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RedaksiKabar 

Mendukung UMKM GoDigital
PERKEMBANGAN bisnis digital di Indonesia kini telah tumbuh pesat. 
Kondisi wabah Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun dan 
menyebabkan mobilitas masyarakat terbatas telah mendorong munculnya 
kreativitas dan inovasi. Salah satunya, kian maraknya bisnis berbasis digital.

Bagi pelaku usaha, adaptasi dan melakukan kreasi dengan pendekatan 
di gital kini sudah merupakan keniscayaan. Bila pelaku usaha mampu bera-
daptasi, bahkan mampu menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bis-
nisnya, merekalah yang mampu tetap survive di era digital.

Namun, kebanyakan pelaku bisnis skala ‘wong cilik’ atau usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi) belumlah melek digital. Se
hingga, pemanfaatan platform niaga online menjadi kurang maksimal.

Kondisi itu disadari oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 
Oleh sebab itu ia kemudian terus mendorong UMKM untuk memanfaatkan 
digital. Pemprov Jatim pun akan mendukung keberadaan aplikasi yang mau 
merangkul UMKM Jawa Timur dalam pengembangannya.

Pemprov Jatim juga terus melakukan penguatan kepada UMKM. Tak sedikit 
terobosan-terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan UMKM dari kon-
vensional menjadi digital. Salah satunya bekerjasama dengan market place 
shopee, berupa pembukaan Kampus UMKM Shopee yang terletak di Kota 
Malang.

Selama ini Dinas koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Surabaya menca
tat, selam tahun 2020 hingga 2021, jumlah UMKM di Surabaya meningkat 40 
ribu. Sementara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mencatat ada 
9,7 juta UMKM yang dimiliki Jawa Timur. UMKM tersebut sangat berpotensi 
untuk berkembang menjadi lebih baik dengan memanfaatkan digitalisasi. 
Redaksi
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Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemprov Jawa Timur. 
Terbaru, Pemprov Jatim menerima penghargaan dari Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Provinsi 

Terbaik kedua Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022. 

P

Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim 

Terbaik Kedua NASIONAL

enyerahan penghargaan 
itu dilaksanakan secara 
virtual dalam rangkaian 
Pembukaan Musrenbang-

nas Tahun 2022 yang dibuka re-
smi oleh Presiden RI, Joko Widodo 
(Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta, 
(28/4/2022). 

Atas capaian tersebut, Gubernur 
Khofifah menjelaskan, penghar-
gaan yang diterima Provinsi Jatim 
merupakan hasil kerja sama, si
nergitas dan harmonisasi jajarannya 
di tingkat provinsi hingga pemerin-
tah kabupaten/kota, bahkan sampai 
ke tingkat terbawah. 

“Alhamdulilah Provinsi Jatim 
mendapat penghargaan terbaik 
kedua Perencanaan Pembangunan 
Daerah Tahun 2022. Penghargaan 
ini tak lepas dari sinergitas dan 
harmonisasi dari Bupati/Walikota 
se-Jatim dalam peningkatan ino-
vasi pem bangunan daerah mas-
ing-masing yang berdampak bagi 
kemajuan pemba ngunan Jatim,” 
ungkap Khofifah saat dijumpai di 
sela-sela kegiatan di Kabupaten 
Tuban. 

Disampaikan Gubernur Khofi
fah, Penghargaan Pembangunan 
Daerah merupakan anugerah eva
luasi kreatif dalam bentuk apresia-
si kepada pemerintah daerah yang 
berprestasi dalam menghasilkan 

Humas Jatim
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Sementara itu, Kepala Bappenas 
RI, Suharso Monoarfa, menam-
bahkan, penghargaan PPD diberi-
kan dalam rangka meningkatkan 
keterpaduan pelaksanaan pem-
bangunan antara Pemerintah Pu-
sat dan Daerah serta sebagai ben-
tuk motivasi dan apresiasi kepada 
Pemerintah Daerah atas prestasi 
dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pencapaian pembangunan 
daerah terbaik. 

“Kementerian PPN/Bappenas 
menyelenggarakan evaluasi kom-
prehensif dan kreatif melalui Peng-
hargaan Pembangunan Daerah 
(PPD). Diharapkan mampu mem-
bangkitkan optimisme untuk terus 
melakukan percepatan dan pemuli-
han sehingga menuju transformasi 
ekonomi inklusif yang berkelanju-
tan,” tambahnya.(red)

GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Alhamdulilah Provinsi Jatim 
mendapat penghargaan terbaik 

kedua Perencanaan Pembangunan 
Daerah Tahun 2022. Penghargaan 

ini tak lepas dari sinergitas
 dan harmonisasi dari Bupati/

Walikota se-Jatim dalam 
peningkatan inovasi 

pembangunan daerah 
masing-masing yang 

berdampak bagi kemajuan 
pembangunan Jatim

“perencanaan berkualitas dan men-
capai target-target pembangunan 
daerah. 

Sinkronisasi dan harmonisasi pe
rencanaan pembangunan daerah 
yang disusun berdasarkan agenda 
pembangunan nasional, lanjut Gu-
bernur Khofifah, merupakan wujud 
dari komitmen terhadap penca paian 
Prioritas Pembangunan Nasional. 
Dengan demikian, dirinya berharap 
dapat memacu semangat pemba-
ngunan di Jawa Timur. 

“Sinergitas pelaksanaan pem-
bangunan mulai dari tingkat pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota ini 
penting dengan tetap mempertim-
bangkan kearifan lokal dan kebu-
tuhan masyarakat. Sesuai prinsip
prinsip pembangunan yang holistik, 
tematik, terintegrasi dan spasial, 
serta dapat bermanfaat bagi pening-
katan kesejahteraan masyarakat di 
daerah,” jelasnya.

Provinsi Jatim sendiri, kata Guber-
nur, dalam penilaian Penghargaan 
Pembangunan Daerah (PPD) tahun 
2022 mengusung program Jatim Pus-
pa, yakni pemberdayaan perempuan 
untuk menggerakan perekonomian 
masyarakat yang berhasil menu-
runkan angka kemiskinan. 

Selain itu, juga diusung inovasi 
terkait peningkatan Indeks Pemba
ngunan Manusia (IPM) Jawa Timur 
yang didukung oleh Program Dou-
ble Track SMA, Kesehatan dan Pen-
didikan Gratis Berkualitas. 

“Serta perencanaan pembangu-
nan yang memiliki koherensi dan 
konsistensi yang baik dari berbagai 
aspek dan memuat kebijakan pemu-
lihan ekonomi akibat Covid 19,” tan-
dasnya. 

Penghargaan yang diperoleh 
Provinsi Jatim tidak lepas salah satu 
strategi umum pembangunan yang 
menjadi landasan pembangunan di 
Provinsi Jatim periode 20192024 
. Yakni Pembangunan berkelanju-
tan yang inklusif bertujuan untuk 
menyelesaikan persoalan kemiski-
nan, pemenuhan kebutuhan dasar, 
penyiapan jawa timur untuk meng-
hadapi disrupsi ekonomi maupun 

ketidakpastian masa depan (uncer-
tain future). 

“Itu sudah tertuang dalam visi 
kami yakni, Terwujudnya Masya
rakat Jawa Timur Yang Adil, Se-
jahtera, Unggul Dan Berakhlak 
Dengan Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Partisipatoris Inklusif Mela-
lui Kerja Bersama Dan Semangat 
Gotong Royong,” pungkasnya. 

Adapun tahapan Penghargaan 
Pembangunan Daerah (PPD) terdiri 
tiga tahap berikut. Pertama, peni-
laian Data Pencapaian Dokumen 
Perencanaan Daerah (RKPD) dan 
Inovasi. 

Kedua, penilaian komprehensif 
dan adaptif terkait perencanaan 
dan capaian pemerintah daerah, 
melalui Presentasi dan Wawancara 
Intensif video conference. Dan Keti-
ga, Verifikasi Lapangan.
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Peringatan Hari Otda ke XXVI, 
ASN Jatim Didorong Aktif 
LAHIRKAN INOVASI

leh karena itu, Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah In-
dar Parawansa, mendo
rong ASN Jawa Timur un-

tuk proaktif menciptakan inovasi dan 
menerapkan nilai berakhlak dalam 
peringatan Hari Otonomi Daerah 
yang ke XXVI tahun 2022.

Arahan itu sejalan dengan tema 
yang diangkat dalam peringatan Hari 
Otda yang ke XXVI tahun 2022 yaitu 
’Dengan Semangat Otonomi Daerah 
Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan 
Berakhlak dengan Membangun Sin-
ergi Pusat dan Daerah dalam Rangka 
Mewujudkan Indonesia Emas 2045’.

“Ada cita-cita besar yang ingin kita 
wujudkan bersama menyongsong 
Indonesia Emas 2045. Tentu saja sin-
ergi, kolaborasi dan juga harmonisasi 
pembangunan antara pusat dengan 
daerah menjadi hal utama yang ha-
rus diprioritaskan,” tegas Gubernur 
Khofifah.

Dan hal itu, menurut Gubernur 
Khofifah, tak lepas dari peran pada 

Tanggal 25 April 2022 merupakan hari peringatan Otonomi Daerah 
(Otda). Tahun ini, peringatan hari Otda yang ke XXVI. Satu hal 
penting yang harus dilakukan dalam peringatan Otda adalah 
bagaimana meningkatkan layanan ASN kepada publik. Sebab, 
Otda memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada 

daerah untuk memberikan pelayanan publik.

ASN di lingkungan Pemprov Jatim 
maupun di lingkungan Pemkab dan 
Pemkot yang ada di Jatim. 

Dengan sikap proaktif, berani 
memulai untuk menciptakan ino-
vasi dan terobosan baru, akan 
menjadi modal dan kekuatan guna 
mencapai pemerintahan daerah 
Jawa Timur yang mampu memak-
simalkan pelaksanaan otonomi 
daerahnya.

Terlebih dengan penerapan core 
values ‘Berakhlak’. Yang tak lain 
memiliki kepanjangan dari ber
orientasi pelayanan, akuntabel, 
kompeten, harmonis, loyal, adaptif 
dan kolaboratif.

“Sikap proaktif harus dijadikan 
kebiasaan baru di lingkungan ASN 
kita. Dimana proaktif ini biasanya 
bisa tumbuh jika didahului dengan 
sikap peka dengan permasalahan 
lingkungan kerjanya. Yang kemudi-
an dilanjutkan dengan sikap proak-
tif mencari solusi dan diimplemen-
tasikan dalam format inovasi baru,” 

tegas Khofifah. 
Habit proaktif ini harus ditum-

buhkan di setiap lini. Yang jika dipu-
puk dengan baik, maka proaktif dan 
solutif akan menciptakan lingkun-
gan kerja yang dinamis dan bergerak 
maju. Antar ASN pun menjadi saling 
menguatkan dan terdorong satu 
sama lain untuk berperan menjadi 
pelopor yang menjadi pemecah ma-
salah. 

Dengan harapan, inovasi yang di-
lahirkan nantinya akan mendorong 
kemajuan pembangunan daerah 
menuju Indonesia Emas 2045 men-
datang. 

“Pun begitu dengan penerapan 
Berakhlak. Berulang kali saya ba-
nyak menyampaikan bahwa tugas 
ASN adalah melayani. Dan itu men-
jadi hal yang tidak bisa ditawar,” 
tambahnya. 

Lebih lanjut Gubernur Khofifah 
juga menyebutkan bahwa dalam 
kerangka otonomi daerah, banyak 
inovasi yang dilakukan di tataran 
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Humas Jatim

Pemprov Jatim. Mulai dari reforma-
si birokrasi, penyelarasan rencana 
kerja pembangunan antara pusat 
dengan pemprov dan juga pem-
prov dengan pemkab/pemkot, ser-
ta penyelarasan peraturan daerah 
dengan peraturan yang diterbitkan 
oleh pemerintah pusat.

Bahkan pekan lalu, ditegaskan 
Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim 
juga baru saja menggelar musren-
bang yang tujuannya adalah penye-
larasan kebijakan pembangunan 
antara pusat, provinsi dan kabupa
ten kota. 

“Memang semangat Otonomi 
daerah berdasarkan UU Nomor 32 
Tahun 2004  adalah desentralisasi. 
Tapi bukan berarti kemudian lepas 
tercerai berai. Sebaliknya justru ha-
rus diikat dengan sinergi yang har-
moni dan juga kolaborasi sehingga 
tujuan negara secara utuh bisa ter-

capai, yang dalam hal ini adalah 
Indonesia Emas di tahun 2045 
mendatang,” tambah Khofifah.

Tidak hanya itu, terkait penera-
pan otonomi daerah, Jatim juga 
tercatat telah mencapai sejumlah 
prestasi dalam memaksimalkan 
pengelolaan potensi daerah. Sep-
erti, salah satunya Jatim menjadi 
provinsi peringkat pertama yang 
realisasi pendapatan APBDnya 
terbesar di tahun 2021 dengan ca-
paian 103,97 persen. 

Dari target pendapatan sebe-
sar Rp 32,9 triliun, sampai dengan 
31 Desember 2021 telah tereal-
isasi Rp 34,2 triliun. Hal itu adalah 
bentuk keberhasilan Jatim dalam 
menjalankan otonomi daerah di 
bidang maksimalisasi pendapatan 
daerah.  Di bidang pertanian, Jawa 
Timur menjadi provinsi penghasil 
padi terbesar pada 2021. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa 
Timur mampu menghasilkan 9,90 juta 
ton gabah kering giling (GKG) pada 
2021. 

Selain itu dalam kaitannya penera-
pan reformasi birokrasi, Jatim dinilai 
KemenPANRB sebagai penyelenggara 
Pelayanan Publik Kategori Pelayanan 
Prima (A) Tahun 2021. Penghargaan 
ini merupakan penghargaan tertinggi 
dalam penilaian evaluasi pelayanan 
publik. Selain itu Pemprov Jatim yang 
meraih predikat sebagai penyeleng-
gara Pelayanan Publik Kategori Sangat 
Baik (A) pada tahun 2021.

“Tantangan ke depan tentu akan 
lebih besar. Namun dengan  Semangat 
Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN 
yang Proaktif dan Berakhlak dengan 
Membangun Sinergi Pusat dan Dae-
rah dalam Rangka Mewujudkan Indo-
nesia Emas 2045,” pungkas Khofifah. 
(red)
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Kampus UMKM Shopee 
Dukung Digitalisasi 
UMKM JATIM

MENURUT laporan State of Mobile 
2022 yang dikutip oleh katadata.
co.id, masyarakat Indonesia meng-
habiskan 5,56 miliar jam untuk 
membuka aplikasi belanja daring 
(online) selama tahun 2021. Nilai 
tersebut meningkat drastis sebesar 
52% dari 3,65 miliar jam pada tahun 
2020.

Data yang tercatat dalam laporan 
eConomy SEA 2021 oleh Google, 
Temasek, dan Bain & Company pun 
menunjukkan bahwa pasar digital di 
Indonesia memiliki grafik yang terus 
naik setiap tahun. Ekonomi digital 

Indonesia meningkat dari angka 47 
miliar Dollar AS pada tahun 2020 
menjadi 70 miliar Dollar AS pada ta-
hun 2021. Ditambah lagi, penetrasi 
digital juga terus meningkat dengan 
158 juta pengguna ecommerce di 
Indonesia. 

Lebih spesifik, berdasarkan data 
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, tercatat ada pening-
katan yang signifikan terhadap 
penggunaan internet oleh pelaku 
UMKM di Jatim, dari 11% di tahun 
2016 menjadi 44% di tahun 2021. 
Artinya, animo UMKM Jatim dalam 

melakukan transformasi digital su-
dah cukup baik. 

Kemudian jika dilihat dari sisi 
perekonomian Jawa Timur, kontri-
busi Koperasi dan UMKM terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Jawa Timur pada tahun 
2021 mencapai 57,81% atau setara 
dengan Rp1.418,94 triliun. Angka 
tersebut mengalami peningkatan 
sebesar 0,56% dibandingkan tahun 
2020 yang mencapai 57,25% atau 
setara Rp1.361,39 triliun. 

Melihat perkembangan data 
tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 

Kemajuan teknologi informasi saat ini harus disikapi dengan bijak, 
tak terkecuali oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Keterampilan digital dalam mengelola usaha pun sudah
 semakin diperlukan jika ingin menjangkau pasar yang lebih luas.
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Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur

ANDROMEDA QOMARIAH

Kita ingin mendorong UMKM 
Jatim agar berkembang bukan 

hanya dari sisi pemasaran 
tetapi juga dari sisi-sisi yang 
lain. Mulai dari peningkatan 

kualitas produk, membangun 
jaringan, dan kegiatan-

kegiatan lain seperti 
bagaimana mereka yang para 

pemula itu bisa membuka 
toko, kemudian mereka bisa 
melakukan penjualan secara 

online, dan sebagainya

“

Timur terus menjalin kerja sama 
dengan lintas sektor untuk mening-
katkan geliat digitalisasi dan kualitas 
UMKM Jawa Timur. Salah satunya 
dengan menggandeng market place 
Shopee untuk mendirikan Kampus 
UMKM Shopee di Kota Malang. 

Sebagai informasi, saat ini ada 8 
(delapan) Kampus UMKM Shopee 
yang sudah berjalan di Indone-
sia. Salah satunya, kampus UMKM 
Shopee Malang yang tepatnya 
berlokasi di Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pelatihan Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Jawa Timur dan te-
lah d iresmikan oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa 
pada tanggal 12 April 2022. 

Kerja sama ini dilakukan untuk 

memfasilitasi pelatihan dan pen-
dampingan para pelaku UMKM di 
Jatim. Kampus UMKM Shopee di-
harapkan dapat berperan sebagai 
fasilitator pelatihan yang memiliki 
peran signifikan pada upaya digital-
isasi UMKM agar naik kelas. 

“Saya optimistis akan ada lompa-
tan kinerja bagi pelaku UMKM ketika 
sudah memiliki kepercayaan diri dan 
pemahaman untuk go online serta 
meningkatkan pemasaran. Apabila 
mereka mendapat penguatan mela-
lui jejaring Kampus UMKM Shopee 
ini, rasanya dunia mereka akan ter-
buka,” ujar Gubernur Khofifah saat 
meresmikan.

Fasilitas Edukasi Kampus 

Dalam kesempatan terpisah, 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, Andromeda 
Qomariah, juga meyakini bahwa ker-
ja sama antara Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan Shopee ini memiliki 
potensi yang besar, terutama bagi 
peningkatan dan pengembangan 
UMKM Jatim. Para pelaku UMKM 
akan mendapat ilmu dan mempela-
jari dengan tepat tentang caracara 
memanfaatkan digitalisasi.

“Kita ingin mendorong UMKM Ja-
tim agar berkembang bukan hanya 
dari sisi pemasaran tetapi juga dari 
sisi-sisi yang lain. Mulai dari pening-
katan kualitas produk, membangun 
jaringan, dan kegiatankegiatan lain 
seperti bagaimana mereka yang 
para pemula itu bisa membuka toko, 
kemudian mereka bisa melakukan 
penjualan secara online, dan se-
bagainya,” terang Andromeda. 

Kampus UMKM Shopee menye-
diakan fasilitas edukasi baik luring 
(offline) maupun daring (online) 
bagi pelaku UMKM. Ada pula fa-
silitas pendamping bisnis dari Tim 
Customer Service Shopee, Trainer 
Shopee, hingga Tim Ekspor Shopee. 
Tak lupa, Shopee juga menjanjikan 
perluasan koneksi dengan hadirnya 
kampus ini. 

Berbagai program yang diha-
dirkan di antaranya Program Pelati-
han Intensif yang bisa diikuti untuk 
mengetahui bagaimana cara ber-
gabung ke ecommerce Shopee, 
mengatur pengiriman dan pengelo-
laan produk, mengembangkan 
usaha, mengoptimalkan sistem pe-
masaran secara digital, serta mem-
pelajari fitur penunjang bisnis lain-
nya yang tersedia di aplikasi Shopee.

Lalu program “Pendampingan 
Pertumbuhan Bisnis” yang dapat 
dimanfaatkan oleh pelaku UMKM 
dengan meminta pelatihan kepada 
pengajar di Kampus Shopee untuk 
memahami administrasi dan juga 
operasional toko seperti membuat 
pembukuan sehingga performa bis-
nis dapat meningkat.

Untuk pelaku UMKM yang mem-
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butuhkan fasilitas penunjang pema-
saran produk, maka bisa meman-
faatkan studio foto yang disediakan 
dengan peralatan pencahayaan 
serta fotografer agar pelaku UMKM 
memiliki foto produk yang mena-
rik. Ada juga ruang “live streaming” 
yang bisa dimanfaatkan UMKM un-
tuk menjajakan barang dagangan 
menggunakan fitur Shopee Live.

Menariknya, seluruh fasilitas yang 
disediakan tersebut tidak dipungut 
biaya (gratis). Pelaku UMKM yang 
tertarik bergabung dengan program 
ini hanya perlu mengisi formulir 
pendaftaran yang bisa didapatkan 
secara online maupun offline de
ngan datang langsung ke lokasi 
Kampus UMKM Shopee Malang. 
Namun, hal yang perlu diperhatikan 
adalah jika mendaftar sudah harus 
memiliki akun penjual shopee yang 
aktif.

Kadis Andromeda juga me
negaskan bahwa seluruh fasilitas 
edukasi dari Kampus UMKM Shop-
ee Malang ini dapat diakses bukan 
hanya oleh pelaku UMKM di Ma-
lang. “Ini bisa dimanfaatkan untuk 
semua UMKM di Jawa Timur. Siapa-
pun yang ingin belajar, kita sangat 
terbuka,” tuturnya. 

Saat ditemui tim redaksi Ma-
jalah Potensi Jawa Timur, Office 
and Facilitating Manager di Kam-
pus UMKM Shopee Malang, Ge-
sika, menjelaskan lebih lanjut ben-
tuk program yang akan dijalankan. 

Ia menggarisbawahi tujuan utama 
kerja sama ini adalah untuk mem-
berdayakan UMKM di setiap daerah 
di Indonesia, termasuk Jawa Timur 
agar lebih bisa memahami digita-
lisasi. 

“Selama ini UMKM misalkan 
keripik Apel Malang cuma ada di 
Malang, mungkin orang Medan ti
dak tahu gimana sih rasanya keripik 
Apel. Tapi dengan adanya digitalisa-
si Shopee yang bergabung dengan 
Pemprov ini bisa membuat pelaku 
UMKM lebih fokus dan semangat 
lagi untuk promosi yang lebih lebar 
bahkan bisa diekspor,” tutur Gesika 
mengawali paparannya. 

Gesika menerangkan bahwa 
Bandung sebagai kota yang lebih 
dulu membangun Kampus UMKM 

Shopee sudah ber-
hasil menggalakkan 
pelaku UMKM-nya 
untuk berubah sta-
tus menjadi Shopee 
UMKM Ekspor. 

“Bandung itu 
pembukaan nomor 
dua setelah Solo. 
Bandung meng-
galakkan UMKM 
di sana itu sampai 
status mereka bisa 
menjadi Shopee 
UMKM Ekspor, 
karena begitu antu-
siasnya para pegiat 

UMKM untuk belajar digitalisasi. 
Jadi semoga Malang yang baru buka 
ini juga bisa menyusul,” harapnya. 

Ia pun menjelaskan mengenai 
syarat dan ketentuan dari Shopee 
UMKM Ekspor. Pertama, harus 
mengikuti kelas pelatihan Kampus 
UMKM Shopee sejumlah 5 per-
temuan. Peserta akan diedukasi 
mengenai cara berjualan di Sho
pee, bagaimana sistem di Shopee, 
hingga akhirnya diikutkan ke pro-
gram ekspor.  

“Kemudian syarat untuk program 
ekspor ada beberapa. Untuk di In-
donesia, antara lain tokonya harus 
sudah aktif selama lebih dari 3 bu-
lan. Lalu tidak ada poin penalti yang 
dideteksi dari sistem Shopee. Kita 
jangkau UMKM yang sudah meme
nuhi target atau bagus performan-
ya,” papar Gesika.  

Jika sudah bergabung de ngan 
Shopee UMKM Ekspor, sistem 
Shopee akan langsung mener-
jemahkan tampilan toko dan 
deskripsi produk ke bahasa negara 
masing-masing. 

“Dari Shopee kita sediakan fasili-
tasnya. Jadi kalau di Shopee Indo-
nesia, tampilan toko dan deskripsi 
produk itu berbahasa Indonesia. 
Tetapi kalau dia sudah bergabung 
ekspor, nanti ada di Shopee Ma-
laysia, Brazil atau Thailand, itu 
menyesuaikan di negara-negara 
masingmasing,” katanya.
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KEPALA Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Jawa Timur, Andromeda 
Qomariah, menerangkan alasan 
dibukanya Kampus UMKM Shopee 
di Kota Malang adalah karena ada 
UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan 
UKM di Kota Apel ini. 

“Di sana sangat memungkinkan 
untuk dilakukan kegiatan-kegiatan 
Kampus UMKM Shopee karena juga 

ada pelatihan sehingga nanti ada 
tune in antara UPT dengan Shopee,” 
ungkap Andromeda. 

Mengamini pernyataan Kadis 
Andromeda tersebut, Kepala UPT 
Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM 
Jawa Timur, Iva Candraningtyas, 
pun menjelaskan bahwa UPT yang 
dipimpinnya tersebut telah diakui 
dan memiliki fasilitas pelatihan yang 

Sinergi UPT Pelatihan Diskop-UKM Jatim 
dan Kampus UMKM Shopee Malang

cukup.  
“Kami lembaga pelatihan yang 

terpercaya dan diakui di Indone-
sia. Ini UPT Pelatihan Koperasi dan 
UKM yang paling eksis karena pen-
gajarnya banyak dan juga memiliki 
fasilitas yang lengkap. Kemarin juga 
ada testimoni dari Menteri Koperasi 
dan UKM tentang bagaimana UPT 
kami ini menjadi UPT percontohan,” 
ungkap Iva. 

Selain itu, UPT Pelatihan Diskop 
dan UKM Jatim ini telah memper-
oleh Sertifikat Akreditasi A atas ke-
layakan perpustakaan yang dikelola 
untuk meningkatkan literasi digital 
UMKM sekaligus penguatan UMKM 
di Jawa Timur. 

Iva pun berkomitmen untuk ter-
us bersinergi dengan pihak Shop-
ee agar bisa semakin memberikan 
manfaat bagi pelaku UMKM di 
Jawa Timur. “Kami berharap apa 
yang Shopee punya dan apa yang 
kami punya itu bisa berjalan ber-
sama sehingga memberi manfaat 
bagi gerakan koperasi dan pelaku 
usaha karena mereka memberikan 
kontribusi besar terhadap pere-
konomian Jawa Timur,” pungkas-
nya. (idc)
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JATIM - KALSEL

TINGKATKAN KERJASAMA
emerintah Provinsi Jawa 
Timur menjalin kerjasa-
ma dengan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Se-

latan untuk meningkatkan peng-
gunaan produk dalam negeri. Ker-
jasama tersebut ditandai dengan 
penandatangann Memorandum 
of Understanding (MoU) oleh Gu-
bernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, dan Gubernur Kaliman-
tan Selatan, H Sahbirin Noor, yang di-
wakili Sekretaris Daerah Provinsi Ka-
limantan Selatan, Roy Rizali Anwar.

Gubernur Khofifah, menga-
takan, Indonesia mempunyai mar-
ket yang sangat besar di sektor 
apapun, termasuk di Kalimantan 
Selatan. Dan kerjasama ini bisa 
mempertemukan antara industri 
dengan sumber bahan baku sub-
titusi hingga bisa mengurangi im-
por bahan baku untuk kebutuhan 
produk dalam negeri.

Adapun kegiatan Misi Dagang 
dan Investasi ini digelar Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur bekerja sama 
dengan Pemerintah Provinsi Kali-

mantan Selatan diselenggarakan di 
Hotel Galaxy Jl. A Yani Kota Banjar-
masin, Rabu (13/4/2022).

Gubernur menjelaskan misi da-
gang dan investasi merupakan 
agenda rutin yang bertujuan untuk 
memaksimalkan potensi Indonesia 
yang luar biasa sehingga menjadi 
energi positif untuk melakukan ker-
ja sama daerah.  

Kegiatan ini merupakan keempat 
kalinya yang diselenggarakan pada 
tahun 2022, setelah Provinsi Jambi 
pada bulan Januari, Provinsi Su-
lawesi Tengah pada bulan Februari, 
serta Provinsi Gorontalo pada bulan 
Maret 2022.  

Pada kegiatan ini tercatat tran-
saksi yang dihasilkan mencapai ang-
ka yang cukup besar yaitu sebesar 
Rp 147.3 miliar yang dihasilkan dari 
berbagai komoditi antar pelaku usa-
ha dari Jawa Timur dan Kalimantan 
Selatan. Dalam misi ini, terdapat 72 
pelaku usaha asal Jatim untuk ber-
transaksi dengan 100 pengusaha di 
Kalsel.

“Nilai tersebut masih akan terus 

bertambah, mengingat begitu ba
nyaknya komoditi yang dihadirkan 
pada misi dagang kali ini,” kata Gu-
bernur, Rabu (13/4/2022).

Sementara untuk penanda-
tanganan kerja sama dilakukan 
antar pelaku usaha, IWAPI, KA-
DIN, Badan Usaha Milik Daerah 
dan Organisasi Perangkat Daerah 
dan DPMPTSP Prov. Jatim. Dalam 
hal ini Jatim  dan DPMPTSP Prov. 
Kalsel memperbarui perjanjian 
kerja sama yang telah dilakukan  
sebelumnya pada tahun 2019.   
Addendum Perjanjian Kerja Sama 
dalam bidang Penanaman Modal 
ditandatangani oleh Kepala Di-
nas PMPTSP Provinsi Jawa Timur, 
Aris Mukiyono dan Kepala Dinas 
PMPTSP Provinsi Kalimantan Sela-
tan Nafarin, yang disaksikan lang-
sung oleh Gubernur Jawa Timur 
dan Sekretaris Daerah Kalimantan 
Selatan. Ruang lingkup kerja sama 
ini meliputi aspek perencanaan, 
pelaksanaan promosi dan pening-
katan realisasi investasi kolabora-
tif, pengembangan, serta evaluasi 
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Menyikapi catatan transaksi 

tersebut, Khofifah menyatakan 
menjadi kesempatan untuk bisa 
mengembangkan potensi kedua 
provinsi, baik di sektor perdagan-
gan, investasi maupun sinergi antara 
organisasi perangkat daerah (OPD). 
Khofifah menyebut, Jatim dan Kalsel 
tengah menjajaki kerja sama baru 
khususnya terkait One Pesantren 
One Product (OPOP).

“Rencananya (OPOP) akan dilun-
curkan Agustus mendatang untuk 
Kalsel,” ujar Khofifah. Khofifah men-
jelaskan OPOP di Jatim telah berkem-
bang dengan baik. Bahkan memiliki 
Training Center of OPOP yang me-
nargetkan satu juta wirausaha santri 
dan 1.000 produk pada 2024 menda-
tang. Oleh sebab itu, Khofifah ber-
harap agar apa yang  dikembangkan 
di Jawa Timur bisa dikembangkan di 
Kalimantan Selatan. 

“Kami akan membangun kemi-
traan dengan Dinas KUKM dan 
Disperindag di sini untuk mengem-
bangkan OPOP. Harapannya adalah 
mereka nantinya bisa berseiring 
dengan ekosistem ekonomi di gital 
yang telah menjadi kebutuhan yang 
tidak bisa ditunda,” jelas orang 
nomor satu di Jatim ini.(red)

LOH JINAWI

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Nilai tersebut masih akan 
terus bertambah, mengingat 
begitu banyaknya komoditi 
yang dihadirkan pada misi 

dagang kali ini

“

di bidang penanaman modal.
Dengan adanya addendum kerja 

sama ini, maka diharapkan kedua 
belah pihak dapat mewujudkan ker-
ja sama yang lebih efisien, efektif, 
dan terarah dengan meningkatkan 
kolaborasi strategi peningkatan in-
vestasi di antara kedua pihak. 

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar 
mengatakan, kedekatan wilayah 
dan kerjasama yang terjalin lama 
disebutnya sebagai faktor perekat 
hubungan Jatim dan Kalsel. Bahkan 

Jatim tercatat sebagai tiga besar 
dalam penjualan dan pembelian ko-
moditas di Kalsel.

Berdasarkan data BPS pada tahun 
2021 penjualan ke Jatim mencapai 
Rp6,4 triliun. Sedangkan pembelian 
dari Jatim mencapai Rp5,2 triliun.

“Diharapkan nilai tersebut bisa 
terus naik dari tahun ke tahun. Dan 
melalui kegiatan ini juga diharap-
kan bisa terus mengambil manfaat 
bagi dan dari kedua wilayah,” pung-
kasnya.
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inas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperind-
ag) Provinsi Jawa Timur 
menekankan pentingnya 

peran industri dalam program voka-
si. Yaitu sebuah program pendidikan 
pada jenjang pendidikan tinggi yang 
bertujuan untuk mempersiapkan 
tenaga yang memiliki keahlian dan 
keterampilan di bidangnya, siap 
kerja, dan mampu bersaing secara 
global.

Industri dinilai perlu terlibat 
dalam proses perencanaan, penye-
lenggaraan, pengembangan, hingga 
evaluasi pendidikan vokasi. Hal ini 
diperlukan untuk mewujudkan pen-
didikan dan pelatihan vokasi yang 
terintegrasi dengan Dunia Usaha 
Dunia Industri (DUDI).

D

LOH JINAWI

Hal ini terungkap dalam kesem-
patan webinar yang diadakan Dis-
perindag Jatim pada 13 April 2022 
lalu. Selaku pembicara, Kepala 
Pusat Pengembangan Pendidikan 
Vokasi Industri  Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia Indus-
tri, Kementerian Perindustrian RI, 
Restu Yuni Widayati, meyampaikan 
beberapa upaya yang kini dilaku-
kan pemerintah untuk mendorong 
industri menjadi mitra pengemba
ngan pendidikan.

Pertama, menyesuaikan pro-
gram studi dengan kebutuhan du-
nia usaha industri dan pasar kerja. 
Kedua, menyesuaikan kurikulum 
pendidikan dengan kebutuhan kom-
petensi di sektor industri. Ketiga, 
melibatkan industri kegiatan pem-

belajaran, khususnya pada prakti-
kum dan praktik kerja di Industri.

“Temu industri secara berkala 
antara satuan pendidikan vokasi 
dengan mitra industri juga menjadi 
upaya Kemenperin dalam memas-
tikan kesesuaian kurikulum dan ca-
paian pembelajaran dengan dunia 
usaha industri,” tutur Restu.

Coaching Clinic Super Tax De-
duction Vokasi juga terus dilakukan 
secara daring yang terdiri dari Sesi 
Pleno dan Sesi Konsultasi berupa 
tanya jawab antara perusahaan de
ngan coach dari Direktorat Jenderal 
Pajak Kementerian Keuangan RI.

Sebagai informasi, Super Tax De-
duction merupakan insentif pajak 
berupa fasilitas pengurangan peng-
hasilan bruto paling tinggi 200% dari 

DISPERINDAG JATIM TEKANKAN 
PENTINGNYA PERAN INDUSTRI 

DALAM PROGRAM VOKASI
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biaya yang dikeluarkan DUDI untuk 
kegiatan vokasi. Adapun informasi 
mengenai Coaching Clinic Super 
Tax Deduction Vokasi dapat diakses 
melalui https://coachingclinicstd.
kemenperin.go.id/.

Hal ini juga senada dengan yang 
disampaikan Kepala Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan (Dispe
rindag) Jawa Timur, Drajat Irawan, 
melalui Laporan Kinerja Disperindag 
Jatim Tahun 2019, bahwa Vokasi In-
dustri diarahkan untuk pembinaan 
dan pengembangan SMK yang link 
and match dengan dunia industri.

Direktur Kemitraan dan Penye
lerasan Dunia Usaha dan Dunia 
Industri, Direktorat Jenderal Pen-
didikan Vokasi, Kemendikbud RI, 
Saryadi, lebih khusus menjelaskan 
tentang SMK Pusat Keunggulan 
(SMK PK).

“Melalui program ini, SMK 
dipersiapkan untuk menjawab tan-
tangan yang dihadapi industri saat 
ini, dengan pembelajaran yang link 
and match dengan industri,” kata 
Saryadi.

Saryadi memaparkan, ada se-

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri - 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian RI,

RESTU YUNI WIDAYATI, 

Nilai tersebut masih akan 
terus bertambah, mengingat 
begitu banyaknya komoditi 
yang dihadirkan pada misi 

dagang kali ini

“

banyak 901 SMK yang sudah dibina 
melalui program SMKPK sejak 2020. 
Kemudian 80% sudah berada dalam 
tingkatan baik dan baik sekali. Lalu 
52% sudah melakukan pembela-
jaran project based learning dalam 
bentuk teaching factory.

“Serta sebanyak 91% memiliki in-

struktur/praktisi industri mengajar 
di SMKPK,” imbuh Saryadi.

Selain itu, Kemendikbudristek 
juga memperkenalkan Skema Pe-
madanan Dukungan pada program 
SMKPK tahun 2022 untuk mening-
katkan kolaborasi yang terukur nya-
ta dengan industri. (idc)
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Gubernur Jatim Pacu

Sugeng

PARAHITA

PENINGKATAN 
PRODUKTIVITAS PERTANIAN

P emprov Jawa Timur 
terus berupaya me-
ningkatkan produk-
tivitas dan kualitas 

sektor pertanian khususnya padi, 
untuk mewujudkan ketahanan dan 
kedaulatan pangan nasional. Hal 
yang dilakukan antara lain dengan 
mempercepat masa tanam padi, 
dan pengembangan varietas unggul 
baru, pemanfaatan lahan produktif 
serta pendampingan dari perguru-
an tinggi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, pun melakukan 

panen raya padi varietas sunggal 
yang di tanam di Desa Trisono Keca-
matan Babadan Kabupaten Ponoro-
go, (25/4/2022). Padi ini merupakan 
varietas unggul yang dikembangkan 
karena memiliki karakteristik usia 
panen 100110 hari dengan hasil 
produksi sekitar 78 ton per hektar.

Selain itu, varietas sunggal juga 
memiliki anakan yang banyak, se
hingga lebih tahan rebah dan cocok 
ditanam di dua musim. Baik musim 
hujan maupun kemarau. Sehingga 
dalam 1 tahun bisa  3 kali periode 
tanam.

“Alhamdulillah kita melakukan 
panen raya padi sunggal di Pono-
rogo. Ponorogo ini masuk 10 besar 
penghasil dan penyumbang Padi di 
Jawa Timur. Kita memang ingin ke-
liling turun bersama petani untuk 
memberi semangat agar terus men-
jaga produktifitas Padi tetap tinggi,” 
kata Kadis Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Jatim, Hadi Sulistyo, di ha-
dapan Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa.

 “Dengan terus semangat mening-
katkan produktivitas padi kita, maka 
akan turut berkontribusi kepada 
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pemenuhan kebutuhan masyarakat 
sekaligus ketahanan dan kedaulatan 
pangan secara nasional,” imbuhnya.

Menurutnya, ketercukupan ko-
moditas beras ini menjadi bagian 
penting dan harus disiapkan. Ketika 
ketahanan pangan menjadi issue 
dunia dan masyarakat Indonesia ba-
han pangan adalah beras, maka ke
tersediaan serta ketercukupan men-
jadi hal yang sangat strategis.

Pada kesempatan itu, Gubernur 
Khofifah juga menyerahkan ban-
tuan Bed Driyer Automixing kepada 
kelompok tani amongkismo Ds. Jan-
ti Kec Slahung dan Poktan Tani Maju 
Desa Bedi Wetan Kec. Bungkal.

Lewat bantuan Bed Driyer atau 
mesin pengering padi ini bisa men-
dukung kualitas Padi yang dihasil-
kan supaya mencapai kualitas kadar 
air yang bagus hingga mencapai 14 
persen sesuai standar dari pemerin-
tah dan bisa jadi kualitas premium.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, 
menyampaikan rasa terima kasih-
nya karena terus mendapatkan 
dukungan penuh dari Pemprov Ja-
tim di bawah komando Gubernur 
Khofifah.

Sugiri menyampaikan, bahwa ke-
hadiran ibu Gubernur Panen Raya di 
Babadan ini karena memiliki banyak 
keunggulan. Antara lain, padi yang 
dipanen hari ini lebih tahan dan co-
cok ditanam dimusim hujan maupun 
kemarau sehingga dalam satu tahun 
bisa dipanen sebanyak tiga kali.

“Matur nuwun ibu atas duku-
ngannya. Semoga lewat kehadiran 
ibu Gubernur ke Ponorogo me-
nambah semangat petani kita serta 
meningkatkan produktifitas Padi di 
Ponorogo guna mensuplai kebutu-
han masyarakat Jatim dan Indone-
sia,” jelasnya.

Galakkan Aksi Percepatan Tanam 
Padi 

Gubernur Khofifah juga meng-
galakkan aksi Gerakan Percepatan 
Tanam Padi di Desa Dempel, Kec. 
Geneng, Kab. Ngawi (24/4/2022). 
Percepatan tanam padi sengaja 

digalakkan sebagai upaya memba-
ngun ketahanan dan kedaulatan 
pangan nasional. 

Didampingi Bupati Ngawi, Ony 
Anwar Harsono, jajaran Forkopimda 
Kab. Ngawi serta puluhan petani di 
desa Dempel, Gubernur Khofifah tu-
run langsung ke sawah seluas 300 ha 
dan menanam padi jenis Inpari 32. 

“Percepatan tanam ini kita 
galakkan untuk menjaga produk-
si padi di Jatim tetap tinggi ser-
ta mewujudkan ketahanan dan 
kedaulatan pangan nasional,” ung-
kap Gubernur Khofifah. 

Pemilihan Varietas padi In-
pari 32 yang ditanam hari ini pun 
memiliki tujuan khusus. Dengan 
menanam varietas ini, diharapkan 
bisa me ningkatkan hasil produksi 
panen dengan potensi kemampuan 
produksi sekitar 9 ton per hektar. 

Lebih lanjut, disampaikan Gu-
bernur Khofifah, fakta bahwa Jawa 
Timur sebagai penyumbang produk-
si nomor satu nasional juga menjadi 
pemicu agar tetap terjaga.

Produksi padi Jawa Timur ta-
hun 2020 dan 2021, berturutturut 
menjadi yang tertinggi se Indone-
sia dengan total produksi mencapai 
masingmasing 9.9 juta ton dan 9,74 
juta ton Gabah Kering Giling (GKG). 

Oleh sebab itu, diperlukan ber
bagai upaya dan inovasi lanjutan un-
tuk mendukung potensi yang telah 
dimiliki. Salah satunya dengan mo
dernisasi alsintan serta  keberadaan 
petani-petani milenial di daerah. 

Khofifah menyebut bahwa di
rinya telah sering bertemu dengan 
petani-petani muda di Ngawi yang 
telah memiliki Laboratorium sendiri 
untuk membangun kultur jaringan 
secara mandiri. 

“Hadirnya petani milenial men-
jadi sangat penting. Kreativitas yang 
luar biasa dari petani milenial Ngawi 
harus di support dari kemudahan 
mereka untuk mengakses berbagai 
regulasi yang menjadi persyaratan 
untuk mengekspor produknya,” tu-
turnya. 

Tidak hanya potensi Petani Mile-

nial, Kabupaten Ngawi sendiri ter-
catat sebagai  daerah penghasil padi 
tertinggi kedua di Jawa Timur yaitu 
786 ribu ton/GKG,  dengan luas pan-
en 128.738 Ha. Jika dibandingkan 
dengan Kab. Lamongan di posisi ter-
atas dengan produksi 792 ribu ton/ 
GKG dengan luasan panen 138.450 
Ha maka kabupaten  Ngawi memiliki 
produktivitas  padi yang lebih bagus  
daripada daerah yang lain di Jawa 
Timur.

Dengan memperhatikan potensi 
tersebut, maka saat ini  Jatim sudah 
harus bisa meningkatkan kualitas 
produksi beras masuk pada kualifi-
kasi beras organik kualitas  Premium 
yang bisa masuk  global market_ 
yang lebih luas. Tentunya tetap de-
ngan dukungan penuh dari peme-
rintah  pusat utamanya kemudahan 
sertifikasi pada jenis atau varian ter-
tentu. 

“Salah satu kualifikasi yang harus 
dipenuhi saat mengekspor produk 
hortikultur adalah sertifikasi lahan 
dan sertifikasi bibit. Inilah penting-
nya kita melakukan berbagai pen-
dampingan di lapangan untuk me-
nemukan sinergitas dari hal yang 
kita lakukan bersama,” jelasnya. 

Bupati Ngawi menyampaikan 
terima kasih atas perhatian yang 
diberikan oleh Pemprov Jatim. 
Dengan potensi luasan lahan dan 
produksi padi di Ngawi dirinya opti-
mis akan terus terjadi peningkatan 
di masa depan. 

“Kami akan terus berupaya untuk 
meningkatkan produksi padi di Kab. 
Ngawi. Petani milenial kita di sini 
sudah sangat luar biasa. Didukung 
juga dengan Peraturan Bupati, di-
harapkan masa tanam bisa semakin 
cepat dan tanah kembali subur dan 
tidak ketergantungan dengan pupuk 
kimia sintesis,” katanya. 

Kegiatan Percepatan Tanam Padi 
ini sebelumnya telah diawali dengan 
kegiatan pengolahan tanah meng-
gunakan mekanisasi dengan meng-
gunakan mesin rotary dan rotavator 
untuk kemudian siap dilanjutkan 
penanaman padi. (red)
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araknya hoaks yang 
beredar di masyar-
akat membuat Dinas 
Komunikasi dan Infor-

matika (Kominfo) Jawa Timur berge
rak cepat. Diskominfo Jatim pun 
menginisiasi pembentukan Komite 
Komunikasi Digital dan membangun 
situs klikhoax.jatimprov.go.id untuk 
memerangi hoaks itu. 

Baru – baru ini, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Jawa Timur, Hudiyono, juga meneri-
ma audiensi dari Pusat Kajian Studi 
Development Goals Center Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS), 
untuk membahas program pengab-
dian masyarakat dari ITS yang akan 
dikerjasamakan dengan Kominfo Ja-
tim. Bentuknya berupa video kam-
panye edukasi untuk mendukung 

Diskominfo Jatim : 

KominfO
Kronik

AYO LAWAN PENYEBARAN HOAKS!

M program menangkal hoaks di Jawa 
Timur.

Video ini nantinya diharapkan 
bisa dimanfaatkan dan disebar-
luaskan melalui kanal-kanal media 
sosial Kominfo Jatim atau media 
lainnya, serta mendapat ekspos dari 
media massa.

Menanggapi hal tersebut, Hudi
yono, menjelaskan, Diskominfo 
Jatim bersama Forkopimda dan 
seluruh jajaran media juga telah 
menginisiasi pembentukan Komite 
Komunikasi Digital.

Peran komite ini adalah untuk 
pencegahan hoaks, mulai dari per-
encanaan, edukasi, perlindungan 
hukum, legalitas dari suatu berita, 
hingga ke pelatihan.

“Kita berharap segera ada renca-
na aksi dari tim Komite Komunikasi 

Digital. Sudah ada SK Gubernur, di 
dalamnya juga fokus pada masalah 
hoaks,” ujarnya.

Kadis Hudiyono pun menerang-
kan tentang klinikhoaks.jatimprov.
go.id.  Kanal yang dirancang oleh 
Diskominfo Jatim ini menyajikan 
data dan mengklasifikasikan infor-
masi berupa Fakta, Hoaks, Disinfor-
masi, maupun Hate Speech.

Masyarakat Jawa Timur bisa 
melakukan pengecekan dengan kata 
kunci tertentu melalui kotak pen-
carian Cari Fakta atau Hoaks. Selain 
itu, ada juga fitur Cek Klarifikasi 
Informasi yang bisa dimanfaatkan 
masyarakat untuk mengetahui be-
nar tidaknya sebuah kabar.

Tingkatkan Literasi Digital
Cara lain untuk memerangi hoaks 
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Kadis Kominfo Prov. Jatim

HUDIYONO

Kita berharap segera 
ada rencana aksi dari 

tim Komite Komunikasi
 Digital. Sudah ada SK 

Gubernur, di dalamnya 
juga fokus pada 
masalah hoaks

“

adalah dengan meningkatkan litera-
si digutal masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan yang dilakukan Kemente-
rian Kominfo yang terus berupaya 
untuk meningkatkan literasi digital 
masyarakat melalui berbagai pro-
gram. Salah satunya mellaui bea-
siswa talenta digital atau Digital Tal-
ent Scholarship (DTS).

Menkominfo, Johnny G. Plate, 
mengatakan untuk pejabat pemer-
intah baik di tingkat pusat dan 
daerah, Kementerian Kominfo juga 
menyiapkan program Digital Lead-
ership Academy untuk mening-
katkan literasi digital yang berguna 
dalam pengambilan kebijakan.

“Saya mengajak kepada pejabat
pejabat pemerintah pusat dan 
daerah yang menjadi penentu ke-
bijakan kebijakan digital untuk me
ngambil bagian di dalam program 
Digital Leadership Academy,” ujar 
Menkominfo, dalam siaran pers 
yang dpublikasikan, (17/05/2022).

Menurut Menteri Johnny, pro-
gram itu harus diikuti oleh pengam-
bil kebijakan sektor digital karena 
Kementerian Kominfo telah beker-
jasama dengan delapan universitas 
ternama dunia, seperti Oxford Uni-
versity, Cambrigde University, Mas-
sachusetts Institute of Technology, 

Singhua University, National Univer-
sity of Singapore, Imperial College.

“Dengan demikian, kualitas pro-
gram itu dinilai tak kalah dengan 
jika mengikuti pendidikan kecaka-
pan digital di luar negeri.  Saya juga 
mengundang rekan-rekan dari sek-
tor privat, khususnya startup found-
er untuk mengambil bagian juga di 
dalam program Digital Leadership 
Academy,” jelasnya.

Partisipasi pemimpin sektor pri-
vat atau swasta dalam program ini 
diharapkan juga bisa membantu 
meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia di berbagai sektor.  

Program itu ditargetkan untuk 
550 orang peserta pada tahun ini 
dari kalangan pejabat pemerintah 
maupun pendiri perusahaan rinti-
san atau startup digital.

“Programnya bagus menarik dan 
sangat rapat, sehingga akan mem-
bantu mereka untuk membuat 
kebijakankebijakan digital yang te-
pat bagi Indonesia dan keputusan-
keputusan bisnis yang tepat bagi 
para startup founder kita,” jelas 
Menkominfo.

Dalam program DTS 2022, 
Menteri Johnny menyatakan 
pihaknya telah bekerjasama dengan 
154 perguruan tinggi dan polite-
knik di dalam negeri. Menurutnya, 
Kementerian Kominfo juga telah 
melakukan penandatangaan nota 
kesepahaman (memorandum of un-
derstanding) dengan 54 perguruan 
tinggi nasional.

“Sekali lagi kerjasama dan kola
borasi, saya sebut juga triplehelix, 
yakni pemerintah, perguruan tinggi, 
dan dunia usaha itu penting untuk 
bekerja bersamasama menghasil-
kan talenta digital yang jumlahnya 
cukup dan kualifikasinya memadai,” 
tandasnya.(red)
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ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawan-
sa, menghadiri secara 
langsung Rapat Paripur-

na Rekomendasi DPRD terhadap 
Laporan Keterangan Pertanggungja-
waban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 
2021 di Gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Prov Jatim, 
Jalan Indrapura Surabaya, Kamis 
(28/4). 

Pada rapat tersebut, Gubernur 
Khofifah menerima rekomendasi 
DPRD setelah sebelumnya mende
ngar Pendapat Akhir Fraksi dari 
berbagai partai. Yang mana, semua 
pihak menyatakan menerima LKPJ 
tersebut telah memenuhi yuridis.

Gubernur Khofifah menyam-
paikan bahwa Pemerintah Provinsi 
Jatim telah mencapai target 11 
Indikator Kinerja Utama (IKU), ya-
kni dalam indeks pertumbuhan 
ekonomi, indeks theil, persentase 
penduduk miskin, indeks gini, in-
deks pembangunan gender, indeks 
pembangunan manusia, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT), indeks 
reformasi birokrasi, indeks kesale-
han sosial, indeks kualitas lingku
ngan hidup, serta indeks resiko ben-

SUARA INDRAPURA

cana.
“Kami ingin menyampaikan 

bahwa dari 11 IKU, semua sesung-
guhnya sudah tercapai targetnya. 
Capaian yang diraih oleh Pemprov 
Jawa Timur tentu merupakan  bagi-
an dari proses kerja bersama, kerja 
kolaboratif, dan kerja gotong royong 
kita semua antara Pemprov Jatim, 
DPRD Jatim, Pemerintah Kabupa
ten/Kota, serta jajaran forkopimda,” 
ujar Gubernur perempuan pertama 
Jatim itu. 

Salah satu capaian yang paling 
prominen adalah kinerja realisasi 
penerimaan Pendapatan Asli Dae-
rah dari Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Di mana, realisasi mencapai 
total Rp 15,426 triliun dari target 
sebesar Rp 14,248 triliun atau terca-
pai 108,27%.

Lebih jauh, Gubernur Khofifah 
juga menyatakan bahwa LKPJ akhir 
tahun 2021 itu juga sudah sesuai 

dengan aspek  yuridis. Mengingat, 
penyelesaian pembahasan selaras 
dengan Peraturan Pemerintah No. 
13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pasal 20 
Ayat 1.

“Di sana dinyatakan bahwa pal-
ing lambat 30 hari setelah LKPJ di-
terima, DPRD harus mengadakan 
pembahasan LKPJ. Alhamdulillah, 
terhitung 22 hari kerja, Nota Pen-
jelasan LKPJ kami sampaikan pada 
28 Maret 2022, DPRD Jatim telah 
selesai melakukan pembahasan dan 
menye rahkan rekomendasi atas 
LKPJ Gubernur 2021. Artinya, secara 
yuridis, LKPJ ini telah memenuhi 
kaidah dan peraturan perundang-
undangan,” jelasnya. 

Selain itu, Gubernur menerang-
kan bahwa rekomendasi yang diberi-
kan akan digunakan sebagai bahan 
penyusunan anggaran dalam tahun 
berjalan dan tahun berikutnya. Se

G

GUBERNUR JATIM

TERIMA 

terhadap LKPJ 
Tahun 2021 

REKOMENDASI 
DPRD
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suai dengan Peraturan Pemerintah 
No. 13 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 2.

“Insya Allah, kami akan menindak-
lanjuti rekomendasi ini dan akan 
kami jadikan masukan dalam per-
baikan penyelenggaraan pemerinta-
han pada tahun ini maupun jangka 
panjang,” janjinya. 

Di akhir, mantan Menteri Sosial 
RI itu mengungkapkan rasa terima 
kasih dan apresiasinya terhadap 
dukungan yang disampaikan oleh 
semua pihak. Baik dari DPRD, fraksi
fraksi, maupun para stakeholders 
dan semua elemen strategis di Jawa 
Timur.

“Kami menyampaikan terima 
kasih dan apresiasi setinggitinggi
nya kepada seluruh jajaran pimpi-
nan dewan, fraksi, dan pimpinan 
komisi atas kerjasama dan dukun-
gan yang luar biasa kepada Pemprov 
Jawa Timur,” tandasnya. 

“Kami juga menyampaikan teri-
ma kasih dan penghargaan yang 

setinggitingginya kepada Pansus 
Pembahasan LKPJ yang telah se-
cara maraton melakukan pem-
bahasan sehingga menghasilkan 
rekomendasi sangat penting dan 
strategis bagi Pemprov Jawa Timur 
dalam rangka meningkatkan kiner-
ja penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan maupun per-
cepatan pelayanan kepada masya-
rakat,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam Rapat Paripur-
na tersebut, Wakil Gubernur Jawa 
Timur Emil Elestianto Dardak serta 
Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim Anwar 
Sadad yang bertindak sebagai Ketua 
Rapat.

Sebagai informasi, saat rapat 
paripurna berlangsung, seluruh 
fraksi sepakat menerima LKPj guber-
nur dan menyampaikan catatannya. 
Salah satunya, disampaikan Fraksi 
PDIP (FPDIP). Ada sejumlah sektor 
pembangunan dan layanan publik 
yang perlu dibenahi.

“Kami ingin adanya perhatian 
kepada UMKM di Jatim. Pemprov 
perlu turun tangan dalam memban-
tu pengembangan,’’ ujar juru bicara 
FPDIP, Hari Putri Lestari.

Sementara itu, Fraksi Partai Ger-
indra memberikan atensi terhadap 
tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
serta program ketenagakerjaan di 
Jatim. ’’Penambahan skill pekerja 
dan peluang usaha harus diperha-
tikan. Selain itu, program sertifi-
kasi pekerja yang saat ini digulirkan 
pemprov harus bisa dipastikan ber-
guna dan sesuai dengan lapangan 
pekerjaan yang ada,’’ ujar juru bi
cara fraksi, Rohani Siswanto.

Gubernur Khofifah pun meng-
apresiasi seluruh rekomendasi yang 
diberikan dewan terhadap LKPj 
2021, dan menyampaikan bahwa 
masukan tersebut sangat penting 
dan strategis untuk perbaikan kiner-
ja penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan di Jatim.(red)



kan sejak tahun 2008. Di tahun 
2015, karya-karya wastra Oerip In-
donesia mulai dikenal di kancah in-
ternasional. Produk ini sempat 
tampil di pameran fashion di Florida 
yang diadakan oleh Voice of Indone-
sia. 

Yang sejak itu Oerip Indonesia 
kerap terlibat dalam event-event 
penting di kota-kota Indonesia mau-
pun mancanegara. Seperti di Paris, 
Milan Fashion Week, Umbrella 
Fashion di Thailand, dan banyak 
lagi. Dalam setiap karyanya, wastra 
yang diangkat bermacam-macam. 
Mulai tenun Jawa, Sumatra, Sulawe-
si, Bali, Sumbawa, Sumba Timur, 
dan NTT dan wastra dari berbagai 
suku asli Indonesia yang lain. 

Istimewanya, Oerip Indonesia 
menggandeng para penenun lokal 
dalam mengembangkan usaha ini. 
Sehingga efek domino yang dihasil-
kan cukup terasa. Selain manfaat 
ekonomi tentunya, juga manfaat pe-
lestarian penenun di Jawa Timur 
dan Indonesia. 

Diketahui, saat ini bahkan Oerip 
Indonesia sudah miliki cabang outlet 
salah satunya  di Rotterdam Belan-
da. Yang penjualannya menjangkau 
seluruh Eropa. Hal tersebut disam-
paikan Gubernur Khofifah sangat 
membanggakan dan patut diberi 
apresiasi. 

Tak hanya mengulik pro-
duk-produk Oerip Indonesia, namun 
di kesempatan itu, Khofifah juga 
membeli dua  buah baju yang ia mi-
nati untuk dibawa pulang. Menurut-
nya, produk wastra Oerip Indonesia 
ini memiliki daya tarik tersendiri. 
Karena dari segi mode juga didesain 
dengan kekinian sesuai perkemban-
gan tren dunia fashion saat ini.

"Modelnya sudah seperti ba-
ju-baju untuk fashion di catwalk. 
Sangat menarik dan kualitasnya ter-
jaga," katanya tersenyum. 

Lebih lanjut, ditegaskan Guber-
nur Khofifah bahwa Pemprov Jawa 

Timur sangat mendukung 
perkembangan produk-produk lokal 
untuk bisa dipasarkan ke market 
global. Banyak upaya yang ditem-
puh. Salah satunya dengan adanya 
program rumah kurasi yang dikem-
bangkan bersama Bank Indonesia. 
Rumah Kurasi ini memberikan ruang 
bagi pelaku-pelaku UMKM terma-
suk yang bergerak di bidang fashion 
untuk dikurasi produknya hingga 
memenuhi standar pasar internasi-
onal. Baik kualitasnya, kuantitas 
produksinya, hingga daya saingnya. 

Selain itu Pemprov Jatim bersa-
ma Lembaga Pembeayaan Eksport 
Indonesia (LPEI) juga berupaya 
mengembangkan Desa Devisa. Yang 
tujuannya juga serupa, yaitu untuk 
mengekskalasi market produk lokal 
untuk bisa masuk ke pasar ekspor. 
Yang mana, dalam program ini juga 
disediakan mentor-mentor ahli yang 
akan mendampingi pelaku usaha 
untuk bisa meningkat daya saingnya 
hingga produknya laku di pasar ek-
spor. 

"Komitmen untuk mendukung 
industri kreatif terus kita lakukan. 
Misalnya lewat Rumah Kurasi, per 
Ferbruari 2022 lalu, telah ada 318 
produk UMKM yang berhasil dikur-
asi oleh Rumah Kurasi. Sebanyak 17 
UKM diantaranya telah dikurasi 
dengan sasaran tembus ke pasar ek-
spor. Pun dengan Desa Devisa, ta-
hun ini kita targerkan ada 15 Desa 
Devisa yang ada di Jatim. Itu ada ikh-
tiar kita dalam mendukung agar bisa 
tercapai perluasan market dan pen-
ingkatan daya saing dari pro-
duk-produk UKM dan IKM kita," te-
gas Khofifah.

Dukungan akan terus diberikan 
oleh Pemprov Jatim dengan bekerja 
sama dengan lembaga-lembaga 
strategis demi memajukan industri 
eatif mulai dari UMKM, UKM hingga 
IKM. Sebab kontribusi sektor UMKM 
sangat besar yaitu mencapai 57,81 
persen dalam PDRB Jawa Timur.

Fashion Wastra Karya Millenial Ngawi
Tembus Pasar
Amerika dan Eropa

Di sisi lain owner Oerip Indone-
sia, Dian Errakumalasari sempat 
mengatakan bahwa karyanya lahir 
dari hobinya yang suka fotografi dan 
keliling Indonesia. Yang kemudian 
membuatnya tergugah untuk men-
genalkan kekayaan nusantara lewat 
fashion wastra. 

Dian menyebutkan bahwa ada 
tiga hal yang membuat wastra harus 
diketahui oleh warga Indonesia dan 
layak menjadikan wastra sebagai 
kain yang istimewa. Pertama, motif-
nya banyak menceritakan kain se-
tempat. Setiap daerah di Nusantara 
mempunyai cerita sendiri di setiap 
helai kain wastra.

Kedua, pewarnaannya. Indone-
sia negara dengan seribu pulau seh-
ingga kaya akan warna alam. Faktor 
geografis memperngaruhi warna 
alam kain tersebut. Contohnya war-
na biru di Kalimantan memiliki mak-
na yang berbeda dengan warna biru 
di Sulawesi dan tentu saja hal ini ti-
dak ada di negara lain.

Ketiga, proses pembuatannya. 
Dalam menenun memerlukan ekstra 
kesabaran dan ketelitian. Kebanya-
kan penenun, menenun cerita ke-
hidupannya sendiri. Mereka me-
nenun sambil  berdoa  sehingga ada 
doa di setiap helai kain tenun yang 
mereka buat. (red)

nesia besutan seorang millenial 
Ngawi bernama Dian Errakumalasa-
ri. Di sela kunjungan kerja Gubernur 
Khofifah di Kabupaten Ngawi guna 
mendorong petani padi melakukan 
percepatan masa tanam, ia melu-
angkan waktu khusus untuk mengu-
lik produk-produk fashion wastra 
Oerip Indonesia. 

"Jawa Timur patut berbangga 

Salah satu industri kreatif di 
bidang fashion wastra yang karyan-
ya sudah menjangkau pasar dunia 
telah diperkenalkan Gubernur 
Khofifah. Saat ini industri kreatif 
tersebut saat ini outletnya sudah 
ada di berbagai negara di Amerika 
maupun Eropa.

Industri fashion wastra yang di-
maksud Khofifah adalah Oerip Indo-

bahwa di Ngawi ada penghasil karya 
fashion wastra yang dibuat dari ka-
in-kain tradisional khas nusantara. 
Terlebih disajikan dengan desain 
dan jahitan yang apik dan menawan 
hingga diminati pasar global kelas 
dunia," kata Gubernur Khofifah, Se-
lasa (26/4/2022).

Lebih lanjut, Khofifah menjelas-
kan, Oerip Indonesia ini dikembang-

Kita sudah punya cabang 
di Rotterdam Belanda dan
 di Florida AS, dan terbaru 
di UK. Kita sudah diundang 

di 30 lebih negara untuk 
mengenalkan kain wastra 

karya mama-mama penenun 
yang diolah jadi baju karya 

Oerip Indonesia

 Dian Errakumalasari

“

Pemilik Oerip Indonesia

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama 
Pemprov Jatim terus mendukung tumbuh dan berkembangnya 
industri kreatif dan pelestarian budaya Indonesia. Termasuk di 
dalamnya perkembangan industri fashion berbahan dasar kain 
tradisional alias wastra. 
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kan sejak tahun 2008. Di tahun 
2015, karya-karya wastra Oerip In-
donesia mulai dikenal di kancah in-
ternasional. Produk ini sempat 
tampil di pameran fashion di Florida 
yang diadakan oleh Voice of Indone-
sia. 

Yang sejak itu Oerip Indonesia 
kerap terlibat dalam event-event 
penting di kota-kota Indonesia mau-
pun mancanegara. Seperti di Paris, 
Milan Fashion Week, Umbrella 
Fashion di Thailand, dan banyak 
lagi. Dalam setiap karyanya, wastra 
yang diangkat bermacam-macam. 
Mulai tenun Jawa, Sumatra, Sulawe-
si, Bali, Sumbawa, Sumba Timur, 
dan NTT dan wastra dari berbagai 
suku asli Indonesia yang lain. 

Istimewanya, Oerip Indonesia 
menggandeng para penenun lokal 
dalam mengembangkan usaha ini. 
Sehingga efek domino yang dihasil-
kan cukup terasa. Selain manfaat 
ekonomi tentunya, juga manfaat pe-
lestarian penenun di Jawa Timur 
dan Indonesia. 

Diketahui, saat ini bahkan Oerip 
Indonesia sudah miliki cabang outlet 
salah satunya  di Rotterdam Belan-
da. Yang penjualannya menjangkau 
seluruh Eropa. Hal tersebut disam-
paikan Gubernur Khofifah sangat 
membanggakan dan patut diberi 
apresiasi. 

Tak hanya mengulik pro-
duk-produk Oerip Indonesia, namun 
di kesempatan itu, Khofifah juga 
membeli dua  buah baju yang ia mi-
nati untuk dibawa pulang. Menurut-
nya, produk wastra Oerip Indonesia 
ini memiliki daya tarik tersendiri. 
Karena dari segi mode juga didesain 
dengan kekinian sesuai perkemban-
gan tren dunia fashion saat ini.

"Modelnya sudah seperti ba-
ju-baju untuk fashion di catwalk. 
Sangat menarik dan kualitasnya ter-
jaga," katanya tersenyum. 

Lebih lanjut, ditegaskan Guber-
nur Khofifah bahwa Pemprov Jawa 

Timur sangat mendukung 
perkembangan produk-produk lokal 
untuk bisa dipasarkan ke market 
global. Banyak upaya yang ditem-
puh. Salah satunya dengan adanya 
program rumah kurasi yang dikem-
bangkan bersama Bank Indonesia. 
Rumah Kurasi ini memberikan ruang 
bagi pelaku-pelaku UMKM terma-
suk yang bergerak di bidang fashion 
untuk dikurasi produknya hingga 
memenuhi standar pasar internasi-
onal. Baik kualitasnya, kuantitas 
produksinya, hingga daya saingnya. 

Selain itu Pemprov Jatim bersa-
ma Lembaga Pembeayaan Eksport 
Indonesia (LPEI) juga berupaya 
mengembangkan Desa Devisa. Yang 
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Fashion Wastra Karya Millenial Ngawi
Tembus Pasar
Amerika dan Eropa

Di sisi lain owner Oerip Indone-
sia, Dian Errakumalasari sempat 
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nesia besutan seorang millenial 
Ngawi bernama Dian Errakumalasa-
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Khofifah di Kabupaten Ngawi guna 
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"Jawa Timur patut berbangga 

Salah satu industri kreatif di 
bidang fashion wastra yang karyan-
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telah diperkenalkan Gubernur 
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Industri fashion wastra yang di-
maksud Khofifah adalah Oerip Indo-

bahwa di Ngawi ada penghasil karya 
fashion wastra yang dibuat dari ka-
in-kain tradisional khas nusantara. 
Terlebih disajikan dengan desain 
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Lebih lanjut, Khofifah menjelas-
kan, Oerip Indonesia ini dikembang-

Kita sudah punya cabang 
di Rotterdam Belanda dan
 di Florida AS, dan terbaru 
di UK. Kita sudah diundang 

di 30 lebih negara untuk 
mengenalkan kain wastra 

karya mama-mama penenun 
yang diolah jadi baju karya 

Oerip Indonesia

 Dian Errakumalasari

“

Pemilik Oerip Indonesia

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama 
Pemprov Jatim terus mendukung tumbuh dan berkembangnya 
industri kreatif dan pelestarian budaya Indonesia. Termasuk di 
dalamnya perkembangan industri fashion berbahan dasar kain 
tradisional alias wastra. 
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Di kawasan ini, banyak sekali 
pantai yang bisa dikunjungi, bahkan 
sederet pantai di Malang Selatan ini 
memiliki pesona alam yang menak-
jubkan. Selain memiliki keindahan 
yang memesona Pantai Malang se-
latan juga menyimpan keunikan 
tersendiri sebagai daya tarik untuk 
dikunjungi. Bahkan tak sedikit pula 
yang baru-baru ini muncul sebagai 
pantai baru yang instagramable.

Apalagi, kini wisata ke Malang 
selatan kini lebih lancar pasca-dires-
mikannya Jembatan Pelangi yang 
ada di Desa Srigonco. Peresmian 
jembatan oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa 
pada Kamis (7/4/2022). Tentu saja, 
hal ini untuk memudahkan akses ke 
sejumlah destinasi wisata di selatan 
Kabupaten Malang tepatnya di jalan 
lingkar selatan (JLS).

Khofifah menyebut, jembatan 
dengan panjang 120 meter dengan 
lebar mencapai 7 meter ini kian 
memudahkan akses masyarakat 
yang berujung pada terdongkraknya 
kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, juga membuka akses 
infrastruktur wisata di Kabupaten 
Malang yang dulunya dinilai kurang 
maksimal karena harus memutar 
melalui jalur di jurang mayit yang 
rawan kecelakaan dan kemacetan.

Terlebih, Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) telah menetapkan bahwa 
jalan di Gondanglegi-Bantur melalui 
Desa Srigonco ini paling potensial 
untuk dibangun koneksi dari Kota 
Malang ke Jalur Lintas Selatan (JLS). 
Dengan demikian kehadirannya, 
diproyeksikan akan mempermudah 
akses jalan menuju kawasan wisata 
di Malang Selatan.

Hal ini juga menjadi kabar gem-
bira karena akan kian menghubung-
kan kawasan Malang Selatan de- 
ngan sentra-sentra pendidikan, 
ekonomi dan sentra kemajuan lain- 
nya.

Dengan kehadiran konektivitas 
infrastruktur yang memadai disebut 
Gubernur Khofifah akan mengem-
bangkan dan memajukan potensi 
yang ada di suatu daerah, termasuk 
sektor wisata.

"Koneksitas akan terus kita ikh-
tiarkan sehingga akan tumbuh kem-
bang kultur masyarakat yang baik 
dan produktif," ujarnya. 

makin
mudah

Bupati Malang Sanusi meng-
harapkan Jembatan Pelangi ini bisa 
membawa keberkahan bagi mas-
yarakat yang ingin melakukan wisa-
ta di kawasan Malang Selatan.

Diyakininya, kehadiran Jem-
batan Pelangi ini, akan memberikan 
dampak perekonomian masyarakat 
Malang Selatan yang selama ini ting-
kat kemiskinan masih tinggi.

Koneksitas akan terus 
kita ikhtiarkan sehingga 
akan tumbuh kembang 

kultur masyarakat yang 
baik dan produktif
Khofifah Indar Parawansa

“

Gubernur Jawa Timur

Akses Berwisata ke Pantai Malang Selatan Kini
Di saat musim liburan, tak ada salahnya kalau 
sesekali berwisata ke pantai. Di Jawa Timur, 
ada banyak pantai yang mempesona, salah 
satunya di kawasan selatan Kabupaten Malang.

Erni
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2. Pantai Bajulmati
Pantai Bajulmati merupakan 

pantai yang belum banyak dikunjun-
gi oleh wisatawan. Pantai ini memili-
ki pemandangan alam yang mempe-
sona. Namun ombaknya cukup      
besar sehingga tidak cocok untuk  
dijadikan tempat berenang. Akan 
tetapi, Anda tidak perlu kecewa 

 dikarenakan ada beberapa spot 
dibibir pantai sebelah barat yang 
dapat digunakan untuk bermain air 
dengan leluasa. Karena banyaknya 
spot yang bagus dan indah seperti 
salah satunya Jembatan Bajulmati, 
yang banyak digunakan untuk tem-
pat berfoto.

3. Pantai Nganteb
Pantai Nganteb menjadi lokasi 

favorit dikunjungi wisatawan lokal 
dan luar daerah. Yang menjadikan 
pantai ini unik yaitu, wisatawan 
yang datang ke sini tidak hanya     
untuk berwisata. Akan tetapi bebe- 
rapa orang datang untuk berziarah 
dan bahkan bertapa untuk mencari 
keuntungan.

Pantai ini memiliki hamparan 
pasir putih yang luas sepanjang bibir 
pantai. Di sekitar pantai terdapat 
tebing karang yang cantik. Untuk 
mencapai tebing karang, Anda       
harus mendaki gunung Batok.

Tenang saja, gunung Batok       
tidak seperti gunung lain di Indone-
sia. Gunung ini hanya memiliki     
ketinggian 50 meter. Jika ke sini      
pengunjung diharap berhati-hati 
karena kecil dan cukup terjal.

Karena pantai Nganteb me- 
rupakan tempat yang sakral maka 
anda harus mematuhi peraturan 
yang ada. Di antaranya jagalah tata 
karma, jangan berkata kotor, jangan 
menyumpah, dan tetap jaga             
kebersihan. Di sini anda bisa 
melakukan aktivitas berenang, 
kulineran, kemah, surfing, menik-
mati senja dan lain sebagainya. 
Fasilitas yang disediakan cukup 
lengkap mulai dari toilet, mushola, 
warung makan, tempat parkir hing-
ga penginapan di sekitar lokasi

ngan gradasi tiga warna, yaitu biru, 
hijau, dan coklat kemerahan. Grada-
si warna tersebut menciptakan     
pemandangan yang luar biasa bagi 
pengunjung. Konon, gradasi tiga 
warna tersebut berasal dari pem-
biasan cahaya matahari dan vegeta-
si plankton di Pantai Tiga Warna. 
Pantai ini merupakan kawasan         
rehabilitasi dan konservasi man-
grove, terumbu karang, serta hutan 
lindung. Pengunjung juga bisa ber-
main snorkeling di Pantai Tiga     
Warna karena ombaknya cen- 
derung tenang. Pantai ini berlokasi 
di Jalan Sendang Biru, Sumberman-
jing, Malang.

7. Pantai Sendang Biru
Pantai ini memiliki nama yang 

unik yaitu Sendang Biru. Dalam     
bahasa Jawa pantai ini memiliki arti 
sumber air yang berwarna biru.

Pantai ini berlokasi di Desa 
Sumber Agung, Kecamatan Sumber 
Manjing Wetan, 69 km ke arah sela-
tan dari pusat Kota Malang. Di sini 
pengunjung dapat menyaksikan 
hamparan pasir putih yang bersih 
serta pemandangan perahu            
nelayan yang tertata rapi di sepan-
jang bibir pantai maupun yang be-
rada di tengah lautan.

Terdapat beberapa fasilitas 
penunjang pariwisata di Pantai Sen-
dang Biru, di antaranya tersedianya 
lahan parkir, WC kamar mandi, 
mushola, warung makan, pengina-
pan, rumah jaga dan persewaan 
perahu. Selain itu, pengunjung juga 
dapat mendirikan tenda di pinggir 
pantai sambil membakar ikan dan 
menikmati pesona indahnya Pantai 
Sendang Biru.

Pantai Sendang Biru sering juga 
sebagai pintu masuk untuk menuju 
Pulau Sempu. Selain itu, Pantai Sen-
dang Biru juga dikenal sebagai tem-
pat pelelangan ikan dan sebagai 
tempat mendarat perahu nelayan. 
(sti)

Aktif Promosi 
Kepala Bidang Pemasaran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabu-
paten Malang, Armand Erlangga, 
kepada Majalah Potensi menga-
takan, tahun ini pihaknya bakal gen-
car melakukan promosi wisata. Na-
mun karena anggaran masih terba-
tas, maka akan dimaksimalkan pro-
mosi secara digital, yakni lewat be-
berapa platform media sosial. Di   
antaranya melalui Instagram,      
YouTube, Twitter, dan Facebook.  
Selain itu, juga bakal memaksimal-
kan promosi lewat pameran dan 
event-event kepariwisataan. 

Menurutnya, pemulihkan geliat 

pariwisata di Bumi Kanjuruhan me-
rupakan pekerjaan rumah yang     
besar pasca dilanda pandemi 
Covid-19.

Meski demikian, ia tidak lupa 
untuk tetap berhati-hati dalam 
melaksanakan kegiatan promosi 
wisata, agar jangan sampai upaya 
yang dilakukan pemerintah untuk 
membangunkan sektor pariwisata 
justru tidak relevan dengan kebija-
kan pemerintah pusat. Seperti 
diketahui, pemerintah pusat terus 
bergerak dinamis dalam situasi   
pandemi Covid-19 hingga saat ini.

 Armand menjelaskan, pantai di 
Kab. Malang ini berada di bagian        

selatan yang berbatasan dengan   
Samudera Hindia. Apabila ditarik 
garis lurus, maka gugusan pantai di 
Malang sejajar dengan deretan  
pantai di Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY). Tercatat setidaknya ada 
44 pantai di wilayah ini.
“Sekitar 130 km bibir pantai ya. 
Tetapi kalau yang teregister di Dinas 
Pariwisata di datanya Bidang Desti-
nasi itu sekitar 44 pantai. Tapi kami 
kurang tahu kalau sudah ada updat-
ing data lagi. Yang jelas kalau dari 
teman-teman media itu data bisa 
sampai 100 lebih pantai yang ada di 
Malang Selatan,” terang Armand.

1. Pantai Balekambang
Pantai Balekambang merupa-

kan salah satu pantai terkenal di 
Malang. Pantai ini memiliki Pura 
Amertha Jati yang berada di pulau 
karang, sehingga kerap disebut mirip 
Tanah Lot di Bali.

Pulau karang tersebut bernama 
Pulau Ismoyo. Untuk menuju ke    pu-
lau tersebut, pengunjung harus 
menyeberangi jembatan sepanjang 
70 meter. Pantai Balekambang      be-
rada di Desa Srigonco, Kecamatan 
Bantur, Kabupaten Malang. Tepatn-
ya sekitar 58 kilometer (km), dengan 
jarak tempuh satu jam 48 menit dari 
Kota Malang menggunakan mobil.

Pantai – Pantai Terindah
di Selatan Malang

4. Pantai Goa Cina 
Pantai Goa Cina dulunya bernama 
Pantai Rowo Indah. Konon, sekitar 
20 tahun silam ditemukan mayat  
etnis Tionghoa serta tulisan China di 
salah satu goa di sekitar pantai, se- 
hingga nama pantai diubah menjadi 
Pantai Goa Cina. Terdapat tiga pulau 
yang berada di lepas pantai, yaitu 
Pulau Bantengan, Pulau Goa Cina 
dan Pulau Nyonya. Lokasi Pantai 
Goa Cina berada di Desa Sitiarjo, 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang.

5. Pantai Clungup 
Pantai Clungup berada dalam 

satu kawasan bersama dengan   
Pantai Teluk Asmara, Pantai Goa 
Cina, dan Pantai Tiga Warna. 
Keunikan dari Pantai Clungup      
adalah memiliki hutan konservasi 
bakau, yakni Clungup Mangrove 
Conservation.

Ombak di Pantai Clungup cukup 
tenang karena pantai ini dilindungi 
pulau-pulau karang kecil di lepas 
pantai. Pantai Clungup masih jarang 
didatangi wisatawan, sehingga sua-
sananya masih asri. Pantai ini memi-
liki hamparan pasir putih bersih.   
Selain itu, pengunjung bisa mendiri-
kan tenda di sekitar Pantai Clungup.

6. Pantai Tiga Warna 
Pantai ini memiliki air laut de- 

PLESIR
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sebagai pintu masuk untuk menuju 
Pulau Sempu. Selain itu, Pantai Sen-
dang Biru juga dikenal sebagai tem-
pat pelelangan ikan dan sebagai 
tempat mendarat perahu nelayan. 
(sti)

Aktif Promosi 
Kepala Bidang Pemasaran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabu-
paten Malang, Armand Erlangga, 
kepada Majalah Potensi menga-
takan, tahun ini pihaknya bakal gen-
car melakukan promosi wisata. Na-
mun karena anggaran masih terba-
tas, maka akan dimaksimalkan pro-
mosi secara digital, yakni lewat be-
berapa platform media sosial. Di   
antaranya melalui Instagram,      
YouTube, Twitter, dan Facebook.  
Selain itu, juga bakal memaksimal-
kan promosi lewat pameran dan 
event-event kepariwisataan. 

Menurutnya, pemulihkan geliat 

pariwisata di Bumi Kanjuruhan me-
rupakan pekerjaan rumah yang     
besar pasca dilanda pandemi 
Covid-19.

Meski demikian, ia tidak lupa 
untuk tetap berhati-hati dalam 
melaksanakan kegiatan promosi 
wisata, agar jangan sampai upaya 
yang dilakukan pemerintah untuk 
membangunkan sektor pariwisata 
justru tidak relevan dengan kebija-
kan pemerintah pusat. Seperti 
diketahui, pemerintah pusat terus 
bergerak dinamis dalam situasi   
pandemi Covid-19 hingga saat ini.

 Armand menjelaskan, pantai di 
Kab. Malang ini berada di bagian        

selatan yang berbatasan dengan   
Samudera Hindia. Apabila ditarik 
garis lurus, maka gugusan pantai di 
Malang sejajar dengan deretan  
pantai di Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY). Tercatat setidaknya ada 
44 pantai di wilayah ini.
“Sekitar 130 km bibir pantai ya. 
Tetapi kalau yang teregister di Dinas 
Pariwisata di datanya Bidang Desti-
nasi itu sekitar 44 pantai. Tapi kami 
kurang tahu kalau sudah ada updat-
ing data lagi. Yang jelas kalau dari 
teman-teman media itu data bisa 
sampai 100 lebih pantai yang ada di 
Malang Selatan,” terang Armand.

1. Pantai Balekambang
Pantai Balekambang merupa-

kan salah satu pantai terkenal di 
Malang. Pantai ini memiliki Pura 
Amertha Jati yang berada di pulau 
karang, sehingga kerap disebut mirip 
Tanah Lot di Bali.

Pulau karang tersebut bernama 
Pulau Ismoyo. Untuk menuju ke    pu-
lau tersebut, pengunjung harus 
menyeberangi jembatan sepanjang 
70 meter. Pantai Balekambang      be-
rada di Desa Srigonco, Kecamatan 
Bantur, Kabupaten Malang. Tepatn-
ya sekitar 58 kilometer (km), dengan 
jarak tempuh satu jam 48 menit dari 
Kota Malang menggunakan mobil.

Pantai – Pantai Terindah
di Selatan Malang

4. Pantai Goa Cina 
Pantai Goa Cina dulunya bernama 
Pantai Rowo Indah. Konon, sekitar 
20 tahun silam ditemukan mayat  
etnis Tionghoa serta tulisan China di 
salah satu goa di sekitar pantai, se- 
hingga nama pantai diubah menjadi 
Pantai Goa Cina. Terdapat tiga pulau 
yang berada di lepas pantai, yaitu 
Pulau Bantengan, Pulau Goa Cina 
dan Pulau Nyonya. Lokasi Pantai 
Goa Cina berada di Desa Sitiarjo, 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten 
Malang.

5. Pantai Clungup 
Pantai Clungup berada dalam 

satu kawasan bersama dengan   
Pantai Teluk Asmara, Pantai Goa 
Cina, dan Pantai Tiga Warna. 
Keunikan dari Pantai Clungup      
adalah memiliki hutan konservasi 
bakau, yakni Clungup Mangrove 
Conservation.

Ombak di Pantai Clungup cukup 
tenang karena pantai ini dilindungi 
pulau-pulau karang kecil di lepas 
pantai. Pantai Clungup masih jarang 
didatangi wisatawan, sehingga sua-
sananya masih asri. Pantai ini memi-
liki hamparan pasir putih bersih.   
Selain itu, pengunjung bisa mendiri-
kan tenda di sekitar Pantai Clungup.

6. Pantai Tiga Warna 
Pantai ini memiliki air laut de- 
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