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RedaksiKabar 

Mencari Solusi Digitalisasi Data
di East Java Hackathon 2022 

APA yang terjadi jika lebih dari 100 mahasiswa IT berkumpul dalam satu atap dengan bermodalkan kom-
puter, dataset dan dua isu yang harus mereka pecahkan untuk mengatasi masalah digitalisasi data di 
Jawa Timur?

Hanya dalam waktu 60 jam nonstop mereka mampu meracik berbagai inovasi dan ide-ide brilian hasil 
pengolahan dataset yang mampu menghasilkan puluhan aplikasi yang inovatif. Tapi bukan hanya inovatif, 
mereka juga memberikan solusi bagi masyarakat luas dan memberikan sudut pandang baru bagi para 
pembuat kebijakan. 

Terdengar berlebihan memang, tapi itulah yang sebenarnya terjadi di East Java Data Hackathon 2022. 
Kegiatan kerjasama antara Pemprov Jatim melalui Dinas Kominfo dan Junior Chamber Internasional (JCI) 
serta memperebutkan piala Gubernur Jatim ini merupakan kegiatan kedua kalinya. Para peserta akan 
memperebutkan total hadiah Rp50 juta.

Para peserta begitu fokus dalam kompetisi ini. Meskipun kurang tidur mereka tetap gigih di depan 
komputer, mengolah data, membuat tampilan, berdebat tentang ide untuk aplikasi mereka sambil diir-
ingi canda dan gelak tawa. 

Namun perlahan gelak tawa itu mulai hilang ketika matahari sudah mulai terbit, ketika waktu penjuri-
an semakin dekat dan ketika menit mulai terasa semakin cepat. Peserta mulai mempersiapkan presentasi 
prototip aplikasi serta ide mereka ke hadapan para juri. Tidak hanya dituntut untuk membangun aplikasi 
yang berjalan tanpa masalah, peserta juga dituntut untuk mempresentasikan ide mereka secara kreatif 
dan inovatif.

Hasil dari para hacker ternyata di luar ekspektasi tim juri. Tidak sedikit juga yang mampu membuat ap-
likasi utuh serta balutan interface yang menarik. Kreatifitas dalam pengembangan fitur diluar brief yang 
diberikan juga diperhitungkan tim juri. 
Pada akhirnya para peserta memberikan solusi menarik untuk persoalan digitalisasi data bagi Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Data is the new gold atau yang berarti data adalah emas baru yang 
berharga di era ini. Bila data berada di tangan orang yang tepat makan akan menjadi emas, dan cara 
mengembangkannya bukan hanya dengan kemampuan programming, tetapi analytical thinking.
Maka, redaksi mengucapkan selamat dan sukses untuk Kompetisi Hackathon 2022 yang diselenggarakan 
oleh Dinas Kominfo Jatim dan JCI. Semoga menjadi sebuah ajang yang membangun kompetensi dan eko-
sistem untuk kompetensi IT dan digital di Jawa Timur ke depan. Redaksi
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GUBERNURAN

Jatim Pertahankan 
GELAR WTP

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus 
mempertahankan raihan penghargaan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian atas 
Laporan Keuangan tahun Anggaran 2021 
dari Menteri keuangan RI. Penghargaan 
yang disandang Jatim selama  7 kali 
berturut-turut ini diberikan melalui 
Kepala Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, 
Taukhid SE, kepada Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, 
Senin (14/11/2022).

“Saya mewakili Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mengucapkan 
terima kasih kepada Kepala kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Jawa Timur yang mem-
berikan penghargaan WTP ini. 
Penghargaan ini adalah sebuah ca-
paian keuangan pemerintah dae-
rah bagaimana kita bisa tertib ad-
minstrasi dan keuangan,” ujarnya.

Gubernur Khofifah mengung-
kapkan, penghargaan WTP adalah 
instrumen untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah 
yang akuntabel dan transparan. 
Opini WTP yang diterima ini diha-
rapkan bisa memberikan pening-
katan kesejahteraan masyarakat 
dan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif di Jatim.

“Kami berharap dari perolehan 
Opini WTP ini dapat meningkatkan 
percepatan  kesejahteraan masyar-
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Guna mendukung percepatan 
pertumbuhan ekonomi di Jatim, 
Gubernur Jatim meminta kepada 
Bupati/Walikota se Jatim untuk da-
pat mempercepat proses vaksinasi 
booster kepada masyarakat, meng-
ingat ancaman varian covid XBB ini 
bisa terjadi di akhir Desember 2023. 

“Maka itu kami minta ini se
gera diantisipasi oleh bupati/
Walikota,serta Kapolres, dan Dan-
dim. Menginggat saat ini juga stok 
vaksin sudah ada dari kemenkes. 
Dan Saya, bersama Kapolda dan 
Pang dam V Brawijaya juga akan 
kembali turun ke lapangan untuk 
melakukan vaksin booster terse-
but,” katanya.

Berikutnya, yaitu percepatan vak-
sin PMK ke hewan ternak yang ada 
di Jatim, dan Ketiga juga bupati/
Walikota dapat membantu mensu-
kseskan program Registrasi Sosial 
Ekonomi (Regsosek). Dimana Reg-
sosek adalah upaya pemerintah un-
tuk membangun data kependudu-
kan tunggal, atau satu data.

“Kepada Bupati/Walikota kami 
minta segera membantu percepa-
tan pendataan regsosek, dan saya 
juga mengucapkan terima kasih ke-
pada kabupaten/Kota yang sudah 
melakukan percepatan regsosek 
sampai 100 %,” tuturnya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan 
Jatim, Taukhid, mengatakan, peng-
hargaan ini sudah dilaksanakan 
selama 15 tahun. Ia pun berharap 
pencapaian WTP bisa terus diper-
tahankan oleh pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Menurutnya mempertahankan 
WTP merupakan sebuah reputasi 
dalam menunjukkan kinerja peme-
rintah atau good governance yang 
telah diterapkan di Jatim. 

“Capaian WTP ini diharapkan 
dapat memberikan kesejahteraan 
masyarakat, yang diindikasikan 
melalui pertumbuhan ekonomi di 
masing masing daerah. Jatim ber-
sama kabupaten/kota patut ber-
bangga atas seluruh capaian yang 
diterima hari ini,” ucapnya.(pca)

GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Saya mewakili Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 

mengucapkan terima 
kasih kepada Kepala kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Jawa Timur yang

 memberikan penghargaan 
WTP ini. Penghargaan ini 

adalah sebuah capaian 
keuangan pemerintah daerah 

bagaimana kita bisa tertib 
adminstrasi dan keuangan

“

akat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gu-

bernur Khofifah juga menyerahkan 
Opini WTP kepada 37 dari total 38 
kabupaten/kota di Jatim. antara lain, 
12 kali WTP berturut – turut diberi-
kan kepada Kota Blitar, kemudian 11 
kali WTP berturut – turut yaitu, Kota 
Malang. Kemudian 10 Kali WTP ber-
turut – turut Kota Surabaya, Banyu-
wangi, dan Ponorogo.

Sembilan kali WTP yaitu Sidoarjo, 
kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Probolinggo, Jombang, Kab. Ma-
diun, Ngawi, dan Pacitan. Delapan 
Kali WTP, di antaranya Bojonegoro, 
Bondowoso, Kota Kediri, Magetan, 

Kabupaten Mojokerto, Pamekasan 
dan Kabupaten Malang. Tujuh kali 
WTP, yaitu Kota Batu, Gresik dan 
Tuban.

Enam kali  WTP yaitu Kab. Blitar, 
Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. 
Situbondo, dan Trenggalek. Lima 
kali WTP yaitu Bangkalan, Kota Ma-
diun, Kab Nganjuk, dan Sumenep.  

Gubernur pun berharap kepada 
pemerintah kabupatenl/kota un-
tuk dapat mempertahankan WTP 
tersebut. Serta juga dari penghar-
gaan WTP yang diperoleh Kabupat-
en/Kota ini bisa membuat multipla
yer effect terhadap kesejahteraan 
masyarakat di daerahnya.
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GUBERNURAN

G

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengerahkan Tim Pelayanan 
Kesehatan ke wilayah kepulauan. Kali ini Jatim mengerahkan tim 

pelayanan kesehatan bergerak ke Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Wagub Emil,

ubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, 
menyampaikan terima 
kasih, apresiasi dan ke-

banggaannya kepada Tim Pelayanan 
Kesehatan Bergerak (Yankes Berge
rak) yang telah memberikan layanan 
kesehatan bagi masyarakat di Pulau 
Kangean, Sumenep.

Program Yankes Bergerak yang di-
ikuti oleh 91 orang tersebut berlang-
sung selama empat hari, mulai tang-
gal 3  6 November 2022.

“Saya sampaikan  terima kasih, 
apresiasi atas seluruh dedikasi yang 
tulus ikhlas, merawat dan melayani 
masyarakat dengan hati, sehingga 
seluruh layanan kesehatan yang 

diberikan bisa dirasakan manfaat-
nya bagi masyarakat di Kangean, 
Madura Sumenep,” ungkapnya di 
Gedung Negara Grahadi, Minggu 
(6/11/2022).

Gubernur Khofifah mengatakan, 
Tim Yankes Bergerak telah mem-
berikan layanan kesehatan untuk 
639 pasien di Sumenep. Awalnya, 
sasaran yang membutuhkan la-
yanan kesehatan hanya 428 orang. 
Dari jumlah itu, sebanyak 491 
orang dilakukan tindakan medis 
hingga Sabtu (5/11/2022).

Adapun layanan kesehatan 
masyarakat dalam program ini di-
pusatkan di RS Kangean, Puskes-
mas Arjasa dan Kantor Kecamatan 

Arjasa begitu antusias. Antusiasme 
pun langsung tampak ketika Tim 
Yankes Bergerak menapakkan kaki 
di Pulau Kangean. Masyarakat lang-
sung berbondong bondong untuk 
mendaftarkan diri memeriksakan 
kesehatannya.

“Allhamdulillah antusiasme 
masyarakat di Kangean begitu tinggi 
untuk mendapatkan layanan kes-
ehatan. Mereka langsung menda-
patkan pelayanan kesehatan dasar, 
spesialistik dan kesehatan tradi-
sional hingga mencapai 639 orang. 
Sebanyak 491 orang dilakukan tin-
dakan medis,” tegasnya.

“Setiap hari kami diupdate dan 
diberikan dokumentasi foto bagai

Jatim Penuhi Layanan Kesehatan 
WILAYAH KEPULAUAN
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kesehatan jiwa sejumlah 71 orang. 
Serta pelayanan kesehatan tradisional 
berupa akupuntur/ akupresure se-
jumlah 78 orang.

Selain memberikan pelayanan ke-
sehatan, Tim Yankes Bergerak juga 
melakukan visitasi ijin berusaha RS 
Abuya Kangean, pembinaan program 
kesehatan di puskesmas, transfer 
knowledge tentang resusitasi neona-
tus kepada para tenaga kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, KIE pro-
motif preventif promotif serta sosial-
isasi Asuhan Mandiri (Asman) Peman-
faatan Taman Obat Keluarga (TOGA) 
hingga akupresure.

“Yankes Bergerak ini merupakan 
program prioritas dari Ibu Guber-
nur Khofifah yang bertujuan untuk 
lebih mendekatkan akses dan men-
ingkatkan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas kepada masyarakat, khu-
susnya masyarakat kepulauan terpen-
cil. Oleh karena itu kita harus maksi-
malkan pelayanan ini agar bermanfaat 
bagi masyarakat,” tutupnya. (red)

GUBERNURAN

Saya sampaikan  terima kasih, 
apresiasi atas seluruh dedikasi 

yang tulus ikhlas, merawat 
dan melayani masyarakat 

dengan hati, sehingga seluruh 
layanan kesehatan yang 
diberikan bisa dirasakan 

manfaatnya bagi masyarakat 
di Kangean, Madura Sumenep

“
mana Tim Yankes Bergerak dengan 
telaten, sabar memberikan layanan 
kesehatan dengan begitu tulus dan 
sabar kepada masyarakat di Pulau 
Kangean,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah berharap, 
model layanan kesehatan seperti 
Yankes Bergerak yang terus diinisasi 
oleh Dinkes Prov. Jatim bisa men-
jadi inspirasi sekaligus rujukan bagi 
pemerintah kabupaten/kota, instan-
si swasta dan lembaga lainnya untuk 
memberikan perhatian lebih kepada 
saudara maupun masya rakat kita di 
wilayah kepulauan.

Tak hanya itu, dengan memberi-
kan perhatian terhadap layanan 
kesehatan kepada masyarakat di 
wilayah terpencil, kepulauan mau-
pun di pelosok desa akan mem-
berikan penguatan terhadap selu-
ruh kesehatan masyarakat di Jawa 
Timur.

“Semoga lewat Yankes Bergerak 
ini, bisa memberikan inspirasi bagi 
para Bupati/Walikota maupun pihak 
swasta yang ingin berbagi, mem-
bantu masyarakatnya utamanya 
melalui pemberian layanan keseha-
tan di Jatim. Kita berharap model 
layanan kesehatan seperti ini bisa 
lebih ditingkatkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ke-
sehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Er-
win Astha Triyono, dr. Sp.PD., KPTI. 
menjelaskan bahwa pelayanan yang 
telah diberikan kepada masyarakat 
Kangean hingga Sabtu (5/11/2022) 
meliputi, pelayanan kesehatan 
dasar berupa skrining Penyakit 
Tidak Menular (PTM) sejumlah 70 

orang.
Adapun jenis pelayanan ke

sehatan spesialistik terdiri dari 
pelayanan kesehatan mata se-
jumlah 123 orang, pelayanan 
kesehatan kandungan sejumlah 
87 orang, pelayanan kesehatan 
anak sejumlah 5 orang, pelayanan 
bedah sejumlah 95 orang, pela
yanan kesehatan THT sejumlah 19 
orang, pelayanan nyeri sejumlah 
47 orang, pelayanan kesehatan 
gigi sejumlah 44 orang, pelayanan 

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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ikutip dari laman Hacka-
thon.com, definisi hack-
athon adalah kegiatan 
yang menyatukan para 

ahli dalam menciptakan kolaboratif 
untuk memecahkan masalah terten-
tu. Sebagian besar hackathon ber
kisar pada pemrograman komputer 
dan TI, namun kini banyak industri 
lain yang mengikuti seperti hacka-
thon ekonomi, hackathon musik, 
dan sejenisnya.

Hackathon sendiri berasal dari 
gabungan dua kata yaitu “hack” 
dan “marathon”. Maka bisa disebut 
pengertian hackathon adalah mara-
ton maraton bagi peretas. Namun, 
dalam hal ini, hacker yang dimaksud 
adalah programer komputer eks-
ploratif.

Hackathon pertama kali dimulai 
pada 4 Juni 1999 ketika OpenBSD 
mengumpulkan 10 pengembang 
software yang bekerja pada cryp
tographic software. Hingga saat ini 

LAPORAN UTAMA

Kompetisi Para Programer

Salah satu kompetisi 
yang sering diburu oleh 

programmer adalah 
kompetisi hackathon. 

Apa itu kompetisi 
hackathon? Yuk mari 

kita mengenalnya. 

D masyarakat banyak.
“Di sini rupanya juga ada kelom-

pok pengusaha muda internasional 
yang tergabung dalam JCI, yang 
memberikan ruang gerak kepada 
anak – anak yang memiliki kemam-
puan digital. Ini sangat luar biasa 
anak – anak ternyata mereka punya 
bakat seperti istilah gubernur, yaitu 
menanam, memetik, mengolah, 
mengemas, menjual sebuah data,” 
terang Hudiyono.

Lebih lanjut dikatakan Hudiyono, 
teknologi ini harus dimanage de-
ngan bagus, karena data merupakan 
bekal ataupun modal untuk dasar 
percepatan pembangunan. Infor-
masi juga sangat dibutuhkan untuk 
peningkatan kesejahteraan masya-
rakat, sehingga efeknya secara ra-
sional bisa dilihat dari pengukuran 
indeks ekonomi.

Project Director kompetisi Hacka-
thon, Charisel Lim, menjelaskan, 
tujuan diadakannya kegiatan ini 

kompetisi hackathon juga semakin 
ramai diikuti.

Salah satunya, East Java Hackaton 
2022 yang digelar Dinas Komunikasi 
dan Informatika Provinsi Jawa Timur 
berkolaborasi dengan organisasi 
internasional kepemudaan Junior 
Chamber International (JCI). East 
Java Data Hackathon 2022 ini ber-
langsung selama tiga hari berturut – 
turut mulai tanggal 8-20 November 
2022 di Alim Husin Hall, Singapore 
National Academy (SNA), Waru, 
Sidoarjo.

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Timur, 
Hudiyono, mengapresiasi JCI karena 
dengan adanya kompetisi ini, da-
pat memberi ruang gerak generasi 
muda bisa berkreasi dalam me-
ngolah data. Hal ini sesuai dengan 
arahan Gubernur Jawa Timur, agar 
bisa menanam, memetik, mengo
lah, mengemas, dan menjual data 
dengan baik sesuai kebutuhan 

EAST JAVA
DATA HACKATHON 2022
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LAPORAN UTAMA

Di sini rupanya juga ada kelompok 
pengusaha muda internasional 

yang tergabung dalam JCI, 
yang memberikan ruang gerak 

kepada anak – anak yang memiliki 
kemampuan digital. Ini sangat luar 
biasa anak – anak ternyata mereka 

punya bakat seperti istilah 
gubernur, yaitu menanam, 

memetik, mengolah, mengemas, 
menjual sebuah data,

“

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Timur

HUDIYONO

akan submission kemudian mere-
ka akan presentasi satu kelompok 
lima menit dan tanya jawab lima 
menit, nanti dinilai sama juri di hari 
ketiga,”paparnya. 

Kemudian, pada proses kompetisi 
East Java Data Hackatahon 2022 ini 
panitia memberi peserta data men-
tah dari beberapa sumber seperti 
BPS dan Diskop UKM Jawa Timur. 
Lalu peserta diminta untuk melaku-
kan analisis mengenai kebijakan 
atau keputusan apa yang dapat 
diambil Pemerintah Daerah Jawa 
Timur untuk mengembangkan per-
forma UMKM di Jawa Timur. Setelah 
itu, peserta diminta kreatifitasnya 
untuk menentukan sudut pandang 
masalah dari tema dan data yang 
diberi.

Apresiasi Wagub Emil
Di hari penutupan, kompetisi 

East Java Data Hackathon 2022 ini 

adalah untuk mewujudkan visi or-
ganisasi kepemudaan JCI East Java 
yang ingin membangun Indonesia 
menjadi lebih baik.

“Kita, JCI ini selalu mempunyai 
visi satu, yaitu kita ingin memba-
ngun Indonesia yang menjadi lebih 
baik, karena itu kita ingin setiap ta-
hun membuat event – event yang 
mengedukasi mahasiswa. Tahun lalu 
kita sudah bekerja sama membuat 
lomba dengan anak – anak SMK dan 
intel. Nah tahun ini, kita berkolabo-
rasi dengan pemerintah supaya kita 
bisa lebih dekat dengan pemerin-
tah dan membuat hasil karya ma-
hasiswa ini bisa dipakai dengan 
langung oleh pemerintah. Jadi kita 
mendekatkan diri dengan Kominfo 
dan sampai mendapatkan support 
dari menteri Sandiaga Uno,”jelasnya

Target diadakannya kompertisi 
ini, Charisel mengatakan adalah 
untuk mengedukasi mahasiswa 
tentang pentingnya menganalisa 
data karena data itu sangat penting 
apalagi untuk sekarang ini. “Masih 
banyak yang belum memanfaatkan 
data, karena itu kita mengedukasi 
mereka menginformasikan kalau 
kita sebagai generasi pelanjut In-
donesia harus memanfaatkan data 
mengolah data dengan baik, untuk 
membuat Indonesia menjadi lebih 
baik,”kata Charisel.

Ketua acara Charisel yang beru-
sia 21 tahun ini mengatakan, antu-
siasme peserta mengikuti lomba 
ini sangat tinggi karena dari kuota 
target pendaftaran yang disediakan 
ternyata melebihi, “Kita overload, 
sebenarnya maksimal itu 100 orang, 
yang kita terima sebanyak 110 
orang, sedangkan yang daftar ham-
pir 200 lebih,”ungkapnya

Dengan begitu, dalam kompetisi 
ini diperoleh peserta yang tentunya 
berasal dari kalangan mahasiswa 
maupun mahasiswi aktif S1 dari ber-
bagai universitas di Jawa Timur, de-
ngan jumlah total peserta 110 orang 
yang dibagi per timnya 5 orang, jadi 
dalam kompetisi ini keseluruhan 
berjumlah 22 tim. 

Terkait soal yang dilombakan, 
Charisel menjelaskan dalam kom-
petisi ini soal yang diberikan adalah 
tentang UMKM dan untuk cara 
mengolah datanya dibebaskan. Ia 
menambahkan, dalam kompeti-
si ini ada analisa data juga yang 
akan membantu mereka para pe-
serta mengolah data, pakai data 
fast transport intelligence dimana 
merupakan perusahaan yang mem-
punyai data 900 giga hampir 1 tera, 
itu data yang akan diolah untuk ma-
hasiswa dan ini menjadikan training 
atau workshop mengolah datanya.

“Sehingga mereka tidak langsung 
kita terjunkan, kita tidak beri data 
UMKM lalu mereka olah langsung. 
Tapi kita beri training dulu bagai-
mana cara mengolah data yang 
susah, dan mereka membuat satu 
solusi dari permasalahan terse-
but selama 60 jam nonstop, dan 
pada jam 9 hari minggu mereka 
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dihadiri Wakil Gubernur Provin-
si Jawa Timur, Emil Elestianto 
Dardak. Wagub Emil pun menyam-
paikan apresiasinya atas antusi-
asme para generasi muda dalam 
kompetisi ini. 

“Saya senang sekali melihat an-
tusiasme dari the young generation 
di Jawa Timur. Jawa Timur ini punya 
jumlah 40 juta penduduk dan men-
jadi kontributor atau penyumbang 
seper enam dari perekonomian di 
seluruh Indonesia,” tutur Emil.

Dikatakan Emil, seperti yang dike-
tahui Indonesia baru saja menjadi 
tuan rumah presidensi G20, 1dan 
Jawa Timur adalah penyumbang in-
deks perekonomian terbesar kedua 
di Indonesia setelah DKI Jakarta. 
“Artinya kita harus menjadi loko-
motif dari Indonesia, dan untuk 
menjadi lokomotif kita harus be-
nar – benar menjadi engine dalam 
kemajuan teknologi. Maka terlapas 
dari yang mendapat trophy atau se-
muanya yang ikut dalam kompetisi 
ini merupakan future leaders of East 
Java,”ujarnya.

Menurut Emil, Data is the new 
gold, yang berarti data adalah emas 
baru yang berharga di era ini. Data 
di tangan orang yang tepat akan 
menjadi emas, yang cara mengem-
bangkannya bukan hanya dengan 
kemampuan programming tetapi 
analitikus thinking.

“Saat  ini kita tahu bahwa data 

menjadi sangat – sangat mudah 
diperoleh dibanding zaman dulu. 
Contohnya dulu kita menghitung 
data kendaraan yang lewat di jalan 
dengan cara manual jadi kesulitan 
mencari data variabel khusus yang 
diminta. Tapi sekarang bisa pakai 
teknologi yang disebut sebagai vi-
sion artificial intelligence, tinggal 
pasang CCTV sudah bisa mempro
ses berapa kenadaraan yang plat 
kuning atau variabel data lain yang 
diminta,”jelasnya.

Emil juga menjelaskan, mereka 
yang bisa membuka kunci dari era 
Big Data ini adalah mereka yang 
memiliki data yang bernilai dan se-
laras. Data itu akan sangat besar vo
lumenya sangat cepat dan data itu 
ter-connect masuk dengan berbagai 

variabel. Big Data itu bisa digunakan 
untuk mengatasi masalah baru yang 
trend di masyarakat.

“Mencari sebuah trend yang use-
ful, atau kita mengenal di dalam 
data analisisnya disebut sebagai 
new case. Big Data itu mau dibuat 
apa, mau untuk menyelesaikan 
masalah apa. Contohnya waktu 
Covid lagi gencar – gencarnya kita 
sedang stress masalah pengadu-
an masyarakat terutama di pasar 
tradisional dalam menggunakan 
masker dan menjaga jarak, akhirnya 
kita pasang CCTV disana sehingga 
bisa mendeteksi tempat – tempat 
dengan orang yang tidak menggu-
nakan masker. Inilah yang kita coba 
bagaimana new case tadi itu bisa 
kita lakukan,”terangnya.

Emil menambahkan, data yang 
muncul akan semakin banyak, be-
lum lagi data yang muncul karena 
media sosial atau media online. 
“Nah kata kuncinya sekarang bagi 
Indonesia adalah datanya mau di-
jadikan apa, makanya saya senang 
sekali ini ada kompetisi hackathon 
ini adalah benih – benihnya untuk 
mencetak data scientist. Mereka 
yang bisa membaca trend dibalik 
sebuah data,”ucap Emil.

Programmer Mahasiswa ITS Juara
Pemenang kompetisi mempere-
butkan Piala Gubernur Jawa Timur 
ini dibagi menjadi dua kategori, 
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yakni kategori favorit dan kate-
gori utama. Pada akhirnya, peme-
nang utama kompetisi East Java 
Data Hackathon 2022 ini adalah 
sekelompok mahasiswa dari Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS) 
Surabaya. Mereka yang tergabung 
dalam kelompok bernama tim ‘Ho-
reee’ ini berhak mendapat hadiah 
sebesar Rp15 juta. 

Anggota tim ‘Horeee’ terdiri 
dari lima mahasiswa, di antaranya 
adalah Bramandika, Jihan Nabilah, 
Lilik Setyaningsih, Nanda Novenia 
Shinta Hapsari, serta Wahidatul 
Wardah Al Maulidiyah, mereka be-
rasal dari Jurusan Statistika pada 
tingkat Semester 7.

Salah satu anggota tim, Bramandi-
ka, mengatakan, tim mereka menen-
tukan sudut pandang masalah dari 
tantangannya menghabiskan waktu 
sebanyak 17 jam. “Kalo Challenge  itu 
dari tim kita, mulai dari menentukan 
problem statement dan visualiasi 
nya sih kak , soalnya kita diskusi nge 
spent waktu 17 jam untuk menen-
tukan problem-nya sih kak,”ungkap 
Bram pada redaksi Potensi.

Bram menjelaskan, judul project 
dari timnya adalah ‘Tantangan Pen-
etrasi Teknologi Terhadap Perkem-
bangan UMKM’. Dari judul tersebut, 
Bram mengaku bahwa dirinyalah 
yang menyumbangkan ide sudut 
pandang masalah untuk project tim-
nya. “Kalo yang mencetuskan ide-
nya sih aku sendiri kak dikarenakan 
aku juga memiliki project magang 
yang kebetulan tentang penetrasi 

juga,”jelasnya.
Diungkapkan Bram alasan timnya 

mengambil ide itu adalah karena 
potensi yang bisa dikembangkan 
UMKM di era digitalisasi. “Alasan 
kita ngambil ide itu sih karena po-
tensi yang bisa dikembangkan apa-
bila UMKM didigitaliasi kak, jadi 
kita pengen tau sebenarnya apasih 
hal yang membuat kenapa pene-
trasi teknologi terhadap UMKM itu 
rendah,”terangnya.

Setelah penentuan ide sudut 
pandang masalah itu, kemudian 
Bram menjelaskan proses timnya 
dalam mengerjakan project di kom-
petisi ini. Yaitu mulai dari penen-
tuan problem statement, kemudian 
analisis data, serta pembagian tugas 
per anggota tim. Ada yang bertugas 
visualisasi hasil analisis, ada yang 
copy writing, dan ada yang mem-
buat template infografis. Dalam 
pembagian tugas itu, Bram bertugas 
dalam copy writing.

Bram juga menjelaskan, kar-
ya project timnya ini menghasil-
kan solusi bagi pemerintah. “Hasil 
project kami ini lebih ke arah solusi 
sih kak, dikarenakan pendekatan 
yang dilakukan pemerintah untuk 
pelatihan digital selama ini kurang 
tepat,”pungkasnya.

Kepada pemerintah, Bram 
berharap agar pemerintah lebih 
berusaha dalam mengembangkan 
ketersediaan data, karena dengan 
data solusi setiap permasalahan 
bisa mudah didapat. “Semoga ke 
depannya tidak hanya skala provin-

si aja semoga bisa hingga taraf na-
sional apalagi mengingat bahwa 
sekarang data adalah the new oil. 
Dan untuk pemerintah, semoga 
pemerintah lebih mengayomi dan 
juga mengembangkan  keterse-
diaan data, karena dengan data 
hampir semua permasalah dan 
solusi dapat diselesaikan dengan 
mudah,”tuturnya.

Untuk peraih juara ke dua dalam 
kompetisi ini, adalah kelompok de
ngan nama tim ‘Plan A’ mereka men-
dapatkan uang sebesar Rp10 juta. 
Mereka juga berasal dari ITS Sura-
baya Jurusan Sistem Informasi, yang 
anggotanya terdiri dari Muhammad 
Arif Nuriman, Liefran Satrio Sim, 
Jesselyne Amadea, Nabila Aprilia 
Putri, yang merupakan mahasiswa 
semester 5 dan Zada Alfarras Rasen-
driya, yang masih semester 3.  Judul 
project tim mereka adalah ‘Peerto
peer lending sebagai penyelesaian 
masalah legalitas dan permodalan 
bagi UMKM di Jawa Timur.

Sedangkan peraih juara ke tiga 
adalah kelompok dengan nama tim 
‘Javaadalahkoentji’, mereka men-
dapatkan uang sebesar Rp5 juta. 
Tim ini adalah mahasiswa dari In-
stitut Sains dan Teknologi Terpadu 
Surabaya (ISTTS) Jurusan Teknik 
Informatika. Anggota mereka ter-
diri dari Christian Budhi Sabdana, 
Christian Trisno Sen Long Chen, 
Lawrence Patrick Sianto, Williandy 
Takhta, yang merupakan mahasiswa 
semester 7 dan Kenny yang masih 
semester 5. Judul project yang di-
angkat tim mereka adalah ‘Indikator 
Pemerataan Bantuan Pemerintah 
pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah’.

Selain pemenang kategori utama, 
dalam kompetisi ini panitia acara 
East Java Data Hackathon 2022 juga 
memberi hadiah kepada pemenang 
kategori favorit, yaitu juara den-
gan predikat paling lama begadang 
diraih oleh tim ‘INT Paradox’. Juara 
dengan predikat terfavorit diraih 
oleh tim ‘YYYA’, dan juara dengan 
predikat paling aktif diraih oleh tim 
‘Gutsy’. (vin)
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kspor produk senilai 1,46 
juta Dollar AS ke empat 
negara tujuan dilakukan 
lima perusahaan asal Jawa 

Timur. Keempat negara tujuan terse-
but adalah Jepang, Belanda, Chile 
dan Korea Selatan. Pelepasan eks
por dilakukan secara simbolis oleh 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, di sela gelaran East Java 
Export Festival di Hotel Novotel Sa-
mator Surabaya, Selasa (1/11/2022) 
sore. 

Secara rinci, ekspor dilakukan oleh 
PT. Cheil Jedang Indonesia sebanyak 
197 ton produk ekspor, dan Sekar 
Laut Tbk dengan 22.542 kg Kerupuk 

E

LOH JINAWI

ke Empat Negara 

JATIM EKSPOR PRODUK 
SENILAI 1,46 JUTA DOLLAR AS

Finna dan Sambal Uleg dengan tu-
juan Negara Belanda. 

Selain itu, PT. Santos Jaya Abadi 
dengan 4,534.50 Kg Kopi Kapal Api 
yang dikirim ke Korea Selatan, PT. 
Indocipri Gresik dengan 14.000 
kg produk Penta Resin 100 tujuan 
Jepang. Ekspor juga dilakukan PT. 
Insera Sena dengan komoditas se-
peda Polygon dengan tujuan Jepang 
dan Chile. Masingmasing sejumlah 
1.998 Ton dan 4.240 Ton. 

Gubernur Khofifah mengatakan, 
kegiatan Export Festival semacam 
ini merupakan komitmen Pemprov 
Jawa Timur dalam mendukung para 
pelaku usaha baik UMKM maupun 

eksportir skala besar dalam menem-
bus pasar luar negeri. 

“Melalui pelepasan ekspor ini di-
harapkan mampu memberikan se-
mangat bagi pelaku usaha di Jawa 
Timur bahwa ekspor itu mudah dan 
dapat dilakukan oleh siapa saja,” un-
gkap Gubernur Khofifah. 

Untuk diketahui, nilai ekspor 
Jatim pada periode Januari – Sep-
tember 2022 mencapai 18,08 miliar 
Dollar AS atau mengalami pening-
katan 8,45% (yony) dibandingkan 
dengan periode yang sama pada 
tahun sebelumnya. Sementara, eks
por non migas Jatim pada Januari 
– September 2022 tumbuh positif 
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Melalui pelepasan ekspor
ini diharapkan mampu

 memberikan semangat 
bagi pelaku usaha di Jawa 

Timur bahwa ekspor itu 
mudah dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

sebesar 11,17% (yony) dengan 
nilai ekspor mencapai 17,19 Miliar 
Dollar AS. 

Sebagai catatan, setiap bulan-
nya ekspor non migas senantiasa 
berkontribusi signifikan terhadap 
total capaian ekspornya. Pada bu-
lan September 2022 saja, sebesar 
93,32% dari total ekspor Jawa Timur 
ditopang oleh ekspor non migas. 

Atas capaian tersebut, Gubernur 
Khofifah menekankan bahwa poten-
si perdagangan ekspor ke luar ne-
geri asal Jatim harus terus didorong 

dari berbagai sektor dan komoditas.
“Melalui pelepasan ekspor 

semacam ini, kita bisa mengapre-
siasi sekaligus menginspirasi akan 
terjalinnya kolaborasi bisnis yang 
dapat memperluas jaringan usaha 
bagi para pelakunya,” pesan Guber-
nur Khofifah. 

Selain pelepasan ekspor, dalam 
East Java Export Festival kali ini juga 
disediakan booth dari berbagai mi-
tra Pemprov Jatim yang memberi-
kan layanan fasilitasi, konsultasi, 
dan bimbingan bagi para calon 

eksportir maupun eksportir agar 
mampu melakukan ekspor atau 
memperluas jangkauan ekspornya. 

“Di sinilah peran dari pemerin-
tah untuk terus berupaya dalam 
memfasilitasi dan membuka jalan 
bagi para calon eksportir maupun 
eksportir yang ingin melakukan eks
pansi,” tuturnya. 

Disebutnya, Pemprov Jatim akan 
terus menjalin kemitraan dengan 
berbagai institusi maupun Lembaga 
terkait dalam upaya peningkatan 
kinerja ekspor seperti Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI), 
Konsulat Jenderal Republik Indone-
sia (KJRI), Atase Perdagangan, dan 
Indonesian Trade Promotion Center 
(ITPC) di negara mitra. 

Wujud kolaborasi ini adalah 
dengan adanya kegiatan Business 
Matching Online (BMO) yang bertu-
juan untuk memberikan sarana ke-
pada para stakeholder perdagangan 
luar negeri untuk dapat saling ber-
temu dan berdiskusi terkait peluang 
dagang. Dalam kesempatan ini, juga 
secara khusus dibahas mengenai 
strategi menembus pasar ekspor 
serta akses pasar produk unggulan 
Jawa Timur ke negara mitra. 

Dalam kesempatan yang sama, 
Gubernur Khofifah juga menye
rahkan penghargaan kepada tiga eks
portir berprestasi asal Jawa Timur, 
yakni PT. Cheil Jedang Indonesia 
dalam Kategori Eksportir Ber kinerja, 
PT. Asal Jaya dari Kab. Malang dalam 
Kategori Eksportir Pengembang 
Pasar Baru dan PT. Probolinggo Big 
Power dari Kab. Probolinggo dalam 
Kategori Eksportir Pemula. 

Selain itu, diserahkan pula peng-
hargaan sebagai Kab/Kota Penduku-
ng Ekspor kepada  Kab. Sidoarjo dan 
Kab. Lamongan, serta kepada Ketua 
Gabungan Perusahaan Eksportir In-
donesia (GPEI) Jatim Isdarmawan 
Asrikan sebagai Tokoh Peduli Ekspor.

Turut hadir dalam kesempatan 
tersebut, Konjen Jepang Takeyama 
Kenichi, Konsul Kehormatan Filipina 
Eddy Surohadi, Ketya KADIN Jatim  
serta perwakilan dari berbagai eks-
portir Jawa Timur. (red)
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Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Jatim 

LAMPAUI TARGET 
NASIONAL

paya pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk men-
dorong literasi dan ink-
lusi keuangan di seluruh 

kalangan masyarakat membuahkan 
hasil. Terbaru, hasil Survey Nasional 
Literasi dan Inklusi Keuangan (SN-
LIK) tahun 2022 mencatatkan Indeks 
Literasi Keuangan Jatim telah tem-
bus 55,32% dan untuk Indeks Ink-
lusi Keuangan Jatim telah mencapai 
92,99%.

Kedua angka tersebut tercatat 
meningkat dibandingkan tahun 
2019. Dan yang lebih membang-
gakan capaian Indeks Literasi Keua
ngan maupaun Indeks Inklusi Keua-
ngan Jatim telah melampaui target 
yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Menanggapi hasil tersebut, Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengapresiasi upaya 
peningkatan yang dilakukan, baik 
dari sisi literasi keuangan maupun 
inklusi keuangan yang merupakan 
gotong royong dari berbagai kala-
ngan.

“Alhamdulillah, indeks Literasi 
Keuangan Jatim tahun 2022 adalah 
55,32%. Angka ini naik 6,37% diban
dingkan indeks literasi keuangan Ja-
tim pada tahun 2019,” ujar Gubernur 
Khofifah di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya, Senin  (14/11/2022) pagi.

Gubernur Khofifah menam-
bahkan, hasil dari capaian yang 
diraih Jawa Timur ini melebihi tar-
get Indeks Literasi Keuangan yang 
ditetapkan di tahun 2024 yakni 
sebesar 50%.

Ia menambahkan, capaian yang 

diraih oleh Jawa Timur tidak lepas 
dari upaya yang terus dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Regional 4 Jatim untuk terus meng-
hasilkan inovasi, khususnya di Bulan 
Inklusi Keuangan (BIK).

“Keberhasilan ini juga merupakan 
sinergitas Pemprov Jatim bersama 
dengan OJK Regional 4 Jatim yang 
terus mendorong literasi dan inklusi 
keuangan  utamanya di basis-basis 
pasar tradisional. Memang signi-
fikansinya tinggi terhadap masing
masing pendapatan asli daerah 
(PAD) kabupaten/kota,” katanya.

Semakin mudah, lanjut Gubernur 
Khofifah, lantaran masyarakat juga 
saat ini dipermudah dengan ada-
nya layanan Sistem Informasi Mo-
bil Literasi dan Edukasi Keuangan 
(SiMOLEK), yang baru diluncurkan 

bertepatan dengan BIK 2022.
Inovasi ini juga menjadi salah satu 

sarana sosialisasi masyarakat untuk 
memperoleh informasi dan penge
tahuan terkait produk dan layanan 
lembaga keuangan.

“Literasi keuangan di masyarakat 
harus terus dimaksimalkan untuk 
mewujudkan sistem keuangan yang 
inklusif. Sehingga dapat tercipta 
pertumbuhan ekonomi melalui dis-
tribusi pendapatan yang lebih mera-
ta, penurunan kemiskinan, dan sta-
bilitas sektor keuangan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk indeks Ink-
lusi Keuangan Jawa Timur tahun 
2022 tercatat naik 5,07 % dari ta-
hun 2019. Dimana indeks Inklusi 
Keuangan Jatim tahun ini adalah 
92.99%. Capaian ini juga membang-
gakan, lantaran telah melebihi tar-
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get Indeks Inklusi Keuangan yang 
ditetapkan sebesar 90% pada ta-
hun 2024.

Peningkatan inklusi keuangan 
ini menurut Khofifah menjadi 
bagian yang amat penting. Apa
lagi, untuk memaksimalkan per-
cepatan sistem digital utamanya 
di sektor keuangan yang menjadi 
proses penguatan UMKM. Di-
mana produk domestik regional 
bruto (PDRB) Jatim ditopang 
sektor UMKM sebesar 57,81%.

“Peningkatan literasi dan in-
klusi keuangan menjadi tugas 
dan harus melibatkan semua 
lapisan masyarakat. Utamanya 
generasi muda yang memiliki 
peran besar mengedukasi ling-
kungan terkait produk keuangan 
digital,” jelas Gubernur Khofifah.

Di sisi lain, Kepala Kantor OJK 
Regional 4 Jatim Bambang Mukti 
Riyadi menambahkan, dirinya 
menyampaikan terimakasih atas 
arahan dan dukungan Gubernur 
Khofifah sehingga Indeks Literasi 
Keuangan Jatim dapat mencapai 
angka yang membanggakan.

“Semoga hasil survey terse-
but dapat bermanfaat bagi kita 
semua untuk bersinergi dalam 
upaya mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Timur melalui 
TPAKD Jawa Timur,” ujarnya.

Selain itu, Bambang mengu
capkan rasa terimakasihnya ke-
pada Gubernur Khoffiah atas 
apresiasi kepada OJK Kanreg 4 
yang memperoleh penghargaan 
sebagai instansi yang menduku-
ng Program OPOP.

“Khususnya melalui Literasi 
dan Inklusi Keuangan di Pon-
dok Pesantren yang kami terima  
pada saat pembukaan OPOP 
Expo di Jawa Timur lalu,” imbuh-
nya.(red)

LOH JINAWI

Alhamdulillah, indeks
 Literasi Keuangan Jatim 

tahun 2022 adalah 55,32%. 
Angka ini naik 6,37% 
dibandingkan indeks 

literasi keuangan Jatim 
pada tahun 2019

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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etiap tanggal 10 Novem-
ber, bangsa ini memperi-
ngati Hari Pahlawan. Pada 
momen ini, Gubernur Jawa 

Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
mengajak seluruh elemen masya-
rakat untuk memaknai Hari Pahla-
wan dengan meneladani keberanian 
para syuhada Arekarek Suroboyo 
dan Jawa Timur dalam epos besar 
Pertempuran 10 November 1945.

Khofifah mengajak seluruh ele-
men masyarakat Jatim untuk memi-
liki mental memberi yang terbaik 
bagi bangsa dan negara. Dimana 
mental itu dibentuk melalui edukasi 
spiritual, edukasi sosial, politik dan 
juga kebudayaan.

“Mengapa edukasi mau memberi 
dan bersungguh-sungguh dalam ika-
tan kebangsaan menjadi penting? 
Karena meskipun manusia memi-
liki kecenderungan pada kebaikan, 
cenderung pada tindak kepahlawa-
nan, dan mengutamakan kebaikan 
bersama  sebagai fitrah manusia, na-
mun kesemua itu tidak bersifat tak-
en for granted,” kata Khofifah usai 
menjadi Inspektur Upacara Peringa-
tan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan 
Surabaya, Kamis (10/11) pagi

“Nilai- nilai dan karakter kepahla-

HARI PAHLAWAN 2022

S

PARAHITA

wanan dan kebaikan harus dirawat, 
dipupuk dan dijaga oleh pendidikan 
yang berorientasi memajukan kara-
kter bangsa. Pendidikan yang bertu-
juan pada pemuliaan kemanusiaan, 
budi pekerti dan akhlakul karimah,” 
imbuhnya.

Seperti yang disampaikan Bung 
Karno di buku ‘Di bawah Ben
dera Revolusi’, ditegaskan bahwa 
kekuatan dari suatu bangsa dalam 
memperjuangkan dan mengarungi 
jembatan emas kemerdekaan In-
donesia tidak pada kekuatan untuk 
meminta, tapi pada kekuatan untuk 
memberi.

“Prinsipnya adalah memberi apa 
yang kita punya. Dengan begitu se-
benarnya kita telah membangun ka-
rakter kepahlawanan,” tandasnya.

Lebih lanjut menurutnya, se-
tiap orang memiliki tugas untuk 
mengedukasi. Termasuk mengedu-
kasi diri sendiri, keluarga dan ling-
kungan.

“Bagaimana kita mengedukasi 
untuk bisa memberikan ketelada-
nan, kemudian karakter kepahlawa-
nan dan semangat yang bisa mem-
berikan penguatan bagaimana Jawa 
Timur gagah dan perkasa,” katanya.

Tidak hanya itu, Mantan Menteri 

Sosial RI ini juga mengajak selu-
ruh elemen masyarakat untuk me-
maknai Peringatan Hari Pahlawan 
sebagai momentum untuk bangkit 
dan bersatu menghadapi ancaman 
dan tantangan global.

Gubernur perempuan pertama 
Jatim ini pun mengajak seluruh 
masyarakat Jatim untuk bisa mene-
ladani semangat perjuangan dan 
ketangguhan para pahlawan dalam 
menghadapi tantangan dan tekanan 
besar. Hal ini selaras dengn tema 
Peringatan Hari Pahlawan tahun ini 
yakni ‘Pahlawanku Teladanku’.

“Kalau dulu pahlawan mengha-
dapi tantangan besar yakni berjuang 
melawan penjajah. Kini nilai per-
juangan dan ketangguhan mereka 
bisa kita teladani untuk bangkit dan 
berjuang menghadapi tantangan 
global,” tegasnya.

Seperti ancaman krisis pangan, 
krisis energi, perubahan iklim, ser-
ta krisis keuangan yang dihadapi 
berbagai negara di dunia. Salah 
satu langkah konkret yang bisa di-
lakukan adalah menjadi pahlawan 
bagi lingkungan sekitarnya dengan 
menjadi agen perubahan (game 
changer) mulai dari hal kecil di ling-
kungannya.

Bangun 
Karakter 

dengan Beri 
yang Terbaik 
Bagi Bangsa 

dan Negara
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numpang per harinya. Dengan 
adanya pembebasan tarif di Hari 
Pahlawan ini diharapkan shifting 
masyarakat dari roda 2 ke angkutan 
umum bertambah,” harapnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah 
menerangkan bahwa bus Trans Ja-
tim dilengkapi dengan  fasilitas kea-
manan. Dimana setiap armada Bus 
Trans Jatim telah dibekali dengan 
teknologi kecerdasan buatan (artifi-
cial intelligence/AI) yang menunjang 
keamanan berkendara.

Seperti teknologi AI yang ter-
pasang di beberapa komponen, 
yang meliputi MDVR, CCTV, driver 
safety monitoring (DSM), advanced 
driver assistance system (ADAS), in-
dicator R-Watch, touch panel dan 
reverse camera.

Perangkat seperti DSM ini da-
pat memberikan driver behavior 
analysis untuk memantau perilaku 
pengemudi agar tidak melakukan 
pelanggaran selama armada ber-
operasi.

Begitu juga adanya perangkat 
ADAS dan indicator RWatch dapat 
memberikan peringatan awal jika 
armada kendaraan terdeteksi me-
nyimpang dari jalur, melewati batas 
kecepatan atau jika terjadi potensi 
tabrakan depan.

“Silahkan memanfaatkan layanan 
Bus Trans Jatim. Busnya nyaman dan 
aman. Juga sudah dilengkapi de
ngan teknologi yang canggih,” kata 
Gubernur Khofifah.

Sebelumnya, Bus Trans Jatim 
ini diluncurkan pada pertengahan 
Agustus lalu. Sejak itu sebanyak 22 
armada bus Trans Jatim beroperasi. 
Moda transportasi ini berangkat pu-
lang pergi (PP) dari Terminal Porong 
Sidoarjo, Bus Trans Jatim Koridor 
I ini melintasi rute tujuan Terminal 
Purabaya Surabaya di Bungurasih, 
Sidoarjo, dan berakhir di Terminal 
Bunder Gresik.

Di harihari biasa, Bus Trans Jatim 
bisa dimanfaatkan masyarakat de
ngan tarif yang sangat terjangkau. 
Untuk umum Rp5.000, sedangkan 
pelajar sekolah atau santri Rp2.500. 
Selamat menyambut Hari Pahlawan 
10 November 2022.(red)

PARAHITA

“Dalam menghadapi tantangan 
global ini, kita berharap lahirnya 
mental kepahlawanan dari warga. 
Tidak perlu bergerak dari skala be-
sar. Tetapi mengubah keadaan dan 
memperbaiki kondisi dari sekitarnya 
dulu,” katanya.

Menurut Khofifah pahlawan se
ringkali lahir di masa yang sulit. Ke-
tika ada tekanan besar dan kondisi 
buruk, ada orang-orang yang mau 
merelakan diri untuk bekerja le-
bih dari biasanya, terutama untuk 
memperbaiki keadaan.

“Inilah mental kepahlawanan. Ke-
tika kita bekerja lebih dari pada se-
harusnya, berusaha memimpin pe-
rubahan, dan mengatasi kesulitan 
yang menjadi problem bersama,” 
katanya.

Khofifah juga mengajak seluruh 
masyarakat untuk semakin mem-
perkuat persatuan dan kesatuan. 
Yakni dengan saling bahu membahu 
dan bergotong royong menyele-
saikan beragam persoalan bangsa 
secara bersamasama.

“Setiap melewati tantangan be-
sar di situlah kita tumbuh menjadi 
lebih hebat dan lebih kuat. Namun, 
tantangan global ini tidak hanya 
mendorong kita untuk pulih dan 
bangkit saja, tapi segala daya upaya 
yang kita miliki harus kita maksimal-
kan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, usai upa-
cara Gubernur Khofifah beserta se-
luruh tamu undangan dan peserta 
upacara melakukan gerakan minum 
beras kencur bersama. Serta turut 
melakukan silaturahmi dengan para 
veteran dan janda perintis kemer-
dekaan di lobby Kantor Gubernur 
Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Senada dengan gubernur, Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil Elesti-
anto Dardak, juga mengajak masya-
rakat untuk selalu mengenang dan 
meneladani jasa pahlawan, salah 
satunya dengan mengikuti prinsip 
hidup para leluhur, yaitu memba-
ngun kemerdekaannya di atas ke-
beranian dan keiklasan.

Keberanian tersebut, kata wagub, 
terlihat jelas dalam keteguhan 
mereka untuk memiliki pemerinta-

han sendiri. Sebab, hidup sejahtera 
di bawah kepungan penjajah tidak-
lah cukup.

“Dikatakan Bung Karno, Indone-
sia bukan sekedar entitas geografi 
dari Sabang sampai Merauke, tetapi 
sebuah semangat dan keberani-
an untuk berbicara dan berdiri di 
kaki sendiri. Tantangan di era baru 
ini, mungkin bukan senjata, tetapi 
mempertaruhkan minimal kenya-
manan hidup untuk hal yang lebih 
besar,” jelasnya.

Sedangkan prinsip ikhlas, di-
tunjukkan para pahlawan dengan 
mengesampingkan perbedaan. Yang 
mana, hal tersebut dapat membawa 
pada persatuan yang mengantarkan 
Indonesia menuju kemerdekaan.

“Mereka saat itu menyepakati un-
tuk mengesampingkan perbedaan. 
Bahwa bahasa mereka bukan Baha-
sa Jawa atau yang lainnya, tapi Ba-
hasa Indonesia. Bahwa perbedaan 
itu disyukuri, bukan diperdebatkan,” 
tuturnya.

Wagub Emil menuturkan, bahwa 
sebagai rakyat Indonesia, sudah 
menjadi tugas bersama untuk 
proaktif menjaga prinsipprinsip ini. 
Ia juga mengatakan, kemerdekaan 
bukan hanya sekedar diraih namun 
juga dipertahankan dengan me-
maknainya secara mendalam.

Gratiskan Bus Trans Jatim Sehari 
Penuh

Pada Hari Pahlawan 10 Novem-
ber 2022 ini, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa menggra-
tiskan biaya Bus Trans Jatim sehari 
penuh. 

Orang nomor satu di Jatim itu 
berharap masyarakat bisa meman-
faatkan momen ini semaksimal 
mungkin. Dengan harapan minat 
masyarakat menggunakan trans-
portasi umum Bus Trans Jatim akan 
semakin meningkat sehingga me-
ngurangi kepadatan kendaraan, 
menjaga keamanan berkendara dan 
juga tentunya lebih hemat.

“Berdasarkan data Dinas Per-
hubungan Jatim, untuk saat ini 
rata-rata pengguna angkutan mas-
sal Transjatim ini 3.5004.000 pe-
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inas Komunikasi dan In-
formatika (Diskominfo) 
Provinsi Jawa Timur 
meraih penghargaan 

terbaik ketiga kategori Penerbitan 
Media Internal (Inhouse Magazine) 
dan terbaik kedua kategori website 
dalam ajang Anugerah Media Hu-
mas (AMH) 2022 yang digelar Ke-
menterian Komunikasi dan Informa-
tika (Kemenkominfo).

Kepala Diskominfo Jatim, Hu
diyono, usai menerima penghargaan 
yang digelar di J.W Marriot Hotel 
Yogyakarta, Kamis (24/11/2022), 
mengatakan penghargaan ini akan 
menjadi pendorong semangat bagi 
Diskominfo Jatim khususnya tim 
pengelolaan informasi publik, agar 
lebih kreatif lagi dalam menyam-
paikan informasi seputar Pemprov 
Jatim ke masyarakat.

Dikatakannya, AMH telah men-
jadi ajang rutin setiap tahun yang 
dapat mendorong tim bidang infor-
masi publik menjadi lebih produktif, 
inovatif, dan kreatif. Majalah Potensi 
Jawa Timur merupakan bentuk ino-
vasi nyata untuk meningkatkan re-
putasi dan kegiatan penyebaran in-
formasi Pemprov Jatim. 

D

Diskominfo Jatim Raih Penghargaan 
ANUGERAH MEDIA 

HUMAS 2022 

KominfO
Kronik

Lebih lanjut dikatakan Hudiyono, 
Diskominfo Jatim memiliki ban-
yak produk komunikasi dalam me-
nyampaikan informasi ke masya
rakat. Selain Majalah Potensi Jawa 
Timur, ada juga media sosial official, 
produksi audio visual Info Jatim, dan 
news rilis di portal kominfo.jatim-
prov.go.id

Sebagai informasi, Penyelengga-
raan malam AMH 2022 yang me
ngusung tema Semangat Humas 

untuk Indonesia Pulih 
Lebih Cepat Bangkit 
Lebih Kuat, merupa-
kan bentuk pemberian 
apresiasi terhadap ke-
berhasilan komunikasi 
publik dan dukungan 
hubungan masya-
rakat kementerian dan 
lembaga, pemerintah 
daerah serta BUMN 
dan perguruan tinggi 
dalam menyukseskan 

penyelenggaraan Presidensi G20 
Indonesia yang berakhir pada 
pekan lalu.

Menurut Direktur Jenderal In-
formasi dan Komunikasi Publik Ke-
menterian Komunikasi dan Infor-
matika RI, Usman Kansong, malam 
AMH 2022 itu sebagai bentuk apre-
siasi atas hasil kerja pemerintah uta-
manya terkait dengan komunikasi 
publik perhelatan Presidensi G20 
oleh Indonesia.

Usman menambahkan, bahwa 
setiap tahun Kementerian Kominfo 
selalu membuat tema AMH dengan 
penekanan penekanan pada tema-
tema tertentu. Untuk tahun depan, 
Kementerian Kominfo membuka 
usulan atau saran tema AMH dari 
berbagai pihak, khususnya jajaran 
humas pemerintah, pemerintah 
daerah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan Perguruan Tinggi Ne
geri.(sti)
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ASN Jatim Belajar CODELESS 
KominfO
Kronik

una meningkatkan ka-
pasitas aparatur dalam 
pengelolaan data dan 
aplikasi serta untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah, 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Jawa Timur 
menggelar Workshop Codeless Data 
Science, selama dua hari, 3 - 4 No-
vember 2022.

Dibuka oleh Kepala Bidang 
Aplikasi Informatika Diskom-
info Jatim, Achmad Fadlil Chusni 
mewakili Kadis Kominfo, dan meng-
hadirkan narasumber Arief Rama 
Syarif Founder Yayasan Open 
Source Indonesia.

Dalam arahan Kadis yang disam-
paikan Fadlil Chusni, bahwa proses 
digitalisasi informasi pada seluruh 
aspek kehidupan manusia mem-
buka peluang lebar bagi potensi pe-
manfaatan data. Data yang memiliki 
volume atau ukuran yang sangat 
besar yang terdiri dari data yang 
terstruktur maupun tidak terstruk-
tur dapat menjadi aset yang sangat 
penting dalam pengambilan suatu 
keputusan. Gal ini untuk menduku-
ng misi ketiga dari Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Dae-
rah (RPJMD) Pemprov Jawa Timur 

tahun 20192024 yaitu tata kelola 
pemerintahan yang bersih, inova-
tif, terbuka, partisipatoris. Selain itu 
juga untuk memperkuat demokrasi 
kewargaan guna menghadirkan 
ruang sosial yang menghargai prin-
sip kebhinekaan maka Pemprov 
Jawa Timur akan mewujudkan di-
antaranya melalui sistem Satu Data 
Jawa Timur.

“Untuk mewujudkan Satu Data 
diperlukan sumber daya aparatur 
yang mampu mengolah dan me-
nganalisis data, baik data ter-
struktur maupun tidak terstruktur. 
Melalui kegiatan ini diharapkan 
peserta mampu melakukan anali-
sis prediktif yang efektif dengan 
pendekatan yang menyertai disi-
plin ilmu data yang berkembang 
tanpa pemrogramman apapun, “ 
tambahnya.

“Keterpaduan perencanaan 
pelaksanaan evaluasi dan pen-
gendalian pembangunan perlu 
didukung dengan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertang-
gungjawabkan, mudah diakses dan 
dibagipakaikan serta dikelola secara 
seksama, terintegrasi dan berkelan-
jutan. Oleh sebab itu peningkatan 
kapasitas aparatur pengelola data 

dan aplikasi perlu untuk terus dilaku-
kan agar dapat selalu menyesuaikan 
diri dengan kemajuan teknologi, 
“jelasnya.

Narasumber Arief Rama Syarif 
mengatakan bahwa data dan infor-
masi mempunyai pengertian yang 
berbeda. Data adalah fakta yang 
terekam dan tidak membawa arti, 
sedangkan informasi adalah rekap, 
rangkuman dan penjelasan serta 
visualisasi dan statistik dari data.

“Apapun nanti data yang di-
kumpulkan tidak akan ada artinya  
kalau tidak ada kolaborasi, karena 
tidak ada manfaatnya. Terkait data 
inipun kita juga harus berhati hati 
karena data yang kita simpan atau 
kita tulis, apa yang kita upload ke 
group meta atau ke sosmed, kita 
tidak akan bisa menghapusnya, 
artinya bahwa jejak digital kita telah 
tersimpan. Jadi kalau ada yang me
ngatakan bahwa data kita dicuri hal 
tersebut tidak benar, karena sebe-
narnya kita yang membocorkannya. 
Sosmed itu seperti pisau bermata 
dua, dengan mengetahui logika al-
goritmanya adalah menyimpan ak-
tivitas kita, maka kita harus meman-
faatkannya sebaik mungkin,” jelas 
Arief.  (yan)

G
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SUARA INDRAPURA

D

DPRD DAN GUBERNUR JATIM

Sahkan Empat Raperda

ewan Perwakilan Rak-
yat Daerah (DPRD) dan 
Gubernur Jatim, Khofi
fah Indar Parawansa, 

menyetujui dan mengesahkan em-
pat Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) menjadi Peraturan Dae-
rah (Perda) Jawa Timur.

Perda ini resmi disahkan melalui 
rapat paripurna yang dipimpin Wakil 
Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Siman-
juntak, dan Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, Kamis 
(27/10/2022). Sebelum disahkan 

terlebih dulu disampaikan pendapat 
akhir fraksifraksi.

Perda tersebut meliputi Fasilitasi 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. Kemudian Perda ten-
tang Pemberdayaan Organisasi Ke-
masyarakatan, dan Perda tentang 
Pengelolaan Sampah Regional. 
Perda keempat, tentang Kerja Sama 
Daerah. 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat 
Tua Simanjuntak, mengatakan, sem-

bilan fraksi di DPRD Jatim setuju dan 
menerima empat Raperda terse-
but menjadi Perda. Namun ada be-
berapa catatan dari fraksi – fraksi di 
DPRD Jatim dan diharapkan untuk 
segera diperbaiki oleh pemprov Ja-
tim.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi 
PDIP, Daniel Rohi, mengatakan, frak-
sinya sangat mengapresiasi kerja 
keras Komisi A selaku Pengusul dan 
Pembahas Raperda tentang Fasili-
tasi Penyalahgunaan dan Peredar-
an Gelap narkotika dan Prekursor 
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silitasi Pencegahan Penyalahgu-
naan Narkotika dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pen
cegahan dan Pemberantasan Pe-
nyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Hal ini berdampak pada perlunya 
penyesuaian terhadap beberapa 
materi muatan lainnya dalam Pe-
raturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fa-
silitasi Pencegahan dan Penanggu-
langan Penyalahgunaan Narkoba,” 
jelasnya. (pca)

SUARA INDRAPURA

Narkotika (P4GNPN) serta Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah 
(BAPEMPERDA) yang telah melaku-
kan pengharmonisasian, pem-
bulatan, dan pemantapan konsepsi 
Raperda Fasilitasi P4GNPN ini.

“Merujuk pada Permendagri 
Nomor 12 tahun 2019, tampak 
bahwa terdapat setidaknya tiga hal 
utama yang perlu menjadi perha-
tian atas pengaturan yang tidak ada 
pada Permendagri nomor 21 ta-
hun 2013. Yaitu pertama, cakupan 
aturan bukan hanya pencegahan, 
namun juga pemberantasan pe-
nyalahgunaan dan peredaran gelap. 
Peredaran Gelap Narkotika adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara tan-
pa hak atau melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana 
Narkotika,” katanya.

Kedua, menurutnya, cakupan 
aturan bukan hanya pada narkotika, 
namun juga prekursor narkotika. 
Prekursor Narkotika adalah zat atau 
bahan pemula atau bahan kimia 
yang dapat digunakan dalam pem-
buatan Narkotika sebagaimana di-
maksud dalam UndangUndang ten-
tang Narkotika. Ketiga, keberadaan 
Tim Terpadu Pencegahan dan Pem-
berantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu 
Hari Subagio, menyambut baik 
ditetapkannya empat raperda ini. 
Politisi Partai Golkar itu berharap 
produk regulasi ini bermanfaat un-
tuk kepentingan masyarakat Provin-
si Jawa Timur.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa, menyampaikan, terha-
dap Perda tentang Fasilitasi Pence-
gahan dan Pemberantasan Pen-
yalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
Pemprov Jatim telah berkomitmen 
untuk meminimalkan angka pe-
nyalahgunaan narkotika dan prekur-
sor narkotika di Jatim.

Namun, menurutnya perlu adan-
ya aturan secara tegas yang dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Fasilitasi Pencegahan dan Penang-
gulangan Penyalahgunaan Narkoba 
belum diatur. Misalnya, mengenai 
intensitas kegiatan sosialisasi, edu-
kasi, dan/atau pemeriksaan berkala 
di lingkungan pemerintah, badan 
usaha, dan satuan pendidikan yang 
belum diatur secara tegas.

“Di sisi yang lain, penggantian 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fa-

Perda tersebut meliputi 
Fasilitasi Pencegahan 

dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika.
 Kemudian Perda tentang 

Pemberdayaan Organisasi 
Kemasyarakatan, dan Perda 

tentang Pengelolaan Sampah 
Regional. Perda keempat, 

tentang Kerja Sama Daerah 

“

Juru Bicara Fraksi PDIP, 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



satu ini juga mampu menyajikan Ak-
tivitas Wisata untuk para wisatawan 
berupa proses ketika para pande 
mulai membuat keris. Dimana hasil 
keris dari desa Aeng Tongtong 
memiliki nilai kreativitas dan inovasi 
yang tinggi serta memiliki nilai 
ekonomi bagi masyarakat.

“Aktifitas pembuatan keris di 
Desa Aeng Tongtong tentunya tidak 
lepas dari peninggalan para leluhur 
yang dulunya juga seorang Empu 
pembuat keris. Sehingga sampai 
hari ini pun aktifitas pembuatan ker-
is di Desa Aeng Tongtong tetap ber-
langsung dan sudah menjadi peng-
hasilan atau mata pencaharian se-
bagian besar masyarakat di samping 
bercocok tanam dan lain-lain,” tan-
das Gubernur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini men-
egaskan Warga Desa Aeng Tongtong 
selain banyak yang menjadi pengra-
jin atau pembuat keris, banyak pula 
yang menjadi pedagang keris di be-
berapa kota di pulau Jawa. Lantaran 
keunikan dan kekhasan produk ker-
isnya, pesanan keris pun datang silih 
berganti pada para empu atau pan-
de keris Desa Aeng Tongtong.

Selain melayani pembeli yang 
menginginkan kerisnya sebagai 
koleksi, para empu juga melayani 
pembuatan untuk oleh-oleh dibawa 
pulang.

“Dan yang membanggakan, 
keris asal Desa Aeng Tong Tong 
Jawa Timur juga menjadi suvenir 
side event G20 yang diselenggara-
kan di Bali 26 – 28 Oktober 2022. 
Hal ini menjadi kesempatan emas 
mengantarkan Keris dari Aeng Tong 
Tong semakin dikenal dunia,” tan-
das Gubernur Khofifah.

Sebagai informasi Desa Wisata 
Keris Aeng Tongtong adalah salah 
satu di antara beberapa wilayah 
penghasil dan pembuat keris yang 
terdapat di pulau Madura. Secara 
geografis Desa Aeng Tong Tong ter-
masuk wilayah dataran tinggi dan 
sebagian besar dataran rendah yak-
ni berupa pegunungan dan perbuki-
tan.

“Terima Kasih dan selamat ke-
pada Desa Aeng Tongtong, semoga 
kabar baik ini membawa kebaikan 
dan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat desa. Dan, yang paling 
utama warisan leluhur tetap terjaga 
dengan baik dan terus lestari. Bravo 
Sumenep!” pungkasnya.

Suvenir G20
Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah 
menjadikan keris asal Desa Wisata 
Aeng Tong-tong, Kabupaten Sume-
nep, sebagai suvenir untuk delegasi 
yang hadir dalam Konfederasi Ting-
kat Tinggi (KTT) G20.

Terpilihnya keris Aeng Tong-
tong menjadi suvenir KTT G20, 
Menurut Bupati Sumenep Achmad 
Fauzi, adalah sesuatu yang luar bia-
sa. Keris ini dinilai pantas untuk jadi 
suvenir pemimpin dunia

Pembuatan sebuah keris Aeng 
Tongtong bisa memakan waktu se-
lama satu sampai enam bulan. Hal 
ini tergantung ukuran dan motif 
yang akan dibentuk. Proses penger-
jaan produk kriya ini dimulai dari 
pemilihan besi, penempaan, pem-
bentukan bilah, kinatah atau ukir 
besi, dan warangka atau pembua-
tan sarung keris dari kayu. Terakhir, 
keris akan dicampur ke cairan arse-
nikum dengan air jeruk nipis yang 
dicelupkan ke benda bersejarah 
tersebut.

Menurut Sandiaga Uno, pem-
buatan keris ini menandakan dina-
mika kehidupan masyarakat. "Di-
mana kita mulai dari ditempa, di-
ukir, dibengkok-bengkokkan, akh-
irnya menjadi produk yang mem-
banggakan bagi bangsa," ujar Sand-
iaga.

"Kita akan membumikan keris 
ini supaya kalangan milenial juga 
tertarik dengan keris. Mudah-mu-
dahan nanti programnya dapat 
dikemas dalam bentuk yang lebih 
minimalis, agar bisa dibawa dan di-
jadikan suvenir," imbuhnya.

Prestasi membanggakan di-
torehkan Desa Wisata Keris Aeng 
Tongtong Kabupaten Sumenep di 
ajang nasional Anugerah Desa Wisa-
ta Indonesia (ADWI) 2022 besutan 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif RI.

Dalam ajang yang diikuti oleh 
3.419 desa wisata dari 34 Provinsi di 
seluruh Indonesia tersebut Desa 
Aeng Tongtong Kabupaten Sume-
nep berhasil menyabet dua gelar 
luar biasa.

Pertama Desa Aeng Tongtong 
memecahkan Rekor MURI sebagai 
Desa Dengan Empu Keris Terbanyak 
di dunia. Berikutnya, Desa Aeng 
Tong Tong juga dinobatkan sebagai 
Juara I ADWI 2022 Kategori Daya 
Tarik Pengunjung.

Atas prestasi membanggakan 
ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa, menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukurnya.

Dikatakan Khofifah, capaian ini 
adalah buah dari keuletan dan 
kreativitas warga Desa Aeng Tong-
tong dalam melestarikan warisan 
budaya leluhur.

“Bangga bercampur bahagia 
mendapat kabar  Desa Aeng Tong-
tong, Sumenep berhasil menyabet 
Juara 1 Kategori Daya Tarik Pengun-
jung pada Anugerah Desa Wisata In-
donesia (ADWI) 2022,” tegas Guber-
nur Khofifah, Kamis (3/11/2022).

“Tidak berhenti disitu, Desa 
Wisata Keris Aeng Tongtong juga 
berhasil mendapatkan rekor MURI 
sebagai desa wisata dengan jumlah 
empu keris terbanyak di dunia. Ini 
menjadi prestasi membanggakan 
dari Kabupaten Sumenep,” lanjutn-
ya.

Lebih lanjut dijelaskan Guber-
nur Khofifah, ada keunggulan hal 
yang menjadikan Desa Aeng Tong-
tong mampu memecahkan Rekor 

MURI sebagai Desa Dengan 
Empu Keris Terbanyak.

Pasalnya di Desa Aeng Tong-
tong, Sumenep, Madura, Jawa 
Timur ini terdapat 446 terdiri empu 
pembuat keris. Yang rincinya terdiri 
dari 440 empu laki-laki dan 6 empu 
perempuan.

Diketahui, Desa Wisata Keris 
Aeng Tongtong ini menjadi salah 
satu dari tiga desa wisata di Indone-
sia yang memecahkan Rekor MURI 
dalam ajang ADWI 2022.

Begitu juga selanjutnya untuk 
pretasi membanggakan Juara 1 Kat-
egori Daya Tarik Pengunjung. Dika-
takan Gubernur Khofifah, desa ini 
memiliki keunggulan berupaya daya 
tarik pelestarian budaya yang kuat. 
Juga  memiliki keunikan yang belum 
tentu dimiliki desa wisata lain yaitu 
para pande atau empu pembuat 
keris.

Tidak hanya itu, di desa wisata 

Keris Aeng Tong Tong
Sumenep

 Juara I ADWI 2022

Desa Wisata 
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satu ini juga mampu menyajikan Ak-
tivitas Wisata untuk para wisatawan 
berupa proses ketika para pande 
mulai membuat keris. Dimana hasil 
keris dari desa Aeng Tongtong 
memiliki nilai kreativitas dan inovasi 
yang tinggi serta memiliki nilai 
ekonomi bagi masyarakat.

“Aktifitas pembuatan keris di 
Desa Aeng Tongtong tentunya tidak 
lepas dari peninggalan para leluhur 
yang dulunya juga seorang Empu 
pembuat keris. Sehingga sampai 
hari ini pun aktifitas pembuatan ker-
is di Desa Aeng Tongtong tetap ber-
langsung dan sudah menjadi peng-
hasilan atau mata pencaharian se-
bagian besar masyarakat di samping 
bercocok tanam dan lain-lain,” tan-
das Gubernur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini men-
egaskan Warga Desa Aeng Tongtong 
selain banyak yang menjadi pengra-
jin atau pembuat keris, banyak pula 
yang menjadi pedagang keris di be-
berapa kota di pulau Jawa. Lantaran 
keunikan dan kekhasan produk ker-
isnya, pesanan keris pun datang silih 
berganti pada para empu atau pan-
de keris Desa Aeng Tongtong.

Selain melayani pembeli yang 
menginginkan kerisnya sebagai 
koleksi, para empu juga melayani 
pembuatan untuk oleh-oleh dibawa 
pulang.

“Dan yang membanggakan, 
keris asal Desa Aeng Tong Tong 
Jawa Timur juga menjadi suvenir 
side event G20 yang diselenggara-
kan di Bali 26 – 28 Oktober 2022. 
Hal ini menjadi kesempatan emas 
mengantarkan Keris dari Aeng Tong 
Tong semakin dikenal dunia,” tan-
das Gubernur Khofifah.

Sebagai informasi Desa Wisata 
Keris Aeng Tongtong adalah salah 
satu di antara beberapa wilayah 
penghasil dan pembuat keris yang 
terdapat di pulau Madura. Secara 
geografis Desa Aeng Tong Tong ter-
masuk wilayah dataran tinggi dan 
sebagian besar dataran rendah yak-
ni berupa pegunungan dan perbuki-
tan.

“Terima Kasih dan selamat ke-
pada Desa Aeng Tongtong, semoga 
kabar baik ini membawa kebaikan 
dan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat desa. Dan, yang paling 
utama warisan leluhur tetap terjaga 
dengan baik dan terus lestari. Bravo 
Sumenep!” pungkasnya.

Suvenir G20
Menteri Pariwisata dan 
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nep berhasil menyabet dua gelar 
luar biasa.

Pertama Desa Aeng Tongtong 
memecahkan Rekor MURI sebagai 
Desa Dengan Empu Keris Terbanyak 
di dunia. Berikutnya, Desa Aeng 
Tong Tong juga dinobatkan sebagai 
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tong, Sumenep berhasil menyabet 
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yang menjadikan Desa Aeng Tong-
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MURI sebagai Desa Dengan 
Empu Keris Terbanyak.

Pasalnya di Desa Aeng Tong-
tong, Sumenep, Madura, Jawa 
Timur ini terdapat 446 terdiri empu 
pembuat keris. Yang rincinya terdiri 
dari 440 empu laki-laki dan 6 empu 
perempuan.

Diketahui, Desa Wisata Keris 
Aeng Tongtong ini menjadi salah 
satu dari tiga desa wisata di Indone-
sia yang memecahkan Rekor MURI 
dalam ajang ADWI 2022.

Begitu juga selanjutnya untuk 
pretasi membanggakan Juara 1 Kat-
egori Daya Tarik Pengunjung. Dika-
takan Gubernur Khofifah, desa ini 
memiliki keunggulan berupaya daya 
tarik pelestarian budaya yang kuat. 
Juga  memiliki keunikan yang belum 
tentu dimiliki desa wisata lain yaitu 
para pande atau empu pembuat 
keris.
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Times Indonesia.
Desa wisata Sempu memang 

layak dinobatkan sebagai desa wisa-
ta terbaik Kabupaten Kediri. Sebe-
lum ini Desa Wisata Sempu juga ma-
suk 500 besar Anugerah Desa Wisa-
ta Indonesia (ADWI) 2022. 
Keunggulan Desa wisata Sempu ti-
dak hanya pada keindahan alamler-
eng gunung Kelud. Di desa tersebut 
banyak destinasi wisata unik dengan 
harga yang terjangkau. Mulai dari 
Sempu Exotic Park yang merupakan 
bumi perkemahan lalu wisata keari-
fan lokal seperti wisata Susur Desa 
sekaligus merasakan kehidupan di 
desa. 

Selain itu juga terdapat sejum-
lah kampung tematik, seperti Kam-
pung Indian,  Kampung Anggrek ser-
ta Bukit Goa Naga juga ada sejumlah 
wisata edukasi.Tidak hanya desti-
nasinya, pengelolaan Desa Wisata 
Sempu juga telah tertata, dimana 
sejumlah destinasi telah ditempat-
kan dalam sebuah paket wisata khu-
sus. 

Luas wilayah Desa Sempu ku-
rang lebih 372 Ha (3,7 km2) yang 
terdiri dari 40 rupa pemukiman, 60 
rupa daratan yang digunakan untuk 
lahan pertanian. Sebagaimana 
wilayah tropis, Desa Sempu men-
galami musim kemarau dan musim 
penghujan dalam tiap tahunnya.

Jarak pusat desa dengan ibu 
kota kabupaten yang dapat ditem-
puh melalui perjalanan darat kurang 
lebih 45 km dengan waktu tempuh 
kurang lebih 60 menit. Sedangkan 
jarak pusat desa dengan ibu kota ke-
camatan adalah 7 Km dengan waktu 
tempuh kurang lebih 15 menit.

Desa ini memiliki potensi wisa-
ta. Ada dua objek wisata menarik di 
desa ini. Pertama, adalah Kampoeng 
Indian atau disebut Indian Ethnical 
Garden. Kedua, yaitu Kampoeng An-
ggrek yang dikembangkan oleh 
Perkebunan Sumbersari Petung 
yang di Dusun Sumberpetung Desa 
Sempu Kecamatan Ngancar Kabu-
paten Kediri. 

Pesona Keindahan Anggrek nya 
dikemas dalam rangkaian Kampung 

Anggrek, yang menawarkan wahana 
edukasi pengembangan Budidaya 
Anggrek, Jual Beli Anggrek dan wah-
ana liburan Keluarga yang 
menyenangkan.

Dalam perjalanan mengem-
bangkan potensi wisatanya, Desa 
Sempu terpilih menjadi desa wisata 
terbaik dalam malam anugerah 
desa wisata Kabupaten Kediri. Desa 
di kaki Gunung Kelud itu berhasil 
menjadi yang terbaik setelah meny-
isihkan 52 desa wisata lain di Kabu-
paten Kediri. 

Penghargaan ini diberikan Bu-
pati Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana kepada desa wisata ter-
baik sebagai upaya mendorong 
tumbuhnya desa dengan standar 
pengelolaan dan dapat meningkat-
kan daya saing. 

"(Penghargaan) ini bisa memo-
tivasi seluruh desa di kabupaten 
Kediri, bisa bermanfaat dan barokah 
untuk masyarakat kabupaten Kedi-
ri," kata Pengelola Desa Wisata 
Sempu Wahyu Dimas Bayu Prayogo, 
Kamis, (24/11/2022) mengutip 

Desa Sempu merupakan salah satu desa dalam wilayah  
Kabupaten Kediri yang  terletak di Ujung Tenggara Kabupaten Kediri 

yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ngancar dan berada 
didataran tinggi dengan ketinggian 500 – 600 mdpl.

DESA
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Terbaik di Kabupaten Kediri
Erni
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sekaligus merasakan kehidupan di 
desa. 
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kurang lebih 60 menit. Sedangkan 
jarak pusat desa dengan ibu kota ke-
camatan adalah 7 Km dengan waktu 
tempuh kurang lebih 15 menit.

Desa ini memiliki potensi wisa-
ta. Ada dua objek wisata menarik di 
desa ini. Pertama, adalah Kampoeng 
Indian atau disebut Indian Ethnical 
Garden. Kedua, yaitu Kampoeng An-
ggrek yang dikembangkan oleh 
Perkebunan Sumbersari Petung 
yang di Dusun Sumberpetung Desa 
Sempu Kecamatan Ngancar Kabu-
paten Kediri. 

Pesona Keindahan Anggrek nya 
dikemas dalam rangkaian Kampung 

Anggrek, yang menawarkan wahana 
edukasi pengembangan Budidaya 
Anggrek, Jual Beli Anggrek dan wah-
ana liburan Keluarga yang 
menyenangkan.

Dalam perjalanan mengem-
bangkan potensi wisatanya, Desa 
Sempu terpilih menjadi desa wisata 
terbaik dalam malam anugerah 
desa wisata Kabupaten Kediri. Desa 
di kaki Gunung Kelud itu berhasil 
menjadi yang terbaik setelah meny-
isihkan 52 desa wisata lain di Kabu-
paten Kediri. 

Penghargaan ini diberikan Bu-
pati Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana kepada desa wisata ter-
baik sebagai upaya mendorong 
tumbuhnya desa dengan standar 
pengelolaan dan dapat meningkat-
kan daya saing. 

"(Penghargaan) ini bisa memo-
tivasi seluruh desa di kabupaten 
Kediri, bisa bermanfaat dan barokah 
untuk masyarakat kabupaten Kedi-
ri," kata Pengelola Desa Wisata 
Sempu Wahyu Dimas Bayu Prayogo, 
Kamis, (24/11/2022) mengutip 

Desa Sempu merupakan salah satu desa dalam wilayah  
Kabupaten Kediri yang  terletak di Ujung Tenggara Kabupaten Kediri 

yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ngancar dan berada 
didataran tinggi dengan ketinggian 500 – 600 mdpl.
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Selain Kampung Anggrek, di 
Desa Sempu juga menawarkan des-
tinasi Kampung Indian. Di sini pen-
gunjung akan disuguhi nuansa suku 
Indian seperti di Amerika. Pengun-
jung akan melihat tenda-tenda yang 
menyerupai tempat tinggal suku In-
dian. Bahkan, aksesoris seperti topi 
khas yang dihiasi bulu unggas dan 
bulu merak yang menjuntai indah, 
hingga kostum suku Indian juga ter-
sedia di sini. Bila tertarik untuk me-
makainya, bisa menyewa topi terse-
but dengan membayar Rp 5.000.

Wisata Kampung Indian Kediri 
memiliki luas sekitar 0,56 Ha yang 
disekelilingnya terdapat pepohonan 
sengon dan nanas. Selain itu, dileng-
kapi dengan kolam renang dan

 umah pohon. Lokasinya berada di 
lereng Gunung Kelud, sehingga pe-
mandangan dataran tinggi juga bisa 
dinikmati oleh pengunjung. Untuk 
bisa menikmati wisata ini, pengun-
jung tidak perlu merogoh kantong 
terlalu dalam-dalam, cukup dengan 
Rp.10.000,- sudah bisa masuk dan 
menikmati sport menarik yang su-
dah di sediakan.
Nuansa ala Indian terasa lebih leng-
kap lagi ketika disuguhi penampilan 
beberapa orang yang menari ala 
orang Indian, di iringi dengan musik, 
meskipun tidak selalu ada, atau saat 
ramai pengunjung saja. Wisata ini 
Cocok buat liburan keluarga, teruta-
ma untuk anak-anak.(red/beragam-
sumber)

Kampung Anggrek salah satu 
destinasi wisata yang ditawarkan di 
Desa Wisata Sempu. Selain kondisi 
alam yang asri, di wisata Kampung 
Anggrek ini kamu bisa menikmati 
keindahan aneka bunga anggrek 
yang cantik, dan tentunya bagus un-
tuk background foto selfie.

Wisata Kampung Anggrek ini di-
buka sejak tahun 2015 silam. Di 
wisata ini terdapat 70 jenis bunga 
anggrek yang bagus-bagus, tentu 
sangat memikat hati bagi para peng-
hobi anggrek.

Ada beberapa jenis anggrek 

yang didatangkan langsung dari luar 
negeri, seperti Thailand dan Taiwan. 

Enam jenis anggrek diantaran-
ya seperti Oncidium, Anggrek Bulan, 
Vanda, Cattleya, dan Cymbiddium.

Adapun pembudidayaannya 
dilakukan di laboratorium kultur jar-
ingan. Kampung Anggrek yang besar 
ini tampak seperti taman anggrek di 
Bandung yaitu Orchid Forest Cikole, 
yang merupakan salah satu taman 
anggrek terbesar di Indonesia.

Kampung Anggrek juga memili-
ki green house yang berisi aneka ta-
naman anggrek yang menjadikan 

kawasan edukasi bagi para pengun-
jung, baik itu untuk kalangan pelajar 
maupun untuk umum. Terdapat 5 
green house sebagai area untuk bu-
didaya, mulai dari pengumpulan in-
duk anggrek, persilangan, hingga 
pembuahan.

Selain itu, juga dilengkapi area 
taman kelinci, ada beragam jenis ke-
linci yang imut-imut, diantaranya 
seperti jenis Anggora, Himalaya, 
LOP, Lion, Belanda, Satin, dan lain 
sebagainya. Ada juga patung ikonik 
yang instagenic, yaitu patung gorila 
raksasa yang terbuat dari jagung.

“

Kampung Anggrek

Kampung Indian
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Selain Kampung Anggrek, di 
Desa Sempu juga menawarkan des-
tinasi Kampung Indian. Di sini pen-
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sedia di sini. Bila tertarik untuk me-
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disekelilingnya terdapat pepohonan 
sengon dan nanas. Selain itu, dileng-
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 umah pohon. Lokasinya berada di 
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dinikmati oleh pengunjung. Untuk 
bisa menikmati wisata ini, pengun-
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Rp.10.000,- sudah bisa masuk dan 
menikmati sport menarik yang su-
dah di sediakan.
Nuansa ala Indian terasa lebih leng-
kap lagi ketika disuguhi penampilan 
beberapa orang yang menari ala 
orang Indian, di iringi dengan musik, 
meskipun tidak selalu ada, atau saat 
ramai pengunjung saja. Wisata ini 
Cocok buat liburan keluarga, teruta-
ma untuk anak-anak.(red/beragam-
sumber)

Kampung Anggrek salah satu 
destinasi wisata yang ditawarkan di 
Desa Wisata Sempu. Selain kondisi 
alam yang asri, di wisata Kampung 
Anggrek ini kamu bisa menikmati 
keindahan aneka bunga anggrek 
yang cantik, dan tentunya bagus un-
tuk background foto selfie.

Wisata Kampung Anggrek ini di-
buka sejak tahun 2015 silam. Di 
wisata ini terdapat 70 jenis bunga 
anggrek yang bagus-bagus, tentu 
sangat memikat hati bagi para peng-
hobi anggrek.

Ada beberapa jenis anggrek 

yang didatangkan langsung dari luar 
negeri, seperti Thailand dan Taiwan. 

Enam jenis anggrek diantaran-
ya seperti Oncidium, Anggrek Bulan, 
Vanda, Cattleya, dan Cymbiddium.

Adapun pembudidayaannya 
dilakukan di laboratorium kultur jar-
ingan. Kampung Anggrek yang besar 
ini tampak seperti taman anggrek di 
Bandung yaitu Orchid Forest Cikole, 
yang merupakan salah satu taman 
anggrek terbesar di Indonesia.

Kampung Anggrek juga memili-
ki green house yang berisi aneka ta-
naman anggrek yang menjadikan 

kawasan edukasi bagi para pengun-
jung, baik itu untuk kalangan pelajar 
maupun untuk umum. Terdapat 5 
green house sebagai area untuk bu-
didaya, mulai dari pengumpulan in-
duk anggrek, persilangan, hingga 
pembuahan.

Selain itu, juga dilengkapi area 
taman kelinci, ada beragam jenis ke-
linci yang imut-imut, diantaranya 
seperti jenis Anggora, Himalaya, 
LOP, Lion, Belanda, Satin, dan lain 
sebagainya. Ada juga patung ikonik 
yang instagenic, yaitu patung gorila 
raksasa yang terbuat dari jagung.

“

Kampung Anggrek

Kampung Indian
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