun 2019. Saat 
pandemi justru  di triwulan ke�ga 
�ngkat kunjungan di hotel �nggi 
dibandingkan triwulan keempat 
tahun 2019.

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata melalui program stayca-
tion menggabungkan konsep 
pertunjukan seni terbatas di luar 
ruang (outdoor) disaksikan bebera-
pa wisatawan saja. Umumnya, 
staycation dilaksanakan di hotel. 
sehingga hanya tamu-tamu hotel 
dan beberapa tamu dalam jumlah 
terbatas saja yang bisa menikma�.

Ada sekitar 60 grup kesenian 
yang dilibatkan dalam program ini. 
Staycation umumnya digelar pada 
akhir pekan, mulai hari Jumat 
hingga Minggu dengan menampil-
kan beragam jenis kesenian seper� 
janger, jaranan, dan lainya.

Pemkab Banyuwangi sangat 
op�mis�s bisa mengandalkan  stay-
cation sebagai program solu�f di 
tengah pandemi Covid-19. Stayca-
tion digelar di hotel-hotel yang 
memiliki konsep outdoor. Hotel 
yang sudah menjalankan program 
ini, seper� Ketapang Indah, Grand 
Harvest, Villa Solong, dan Hotel 
Dialoog. 

Dengan program staycation ini, 
saat weekend, okupansi rata-rata 
hotel yang menggelar staycation 
ada di angka 90 persen. Ini sekaligus 
menggerakkan roda ekonomi para 
pekerja seni dan memberikan pelu-
ang kembali  kepada grup kesenian 
untuk bisa beratraksi. Karena sejak 
ada pandemi, pelaku pertunjukan 
seni berhen� total. 

Meskipun Covid-19 sudah 
melandai dan sudah banyak kelong-
garan, program ini tetap dilanjutkan. 
Bahkan di liburan Idul Fitri 2022, 
mulai 30 April – 8 Mei 2022 kunju- 
ngan wisata meningkat hingga men-

capai 250 ribu pengunjung. Tidak 
hanya itu saja, hasil survey Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata kabu-
paten Banyuwangi juga terjadi 
peningkatan di pusat oleh-oleh 
sekitar 100 hingga 150 persen. 
Kemudian juga ada peningkatan 
pengunjung resto, bahkan sampai 
400 persen.

Gandrung
Dari sekian des�nasi wisata, 

Banyuwangi memiliki pesona 
budaya tradisional yang menjadi 
magnet wisatawan: kesenian 
Gandrung. Tari Gandrung menjadi 
ikon Banyuwangi. Ada 3 patung Tari 
Gandrung di Banyuwangi yang 
terkenal, dua di antaranya diban-
gun oleh Pemkab Banyuwangi 
sebagai tanda ucapan selamat 
datang bagi wisatawan, yaitu di 
Watu Dodol di sebelah utara pintu 
masuk Banyuwangi dari arah 
Situbondo dan di Pegunungan 
Gumi�r, perbatasan Banyuwangi 
dan Jember. Ke�ga, Seribu Patung 
Gandrung di Taman Gandrung 
Terakota. (Non)

Wis�a

Banyuwangi, daerah di ujung Timur pulau Jawa ini dulu hanya 
tempat transit wisatawan ke Bali. Namun kini Banyuwangi 
menjadi tujuan wisata. Ada Kawah Ijen, Pantai Plengkung 
(G-Land), Pulau Merah, Pantai Marina Boom,  Sabana Sadengan, 
Teluk Hijau, Pantai Sukamade, Hutan De Djawatan, Pulau 
Tabuhan, Bangsring Underwater, dan Taman Gandrung Terakota.

Banyuwangi
Terus Menggeliat
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Banyuwangi, daerah di ujung 
Timur pulau Jawa ini dulu hanya 
tempat transit wisatawan ke Bali. 
Namun kini Banyuwangi menjadi 
tujuan wisata. Ada Kawah Ijen, 
Pantai Plengkung (G-Land), Pulau 
Merah, Pantai Marina Boom,  
Sabana Sadengan, Teluk Hijau, 
Pantai Sukamade, Hutan De 
Jawatan, Pulau Tabuhan, Bangsring 
Underwater, dan Taman Gandrung 
Terakota.

Banyuwangi juga memiliki 
budaya tradisional yang terkenal, 
seper� Tari Gandrung, Tari Seblang, 
Kebo-keboan, Kuntulan, Angklung 
Paglak, Pe�k Laut, Janger Damarwu-
lan, dan masih banyak lagi.

Dengan pesona wisata dan 
budayanya itu, Banyuwangi pernah 
menyabet penghargaan Excellence 
and Innovation in Tourism dalam 
ajang United Nations World Tourism 
Organization. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 
M.Y. Bramuda, S.Sos, MBA, MM 
mengatakan, untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke Bumi 
Blambangan, diperlukan kesiapan 
semua pihak untuk bahu membahu 
sebagai tuan rumah yang baik dan 
ramah. 

“Banyuwangi sejuk, aman, 
nyaman, indah, ter�b dan mampu 
memberikan kenangan yang mem-
pesona bagi wisatawan,” katanya.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabu-
paten Banyuwangi, Ainur Rofiq, 
S.Sos, MM  mengatakan, sebelum 
pandemi Covid-19 kunjungan wisata 
di Banyuwangi sebanyak 5,3 juta 
dan sekitar tahun 2020 turun men-
jadi 2,5 juta. Kemudian tahun 2021 
masih bisa tembus 3 juta. 

“Meskipun dalam kondisi masih 
pandemi, tahun 2021 �ngkat hunian 
masih lumayan �nggi. Ini menjadi 
harapan Pemda Banyuwangi untuk 
menggairahkan �ngkat kunjungan 
wisatanya,” kata Ainur Rofiq. 

Dijelaskan dengan berbagai 
program, �ngkat okupansi hotel 
mulai September sampai Desember 
2020 justru meningkat dibanding 
bulan yang sama di tahun 2019. Saat 
pandemi justru  di triwulan ke�ga 
�ngkat kunjungan di hotel �nggi 
dibandingkan triwulan keempat 
tahun 2019.

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata melalui program stayca-
tion menggabungkan konsep 
pertunjukan seni terbatas di luar 
ruang (outdoor) disaksikan bebera-
pa wisatawan saja. Umumnya, 
staycation dilaksanakan di hotel. 
sehingga hanya tamu-tamu hotel 
dan beberapa tamu dalam jumlah 
terbatas saja yang bisa menikma�.

Ada sekitar 60 grup kesenian 
yang dilibatkan dalam program ini. 
Staycation umumnya digelar pada 
akhir pekan, mulai hari Jumat 
hingga Minggu dengan menampil-
kan beragam jenis kesenian seper� 
janger, jaranan, dan lainya.

Pemkab Banyuwangi sangat 
op�mis�s bisa mengandalkan  stay-
cation sebagai program solu�f di 
tengah pandemi Covid-19. Stayca-
tion digelar di hotel-hotel yang 
memiliki konsep outdoor. Hotel 
yang sudah menjalankan program 
ini, seper� Ketapang Indah, Grand 
Harvest, Villa Solong, dan Hotel 
Dialoog. 

Dengan program staycation ini, 
saat weekend, okupansi rata-rata 
hotel yang menggelar staycation 
ada di angka 90 persen. Ini sekaligus 
menggerakkan roda ekonomi para 
pekerja seni dan memberikan pelu-
ang kembali  kepada grup kesenian 
untuk bisa beratraksi. Karena sejak 
ada pandemi, pelaku pertunjukan 
seni berhen� total. 

Meskipun Covid-19 sudah 
melandai dan sudah banyak kelong-
garan, program ini tetap dilanjutkan. 
Bahkan di liburan Idul Fitri 2022, 
mulai 30 April – 8 Mei 2022 kunju- 
ngan wisata meningkat hingga men-

capai 250 ribu pengunjung. Tidak 
hanya itu saja, hasil survey Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata kabu-
paten Banyuwangi juga terjadi 
peningkatan di pusat oleh-oleh 
sekitar 100 hingga 150 persen. 
Kemudian juga ada peningkatan 
pengunjung resto, bahkan sampai 
400 persen.

Gandrung
Dari sekian des�nasi wisata, 

Banyuwangi memiliki pesona 
budaya tradisional yang menjadi 
magnet wisatawan: kesenian 
Gandrung. Tari Gandrung menjadi 
ikon Banyuwangi. Ada 3 patung Tari 
Gandrung di Banyuwangi yang 
terkenal, dua di antaranya diban-
gun oleh Pemkab Banyuwangi 
sebagai tanda ucapan selamat 
datang bagi wisatawan, yaitu di 
Watu Dodol di sebelah utara pintu 
masuk Banyuwangi dari arah 
Situbondo dan di Pegunungan 
Gumi�r, perbatasan Banyuwangi 
dan Jember. Ke�ga, Seribu Patung 
Gandrung di Taman Gandrung 
Terakota. (Non)

Wis�a

Banyuwangi, daerah di ujung Timur pulau Jawa ini dulu hanya 
tempat transit wisatawan ke Bali. Namun kini Banyuwangi 
menjadi tujuan wisata. Ada Kawah Ijen, Pantai Plengkung 
(G-Land), Pulau Merah, Pantai Marina Boom,  Sabana Sadengan, 
Teluk Hijau, Pantai Sukamade, Hutan De Djawatan, Pulau 
Tabuhan, Bangsring Underwater, dan Taman Gandrung Terakota.

Banyuwangi
Terus Menggeliat
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Tari Gandrung merupakan tari 
khas Banyuwangi yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Budaya 
Tak Benda oleh Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan. Dalam 
bahasa setempat, gandrung berar� 
cinta atau terpesona. Tarian ini me- 
ngandung ungkapan cinta kepada 
Dewi Sri atau Dewi Kesuburan 
dalam kepercayaan masyarakat 
setempat, yang telah banyak mem-
berikan kesejahteraan para petani.

Dalam perjalanannya, di masa 
kerajaan Blambangan, tari 
Gandrung digunakan para prajurit 
Blambangan untuk mengumpulkan 
rekan-rekan seperjuangannya yang 
sebelumnya tercarai berai. Pada 
jaman kolonialisme, Tari gandrung 
adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari tak�k untuk melawan penjajah-
an.

Saat ini �ap tahun Banyuwangi 
mengggelar Fes�val Gandrung 

Sewu. Event ini merupakan event 
tahunan yang diselenggarakan 
dengan latar belakang pemandan-
gan indah pantai Boom Banyuwangi 
dan selat Bali. 

Fes�val Gandrung sewu adalah 
pertunjukan tari kolosal Banyuwangi 
yang melibatkan seribu penari 
(sewu berar� seribu). Event ini 
mulai digelar sejak tahun 2012. 
Perpaduan koreografi yang 
menawan, kostum yang indah, dan 
kisah sendratari yang penuh nuansa 
sejarah membuat Fes�val Gandrung 
Sewu ini menjadi pegelaran 
spektakuler yang �ap tahunnya 
dihadiri ribuan wisatawan.

Saat pandemi Covid-19, Fes�val 
Gandrung Sewu dilaksanakan secara 
virtual dengan mengundang para 
komunitas penari di Jawa Timur dan 
berbagai penjuru nusantara bahkan 
dunia untuk menari Gandrung 
bersama-sama, lalu ditampilkan 

Pesona Seribu

secara virtual. 
Tahun ini, Fes�-
val Gandrung 
Sewu dimasukkan 
sebagai  program Kharisma Event 
Nusantara (KEN) 2022. Program KEN 
2022 secara resmi diluncurkan oleh 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Krea�f, Sandiaga Salahuddin Uno 
pada pada 1 Maret 2022.

Sebagai bentuk pelestarian seni 
budaya Gandrung, selain menyele-
nggarakan Fes�val Gandrung Sewu, 
Banyuwangi juga mempunyai  
des�nasi wisata dengan menyuguh-
kan ribuan patung Gandrung, yaitu 
Taman Gandrung Terakota.

Pesona Patung Gandrung
Di antara banyak narasi, seba-

gian warganet menyeret nama 
Taman Gandrung Terakota (TGT) 
dalam perbincangan film yang 
bertajuk KKN Desa Penari . Pasalnya, 

TGT ini menyajikan ratusan patung 
penari Gandrung. Dinamakan seribu 
patung karena di Taman Gandrung 
Terakota (TGT) terdapat banyak 
patung penari gandrung yang dipa-
jang di area persawahan.  TGT ini 
adalah  sebuah “situs rawat ruwat” 
seni budaya, dalam suatu kawasan 
bukit hijau dan hamparan sawah,  
yang digadang-gadang bakal menja-
di salah satu Ikon pariwisata  di 
Banyuwangi. 

Memasuki kawasan TGT,  kita 
akan disambut barisan patung 
penari gandrung yang tersebar di 
berbagi spot lahan persawahan 
Terasiring yang merupakan sawah 
produk�f seluas sekitar �ga hektar 
di lereng gunung Ijen. Tepatnya di 
kawasan Jiwa Jawa Ijen Resort, 
Kecamatan Licin, Banyuwangi.

TGT �dak hanya menyajikan 
patung-patung penari gandrung. Di 
kawasan ini, kita akan menyaksikan 
bukit hijau dan hamparan sawah.  Di 
dalamnya dapat kita temukan galeri 
seni rupa, amfitheatre terbuka 
untuk pertunjukan berjadwal, yakni 
sendratari gandrung, perhelatan 
musik jazz. Selain itu kita juga akan 
melihat hamparan sawah dengan 
para petani sedang membajak, 
kebun kopi, pohon durian, pohon 
manggis, tumbuhan perindang, 
“arboretum bambu”, museum hidup 
berbagai jenis bambu, dan 
taman-taman sebagian besar kreasi 
warga setempat. Di sisi barat, kita 
akan menyaksikan keindahan 
gunung Ijen yang memiliki ke�ng-
gian 2.443 meter di atas permukaan 
laut. Sementara jika pandangan di 
arahkan ke Timur, maka akan 
tampak selat bali.

Dalam jarak yang tak begitu 
jauh, kita bisa menjangkau desa 
Kemiren, sebuah “suaka seni budaya 
Osing”, penduduk asli Banyuwangi. 

Di Desa Kemiren kita juga bisa men-
datangi Sanggar Genjah Arum 
tempat Se�awan Subek�, ahli kopi 
dan perawat seni budaya Banyu-
wangi, yang rajin menyajikan kopi 
Osing dan pementasan seni. Sebuah 
konfigurasi yang potensial untuk 
menggerakkan krea�vitas dan 
kemandirian warga menjadi “gera-
kan kebudayaan”.

Menurut Sugeng Prianto, Koor-
dinator Front Office TGT,  penggagas 
sekaligus owner Taman Gandrung 
Terakota ini adalah Sigit Pramono.  
Konsep utama didirikannya TGT ini 
adalah keinginan dari Sigit Paramo-
no untuk melestarikan budaya dan 
menjadikan TGT ini ikon kedua di 
Banyuwangi setelah kawah Ijen.

Sugeng menuturkan, apa yang 
dilakukan Sigit Purnomo ini 
merupakan investasi sosial-budaya 
yang bersifat menggerakkan, atau 
ak�vitas berdampak, yang bertum-
pu pada passion dan kepedulian. 
Mengerjakan proyek ini bukan 
berdasar atas perhitungan 
untung-rugi atau return on invest-
ment (ROI) terhadap jumlah uang 
yang diinvestasikan. Tetapi bertum-
pu pada return of happiness, pada 
kesenangan, kebahagiaan, karena 
berdampak pada semesta. 

Mengkreasi karya patung 
terakota berbentuk penari, 
Gandrung Terakota (Terracotta 
Dancers), merupakan upaya 
merawat bumi. Suatu monumen 
kehidupan yang organik, yang 
memiliki narasi pen�ng bagi 
masyarakat sekitarnya, ikon daerah, 
sekaligus berpotensi menginspirasi 
bagi orang banyak.

Situs Gandrung Terakota juga 
bisa dipahami sebagai upaya 
rebranding, meremajakan citra, 
merek (brand); tari Gandrung dan 
Banyuwangi sebagai brand Banyu- 

wangi. Tari Gandrung, bukit, sawah, 
dan kopi merupakan modal kultural 
awal, yang dikreasi dan dikemas 
menjadi sesuatu yang lain, yang 
menghasilkan pengetahuan. In�nya
adalah inovasi. Sigit Pramono ingin-
memaksimalkan pengalamannya 
sebagai bankir, ak�vis sosial-filan-
trophi, manajer, dan sensi�vitasnya 
sebagai landscape photography/fo-
tografer lanskap untuk memulai 
seluruh kerja budayanya. 

Lebih lanjut diceritakan, 
patung-patung di TGT ini terbuat 
dari tembikar terinspirasi dari Terra-
cotta Warrior and Horses di Tiong-
kok yang dibangun pada masa 
Kaisar Qin Shi Huang (259-210 SM). 
Penataannya melibatkan kurator 
seni rupa dari Galeri Nasional Indo-
nesia dan dosen Ins�tut Seni Indo-
nesia (ISI) Yogyakarta, Dr Suwarno 
Wisetrotomo.

Sebutan terakota (terra co�a; 
bahasa Itali, atau terra cocta; 
bahasa La�n), juga mengacu pada 
warna merah hasil pembakaran, 
dan berpori pada bidangnya. 
Terakota sebagai jejak peradaban 
manusia, memiliki sejarah panjang. 
Dengan kualitas di bawah keramik 
(yang dibakar di atas suhu 1000 
derajat Celsius), terakota menjadi 
berwatak lebih ringkih; rentan 
terhadap benturan, apalagi jatuh, 
akan mudah retak bahkan hancur. 

Dalam proses melibatkan 
seluruh anasir semesta; dari tanah, 
air, angin, dan api. Jika retak atau 
hancur, ia akan kembali ke tanah. Di 
sinilah letak keis�mewaan situs 
“Taman Gandrung Terakota” ini,  
watak ringkih justru menyadarkan 
kita semua, bahwa tak ada yang 
abadi dalam kehidupan ini. Dari 
tanah kembali ke tanah. (Non)

PLESIR
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rekan-rekan seperjuangannya yang 
sebelumnya tercarai berai. Pada 
jaman kolonialisme, Tari gandrung 
adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari tak�k untuk melawan penjajah-
an.

Saat ini �ap tahun Banyuwangi 
mengggelar Fes�val Gandrung 

Sewu. Event ini merupakan event 
tahunan yang diselenggarakan 
dengan latar belakang pemandan-
gan indah pantai Boom Banyuwangi 
dan selat Bali. 

Fes�val Gandrung sewu adalah 
pertunjukan tari kolosal Banyuwangi 
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kan ribuan patung Gandrung, yaitu 
Taman Gandrung Terakota.
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Di antara banyak narasi, seba-

gian warganet menyeret nama 
Taman Gandrung Terakota (TGT) 
dalam perbincangan film yang 
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Wisetrotomo.
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bahasa La�n), juga mengacu pada 
warna merah hasil pembakaran, 
dan berpori pada bidangnya. 
Terakota sebagai jejak peradaban 
manusia, memiliki sejarah panjang. 
Dengan kualitas di bawah keramik 
(yang dibakar di atas suhu 1000 
derajat Celsius), terakota menjadi 
berwatak lebih ringkih; rentan 
terhadap benturan, apalagi jatuh, 
akan mudah retak bahkan hancur. 

Dalam proses melibatkan 
seluruh anasir semesta; dari tanah, 
air, angin, dan api. Jika retak atau 
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