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enghargaan Primani-
yarta secara langsung 
diserahkan Menteri 
Perdagangan, Zulkifli 

Hasan, kepada Gubernur Khofifah 
bertepatan dengan acara pembu-
kaan Trade Expo Indonesia ke - 37 
yang dibuka secara langsung oleh 
Presiden RI Joko Widodo di Hall 
Nusantara Indonesia Exhibition 
(ISE) BSD City, Tangerang, Rabu, 
(19/10/2022).  

Sebagaimana diketahui Peng-
hargaan Primaniyarta merupakan 

GUBERNURAN

P

PENGHARGAAN
PRIMANIYARTA
untuk Gubernur Khofifah

Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
menerima penghargaan 
Primaniyarta kategori 
Kepala Daerah pendukung 
ekspor dari Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) 
Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal 
Pengembangan 
Ekspor Nasional

kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Perdagangan RI, yaitu 
penghargaan tertinggi yang diberi-
kan oleh Pemerintah Indonesia ke-
pada eksportir dan Kepala Daerah 
pendukung ekspor yang dinilai paling 
berprestasi di bidang ekspor.

Setelah menerima penghargaan 
Primaniyarta, Gubernur Khofifah 
mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh eksportir Jawa Timur. Sebab, 
melalui produk-produk yang sudah 
dihasilkan dan dipasarkan ke luar 
negeri, turut berkontribusi meng-

gerakkan sekaligus menumbuhkan 
perekonomian di Jawa Timur.  

“Terima kasih seluruh eksportir 
Jawa Timur yang terus bergerak. 
Kami dari Pemprov Jawa Timur terus 
mendorong dan memfasilitasi agar 
ekspor dari Jatim terus bergeliat. 
Semoga mempercepat kebangkitan 
ekonomi dan kesejahteraan masyar-
akat,” ungkap Gubernur Khofifah.

Tercatat, ada tujuh kategori peng-
hargaan yang diserahkan, antara 
lain kategori eksportir pengembang 
pasar baru, kategori eksportir dig-
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ital, kategori eksportir produk berke-
lanjutan, kategori eksportir produk 
inovatif, kategori eksportir produk 
industri manufaktur, kategori ek-
sportir produk halal dan fesyen mus-
lim, kategori eksportir pemula serta 
kategori kepala daerah pendukung 
ekspor.

Melalui penganugerahan ini  men-
urut Gubernur Khofifah akan mampu 
menjadi lokomotif pendorong dan 
motivator bagi para eksportir In-
donesia serta pelaku usaha lainnya 
untuk terus meningkatkan kuantitas 
dan kualitas produk ekspornya. “Ten-
tu dengan penghargaan ini, akan se-
makin melecut semangat eksportir 
Indonesia khususnya di Jawa Timur 
untuk ikut membangun perekono-
mian bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah 
menegaskan bahwa dalam upayanya 
mendorong kualitas dan kuantitas 
ekspor Jatim, ada sejumlah langkah 
yang telah dilakukan. Salah satunya 
melalui pendirian Rumah Kurasi yang 
dilakukan bersama dengan Bank In-
donesia. Dalam Rumah Kurasi terse-
but dilakukan banyak upaya dalam 
meningkatkan kuantitas dan kualitas 
ekspor.

“Dari segi kuantitas produk ek-
spor kita dorong dengan membantu 
produk UMKM juga bisa melakukan 
ekspor. Namun kualitasnya juga kita 
standarisasi dengan sistem kurasi 
agar berdaya saing dan sesuai den-
gan pasar negara tujuan,” tegasnya.

Demikian pula, untuk eksportir 
dalam skala besar. Pemprov Jatim 
terus berupaya membantu dan 
memfasilitas pembukaan pasar yang 
semakin luas dengan negara-negara 
yang potensial dijadikan pasar tu-
juan sesuai dengan bidang yang dib-
utuhkan.

Penghargaan Primaniyarta yang 
diterima Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, serta beberapa eksportir 
asal Jatim, dikatakan Khofifah, per-
lu dipertahankan sekaligus diting-
katkan. Salah satunya, lewat kolabo-
rasi bisnis yang dapat memperluas 
jaringan usaha agar dapat memberi-
kan perubahan positif.

Menurutnya, perdagangan ek-
spor ke luar negeri akan terus di-
dorong dari berbagai sektor dan 
komoditas. Dengan kata lain, tidak 
hanya sektor perikanan, pertanian 
dan pengolahan, akan tetapi sektor 
UMKM juga harus didorong lebih 
maju dari kualitas produknya.

“Ekspor akan terus kita dorong. 
Untuk itu penguatan daya saing 
dan suplai terus dikuatkan. Termas-
uk sektor UMKM juga kita melalui 
banyak hal, salah satunya melalui 
rumah kurasi,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasar-
kan data Disperindag Jatim, total 
nilai ekspor Jatim Januari hingga 
Juni 2022 tembus USD 11,91 Mil-
iar. Komoditas ekspor non migas 
Jatim tertinggi adalah tembaga 
USD 988,53 juta, kemudian disusul 
ekspor produk lemak dan hewan 
nabati senilai USD 977,8 juta, lalu 
ekspor kayu dan barang dari kayu 
senilai USD 958,8 juta, perhiasan 
senilai USD 958,8 juta, dan bahan 
kimia organik senilai USD 696,4 
juta. Dengan negara tujuan ekspor 
tertinggi dari Jatim adalah negara 
Amerika Serikat, Jepang dan Tiong-
kok.

“Alhamdulillah ekspor kita terus 
menggeliat. Hasil ini semakin men-
egaskan semangat Optimis kita 
untuk Jawa Timur Bangkit,” tegas 
gubernur perempuan pertama di 
Jatim itu.

Presiden Jokowi Ajak Kepala 
Daerah Dan Masyarakat Tetap Op-
timis Tetapi Waspada Hadapi Krisis 
Global

Sementara itu, Presiden RI 
Joko Widodo, dalam sambutan-
nya mengajak seluruh masyarakat 
bersyukur bahwa di tengah krisis 
global dan resesi, ekonomi negara 
Indonesia di kuartal kedua masih 
tumbuh 5,44%. Menurutnya, Indo-
nesia termasuk negara yang memi-
liki pertumbuhan ekonomi paling 
tinggi di antara negara-negara G20 
maupun negara-negara lainnya.

“Termasuk inflasi pada bulan 
Agustus masih bisa dikendalikan di 
angka 4,6, serta kuartal II di angka 

4,9%. Tapi karena kenaikan BBM 
kemarin inflasi naik sedikit di angka 
5,9% masih bisa kita kendalikan. To-
long nanti dibandingkan inflasi kita 
dengan negara lain, serta pertum-
buhan ekonomi kita dibandingkan 
dengan negara lain,” urainya.

Selanjutnya, Jokowi berterima-
kasih karena dukungan berbagai 
pihak termasuk para kepala daerah, 
neraca perdagangan terus menga-
lami surplus. Bahkan seperti yang 
disampaikan Menteri Perdagangan, 
mulai Januari sampai September 
surplus mencapai 39,8 miliar US 
Dollar.

Untuk itu, Jokowi mengajak se-
luruh kepala daerah dan semuanya  
tetap optimis meskipun lembaga-
lembaga internasional menyam-
paikan bahwa tahun ini sulit, tahun 
depan akan gelap.

“Silakan negara-negara lain, 
tetapi negara kita harus tetap opti-
mis namun juga tetap waspada dan 
hati-hati karena badainya itu sulit 
dihitung, sulit diprediksi, sulit dika-
lkulasi akan menyebar sampai ke 
mana imbasnya ke kita seperti apa,” 
tegasnya.

Bahkan minggu lalu, lanjut 
Jokowi, managing IMF Kristalina 
mengungkapkan, ada 16 negara su-
dah menjadi pasiennya IMF. Sedan-
gkan 28 negara antri di depan IMF. 
Meski begitu, Kristalina mengatakan 
bahwa indonesia adalah titik terang 
di antara kesuraman ekonomi dun-
ia. Baginya, pesan itu sangat bagus 
sehingga kepercayaan global terha-
dap indonesia akan semakin baik.

“Sekali lagi kita wajib bersyukur 
karena pertumbuhan ekonomi kita 
masih di angka 5,44%. Dan saya 
meyakini di kuartal ketiga kita juga 
masih tumbuh diatas 5 atau di atas 
5,44. Sebab, angka neraca dagang 
kita bulan lalu masih surplus 5,7, 
kredit tumbuh 10,7%, indeks keper-
cayaan konsumen masih di angka 
124,7%. Semuanya masih pada 
kondisi yang baik tetapi sekali lagi 
dalam kondisi yang sangat sulit sep-
erti ini kerja keras adalah kuncinya,” 
urainya. (red)
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Presiden EAROPH 
PERIODE 2022-2024 

Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah 54th The Eastern Regional 
Organisation for Planning and Housing (EAROPH) Executive Comittee 

(EXCO), yang di selenggarakan di Surabaya. Kegiatan ini merupakan acara 
pembuka, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda konferensi antar 
negara 2 tahunan, yakni The 28 th EAROPH World Congress 2022 yang 

diselenggarakan di Shangrila Hotel Surabaya 5-7 Oktober 2022. 

Wagub Emil,

ada kesempatan ini, Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak, secara 
resmi dilantik sebagai Pre-

siden EAROPH periode 2022-2024.
Bertempat di Ballroom Ho-

tel Shangrila Surabaya, Kamis 
(6/10/2022) siang, Wagub Emil 
Dardak menerima tongkat estafet 
kepemimpinan EAROPH, yang se-
belumnya dipegang oleh Ar. Yolanda 
D. Reyes dari Filipina, pada gelaran 

EORAPH World Congress ke-28.
Bukan hal yang baru, sebelum-

nya, Wagub Emil Dardak juga telah 
menjabat sebagai Wakil Presiden 
EORAPH selama dua tahun pada 
2020-2022.

Dalam pidato pertamanya se-
bagai Presiden EAROPH, Emil 
Dardak menyampaikan bahwa 
akan memberikan perspektif dari 
pemerintah lokal dalam agenda 
EAROPH ke depan. Dirinya menya-

dari, forum dalam EORAPH ini juga 
merupakan forum dimana Local 
Government dari berbagai negara 
berkesempatan untuk saling mem-
bahas masalah-masalah yang sifat-
nya general.

Dengan perannya yang juga se-
orang wakil kepala daerah, diharap-
kan bisa membawa semangat Local 
Government dalam pengambilan 
aspirasi dalam pemecahan masalah 
yang sifatnya juga lokal.
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Wakil Gubernur Jawa Timur

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Center of gravity EAROPH 
akan ada di Jatim. Ini akan

 jadi kesempatan kita untuk 
bisa menentukan agenda 

permukiman wilayah untuk
 dua tahun ke depan

“
“Mengambil contoh Jawa Timur, 

kami membangun daerah kami 
dengan kerja keras dari pemerintah 
lokal dan juga menyerap aspirasi 
masyarakat untuk mengejar pem-
bangunan di dunia yang bergulir 
cepat, terutama setelah Covid-19,” 
tutur Wagub Emil.

Selain menjadi tuan rumah untuk 
pertama kalinya penyelenggaraan 
EAROPH World Congress, penunju-
kan Wagub Emil sebagai Presiden 
EAROPH yang baru tentu saja me-
nandakan eksistensi Jawa Timur di 
kancah internasional.

“Center of gravity EAROPH akan 
ada di Jatim. Ini akan jadi kesem-
patan kita untuk bisa menentukan 
agenda permukiman wilayah untuk 
dua tahun ke depan,” ucapnya.

Untuk itu, Wagub Emil juga 
menyatakan bahwa penting adanya 
kolaborasi dari seluruh sektor guna 
merancang sebuah strategi baru. 
Dirinya meyakini bahwa perenca-
naan selalu menjadi jawaban untuk 
masa depan yang dinamis, fleksibel 
dan agile. Maka dari itu, perenca-
naan perlu bersifat adaptif untuk 
mewujudkan masa depan kota dan 
pemukiman yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan.

“Teknologi mungkin menjadi 
kunci perubahan, namun sema-
ngat dan upaya dari masyarakat dan 
juga para ahli untuk bersama-sama 
berkembang sangatlah diperlukan,” 
tegasnya.

Sebagai bentuk konkret yang 
tengah dilaksanakan, Wagub Emil 
menjelaskan bahwa saat ini tengah 
berjalan kerjasama antara Peme-
rintah Indonesia dengan Jerman 
melalui lembaga GIZ. Dalam ker-
jasama tersebut, terdapat proyek 
pemba ngunan Infrastruktur Hijau di 
wilayah perkotaan.

“Hal semacam inilah yang kita 
butuhkan untuk membangun ko-
ta-kota di Indonesia, Jatim khu-
susnya, agar lebih hijau dan berke-
lanjutan secara lingkungan hidup,” 
pungkasnya.

Sementara, Mantan Presiden 

EORAPH periode 2020-2022, Ar. 
Yolanda David Reyes memberikan 
dukungan penuh atas penunju-
kan Wagub Emil sebagai Presiden 
EORAPH yang baru.

Menurutnya, menjadi Presi-
den EAROPH memberikan ke-
wenangan istimewa untuk bisa 
membawa para pakar dan ahli 
di bidang arsitektur dan pemuki-
man bertaraf internasional untuk 
mencapai agenda EAROPH dalam 
memberikan perencanaan dan 
pembangunan tata ruang kota 

yang lebih baik.
“Hal ini sudah kami lakukan selama 

pandemi Covid-19. Sekarang saatnya 
kami mempercepat langkah untuk 
fokus ke perencanaan kota masa de-
pan pasca pandemi,” pesannya.

Turut hadir dalam kesempatan Ko-
ngres, Sekjen UCLG (United Cities and 
Local Governments) Asia Pacific Dr. 
Bernardia Irawati Tjandradewi, Wa-
likota Kuala Lumpur Datuk Seri Ma-
hadi Che Ngah serta ratusan perwaki-
lan dari berbagai negara anggota 
EORAPH. (red)
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Waspada Bencana 

HIDROMETEOROLOGI 

Wilayah Jawa Timur memasuki musim hujan dan mulai terjadi cuaca ekstrem 
di Bulan Oktobor 2022 ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Klas I Juanda Sidoarjo telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem di awal 
musim hujan tahun 2022/2023 khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan analisis 

terkini, kondisi dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur masih cukup 
signifikan berpotensi mengakibatkan peningkatan potensi cuaca 

ekstrem di beberapa wilayah dalam bulan ini
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K BMKG telah memberikan 
peringatan dini dan potensi 

terjadinya cuaca ekstrem 
di sejumlah wilayah di Jatim. 

Maka kami mengimbau 
masyarakat serta pemerintah 

daerah untuk waspada 
dan melakukan 

langkah mitigasi

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

epala BMKG Klas I Juan-
da Surabaya, Taufiq 
Rahman, melalui rilis-
nya, Senin (10/10/2022) 

menyampaikan, hasil analisis di-
namika atmosfer di wilayah Jawa 
Timur terkini menunjukkan adanya 
pola belokan angin serta perlam-
batan kecepatan angin yang dapat 
meningkatkan aktivitas konvektif 
dan pertumbuhan awan hujan.

“Aktifnya fenomena gelombang 
atmosfer Equatorial Rossby, serta 
suhu muka laut di perairan Jawa 
Timur masih hangat dengan anom-
ali antara +1.0 s/d +3.0 ºC, sehingga 
suplai uap air akan semakin banyak 
di atmosfer,” terangnya.

Kondisi tersebut mempengaruhi 
pembentukan awan– awan Cumu-
lonimbus (CB) yang semakin intens 
dan dapat mengakibatkan cuaca ek-
strem seperti hujan lebat, angin ken-
cang, puting beliung dan hujan es.

BMKG pun mengimbau masya-
rakat juga untuk selalu mengup-
date informasi peringatan dini 
3 harian dan peringatan dini 
2-3 jam-an serta informasi ter-
kini melalui website http://www.
juanda.jatim.bmkg.go.id, media 
sosial @infobmkgjuanda, telepon 
24 Jam (031)8668979, WhatsApp: 
0859800300011 dan pantauan ci-
tra radar BMKG Juanda: http://
juanda.jatim.bmkg.go.id/radar.

Sementara itu, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
pun meminta masyarakat dan juga 

masing-masing pemda di Jatim un-
tuk mewaspadai dampak terjadinya 
cuaca ekstrim dan fenomena hi-
drometeorogi.

Hal ini karena dampak fenom-
ena La Nina diprediksi masih akan 
terjadi hingga sepekan ke depan 
di sejumlah wilayah Jatim sebagai-
mana peringatan dini yang dike-
luarkan oleh BMKG Klas I Juanda 
Sidoarjo.

“BMKG telah memberikan peri-
ngatan dini dan potensi terjadinya 

cuaca ekstrem di 
sejumlah wilayah 
di Jatim. Maka 
kami mengim-
bau masyarakat 
serta pemerin-
tah daerah un-
tuk was pada 
dan melakukan 
langkah miti-
gasi,” tutur Gu-
bernur Khofifah 
di Gedung Ne-
gara Grahadi 
Surabaya, Jumat 

(14/10/2022).
BMKG menyebutkan bahwa se-

jumlah potensi bencana dampak 
cuaca ekstrem yang perlu diwas-
padai diantaranya puting beliung, 
a ngin kencang, banjir dan longsor.

Pesisir selatan Jatim juga di-
sebutkan BMKG berpotensi terjadi 
bencana hidrometeorologi seperti 
di Trenggalek, Tulungagung, Pono-
rogo, Pacitan, Malang, Batu.

Selain itu, juga berpotensi terjadi 
di wilayah Tapal Kuda di antaranya 
Banyuwangi, Jember, Situbondo, 
Bondowoso, Pasuruan dan Probo-
linggo.

Gubernur Khofifah mengatakan 
pihaknya telah berkoordinasi de-
ngan sejumlah pihak terkait untuk 
upaya mengambil langkah mitigasi 
guna mengatisipasi dampak yang 
terjadi apabila terjadi bencana.

Koordinasi ini dilakukan untuk 
meminimalisir resiko kerusakan 
maupun kerugian guna yang dapat 
mengakibatkan korban jiwa.

“Kami juga telah berkoordinasi 
dengan BPBD Jatim untuk meme-



JAWA TIMUR OKTOBER 202210    POTENSI EDISI 142

LAPORAN UTAMA

takan titik-titik rawan banjir dan 
longsor. Kami meminta agar disiap-
kan drainase untuk pembuangan 
air hujan agar masuk sungai dengan 
lancar,” imbuh Gubernur Khofifah.

Tak hanya dengan BPBD Jatim, 
Gubernur Khofifah juga menga-
takan pihaknya terus berkoordinasi 
dengan BMKG pusat dan BMKG Ke-
las I Juanda Sidoarjo terkait update 
kondisi cuaca ekstrem.

Pemprov Jatim melalui BPBD 
Jatim juga telah mengirim surat 
ke bupati/walikota se-Jatim untuk 
mengaktifkan Satgas Penanggulan-
gan Bencana.

“Kami juga telah berkoordinasi 
untuk semua Kepala Daerah ma-
sing-masing kabupaten/kota me-
ngaktifkan kembali satgas pe-
nanggulangan bencana, siaga ini 
dilakukan untuk meminimalisir ber-
bagai bencana hidrometeorologi,” 
himbau Gubernur Khofifah.

Mitigasi Banjir
Gubernur Khofifah juga telah 

menyiapkan langkah mitigasi khu-
susnya Daerah Aliran Sungai (DAS) 
besar yang berpotensi meluap dan 
menjadi penyebab banjir.

Setidaknya, terdapat 7 DAS yang 
diwaspadai di antaranya Sungai 
Bengawan Solo yang memiliki 4 DAS 
antara lain Kali Girindalu, Kali La-
mong, Kali Lorog.

Kemudian, di Sungai Welang Re-
joso, Sungai Brantas, Sungai Madu-
ra, Sungai Pekalen Sampean, Sungai 
Bondoyudo Bedadung, dan Sungai 
Baru Bajulmati.

“Untuk 7 DAS itu, telah dipasang 
Early Warning System (EWS). Tolong 
masyarakat ikut menjaga EWS ini 
demi kebaikan kita bersama,” tegas 
Gubernur Khofifah.

Untuk mempersiapakan hal 
tersebut, Gubernur Khofifah men-
jelaskan, pihak BPBD Jatim telah 

mengirim bantuan logistik ke ka-
bupaten/kota untuk mengantisipasi 
dan mengatasi bencana.

Terakhir, Gubernur Khofifah ber-
pesan, masyarakat diharapkan turut 
membantu BPBD masing-masing 
kabupaten/kota dengan memantau 
sampah-sampah yang ada di hulu 
dan hilir sungai.

“Petugas juga harus menyiapkan 
posko 24 jam dan wajib siapkan 
rambu-rambu jika sewaktu-waktu 
diperlukan guna evakuasi bencana,” 
pesannya.

Pada kesempatan yang sama, 
Khofifah kembali mengajak peran 
serta masyarakat untuk ikut men-
jaga lingkungan masing-masing. 
Misalnya, dengan tidak membuang 
sampah sembarangan, membersi-
hkan saluran irigasi/sungai-sungai. 
Kemudian, memangkas dahan dan 
ranting pohon yang rapuh/lapuk.

“Terkait cuaca ekstrem yang ha-
rus diwaspadai oleh semua warga. 
Dari hal yang sederhana seperti 
membuang sampah pada tempat-
nya ataupun melakukan kerja bhakti 
di lingkungan masing-masing, In-
syaallah bisa menjadi ikhtiar ber-
sama untuk mewaspadai cuaca esk-
trem,” pungkasnya.

Mengenal Bencana Hidrometeor-
ologi

Hidrometeorologi adalah ilmu 
tentang fenomena atmosfir. Jika 
didefinisikan secara harfiah maka 
bencana hidrometeorologi adalah 
bencana yang disebabkan oleh 
fenomena atmosfir.

Sementara mengutip BMKG, 
Hi drometeorologi  adalah suatu 
fenomena bencana alam atau pro-
ses merusak  yang terjadi di atmos-
fer (meteorologi), air (hidrologi) 
atau lautan (oseanografi) yang da-
pat menyebabkan hilangnya mata 
pencahariaan dan layanan, gang-
guan sosial dan ekonomi, atau keru-
sakan lingkungan. Berikut macam-
macam bencana hidrometeorologi 
menurut BMKG: 
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Curah hujan ekstrem 
Curah hujan ekstrem merupakan 

hujan yang terjadi di suatu lokasi 
dengan intensitas tinggi melebihi 
batas curah hujan normal. Bencana 
ini dipicu oleh pembentukan awan 
Cumulonimbus atau dikenal awan 
CB yang terjadi di lapisan atmosfer 
cukup tinggi. Kondisi ini menyebab-
kan curah hujan meningkat disertai 
angin kencang, hujan es, dan berpo-
tensi menyebabkan angin puting 
beliung. 

Angin kencang
Yaitu angin yang bergerak dengan 

kecepatan lebih dari 27,8 kilometer 
per jam. Angin ini akan berembus 
dari daerah dengan tekanan udara 
tinggi ke daerah dengan tekanan 
udara rendah. Biasanya angin ken-
cang ini paling banyak terjadi pada 
peralihan musim dan sering bersa-

maan dengan pembentukan awan 
Cumulonimbus. 

Puting beliung 
Mirip dengan angin kencang, 

puting beliung akan banyak terjadi 
pada peralihan musim. Puting be-
liung biasa terjadi pada siang hingga 
sore hari dalam durasi yang sangat 
singkat, yaitu sekitar 5 menit saja. 
Angin puting beliung diawali dengan 
cuaca yang sangat panas kemudian 
tiba-tiba berubah mendung. Ben-
cana hidrometeorologi ini bersifat 
merusak karena bergerak dengan 
kecepatan lebih dari 63 kilometer 
per jam. 

Banjir 
Yaitu meluapnya air karena ta-

nah jenuh atau jalur hidrologi tidak 
mampu menampung debit air hu-
jan yang turun. Banjir rawan terjadi 

ketika curah hujan tinggi dan terus 
menerus. Dalam bentuk yang lebih 
parah dan merusak, banjir bisa ber-
bentuk banjir bandang. Banjir ban-
dang adalah melupanya air yang 
terjadi dengan tiba-tiba dengan 
debit yang sangat besar. Banjir ban-
dang sangat berbahaya karena ber-
sifat merusak dan menyapu apa saja 
yang dilewatinya. 

Longsor 
Tanah longsor terjadi di lingku-

ngan, yang ditandai oleh kemirin-
gan lereng yang curam atau landai 
dengan sudut tertentu, pegunungan 
hingga tebing pantai atau di dasar 
laut. Dalam banyak kasus, tanah 
longsor dipicu oleh peristiwa ter-
tentu (seperti hujan lebat, gempa 
bumi, lereng miring untuk memban-
gun jalan dan lainnya).

Kekeringan 
Jika bencana sebelumnya mem-

bahas mengenai bencana yang 
ditandai dengan meningkatkan 
debit air, turunnya debit air juga 
bisa menyebabkan bencana hidro-
meteorologi, contohnya kekeringan. 
Kekeringan terjadi akibat defisit cu-
rah hujan di suatu wilayah dalam 
waktu yang cukup panjang. Dampak 
utama kekeringan adalah minimnya 
akses air bersih untuk air minum 
dan gagal panen di ladang perta-
nian. Selain kelima bencana terse-
but, masih banyak contoh bencana 
lainnya, seperti kebakaran hutan, El 
Nino, El Nina, longsor, gelombang 
dingin, dan gelombang panas.

Menurut data BMKG, bencana 
hidrometeorologi yang paling ba-
nyak di Indonesia tahun 2010 
adalah banjir. Namun angka ke-
jadian banjir terus menurun dan 
sempat meninggi kembali di tahun 
2017. Data tahun 2019 menun-
jukkan bahwa bencana hidrome-
teorologi terbanyak adalah longsor 
sekitar 600 kejadian. Bencana ter-
banyak berikutnya adalah puting 
beliung dan banjir dengan masing-
masing 400 kejadian.(red)
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untuk UKM di Jatim
SERTIFIKAT HALAL 

ada kegiatan Festi-
val Produk Halal Jatim 
Bangkit di Gedung Bun-
dar Al-Asy’ari Universi-

tas Islam Malang (Unisma), Sabtu 
(1/10/2022), Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, menye-
rahkan sertifikat halal kepada dela-
pan pelaku Usaha Kecil Mene ngah 
(UKM) di Jawa Timur. Sertifikat 
tersebut diberikan kepada UKM, 
setelah mereka melalui sejumlah 
proses dan pendampingan Proses 
Produk Halal (PPH) dari Ikatan Sar-
jana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa 
Timur.

“Hari ini kita menemukan ISNU 
Produktif, ISNU yang melayani, dan 
ISNU yang menjawab persoalan um-
mat. Ini adalah Format yang kita ha-

rapkan. Bagaimana anfa’uhum lin-
nas ada di dalam ekonomi produktif. 
Mudah-mudahan ini bagian dari 
penguatan perwujudan nahdlatut 
tujjar atau kebangkitan pedagang,” 
ujar Gubernur Khofifah usai pe-
nyerahan sertifikat halal.

Lebih lanjut dikatakan gubernur, 
apa yang telah dilakukan ISNU Ja-
tim dalam melalukan pendampin-
gan fasilitasi produk halal kepada 
UKM terutama konektivitas de ngan 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH), menjadi 
bagian yang sangat penting. Na-
mun menurutnya, untuk memba-
ngun digital ekosistem UMKM, 
maka harus ditambah konektivi-
tasnya, yaitu selain mendapat ser-
tifikasi halal, juga melakukan pen-

dampingan pelaku UMKM menuju 
ranah digital.

“Kalau melihat prediksi Jack Ma 
tahun 2030, sebanyak 99 persen 
UMKM dunia akan berjalan secara 
online. Selain itu, UMKM dunia ta-
hun 2030 juga 85 persen akan ber-
jalan melalui platform e-commerce. 
Jadi PR (pekerjaan rumah,red) 
berikutnya adalah bagaimana digi-
talisasi UMKM dan menyiapkan 
platform,” katanya. 

Sementara itu, jika melihat skala 
ekonomi negara-negara dengan 
penduduk mayoritas Islam, maka 
kata gubenur, sebaiknya ISNU 
Jatim sudah mulai menyiapkan 
pemetaan. Apalagi, jaminan ha-
lal saat ini sudah diakui oleh WTO 
(World Trade Organization) yang 
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artinya betapa peran ISNU Jatim 
dengan menyiapkan pendampi-
ngan produk halal merupakan pro-
gram yang luar biasa. 

“Oleh karena itu, bahwa apa 
yang dilakukan ISNU Jatim dengan 
menyiapkan pendamping PPH bisa 
menjadi referensi provins-provinsi 
lain di Indonesia,” terangnya. 

Ketua PP ISNU Pusat, Ali Masykur 
Musa, mengatakan, dengan disiap-
kannya kader-kader PPH melalui 
ISNU Jatim diharapkan dapat mem-
permudah akses sertifikasi halal 
bagi para pelaku usaha mikro dan 
usaha kecil di Jawa Timur.

Menurut Ali, tren dunia saat ini 
adalah perubahan dari ekonomi 
konvensional menuju ekonomi sya-
riah. Maka menurutnya, Indonesia 
harus mempersiapkan untuk dapat 
menjadi pemain utama dalam pasar 
ekonomi syariah dunia, bukan han-
ya menjadi konsumen dalam indus-
tri halalnya.

Hal yang sama juga dikatakan 
Rektor Unisma, Prof. Dr. Maskuri. Ia 
berharap berharap dengan adanya 

program pendampingan sertifikat 
halal yang digagas oleh ISNU dan 
Gubernur Jawa Timur ini dapat 
menggerakkan pasar UMKM ha-
lal di Indonesia, baik dalam bidang 
makanan hingga fashion.

“Mari kita bersinergi untuk mem-
buat ISNU menjadi terdepan dalam 
menggiatkan produk halal di Indo-
nesia dan global,” tandas Rektor Un-
isma, Prof. Dr. Maskuri.

kegiatan Festival Produk Halal 
Jatim Bangkit ini juga dilakukan 
penyerahan penghargaan MURI 
oleh perwakilan MURI kepada 
Ketua Pimpinan Wilayah ISNU Ja-
tim. Adapun penghargaan MURI ini 
berupa penghargaan sebagai Mitra 
Kerja BPJPH yang melakukan pen-
dampingan dengan memperoleh 
sertifikat halal terbanyak. Selain itu 
juga penghargaan mitra BPJPH yang 
melakukan pelatihan pendamping 
proses produk halal di lokasi dan pe-
serta terlatih terbanyak. 

ISNU Jatim telah melaksana-
kan amanat BPJH, dimana Pengu-
rus ISNU Jatim dipercaya untuk 
merekrut 3.500 pendamping PPH 
yang bertugas mendampingi pelaku 
UKM dalam memenuhi persyaratan 
kekhalalan produk melalu skema 
pernyataan pelaku usaha atau self 
declare. Adapun proses pelatihan 
produk halal digelar sejak April-Sep-
tember 2022. Total ada 2.000 UKM 
yang lulus, dari total 3.450 UKM di 
Jatim yang ikut pelatihan.

Selain itu juga dilakukan penyera-
han sertifikat kepada 10 instruktur 
pendamping PPH lembaga solusi 
halal ISNU Jatim. 

Saat Festival Produk Halal Jatim 
Bangkit ini berlangsung, sejumlah 
UKM menjajakan dagangannya di 
gedung bundar Unisma. Mereka 
menjual, berbagai macam makanan, 
minuman, souvenir dan perhiasan.
(sti)

Hari ini kita menemukan ISNU 
Produktif, ISNU yang melayani, 

dan ISNU yang menjawab 
persoalan ummat. Ini adalah 
Format yang kita harapkan. 

Bagaimana anfa’uhum linnas 
ada di dalam ekonomi produktif. 

Mudah-mudahan ini bagian 
dari penguatan perwujudan 

nahdlatut tujjar atau 
kebangkitan pedagang

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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S
ektor pangan menjadi 
salah satu ancaman dari 
tiga ancaman krisis global 
selain sektor energi dan 

keuangan. Maka dalam momentum 
Hari Pangan Sedunia tepat hari ini 
tanggal 16 Oktober 2022  Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawan-
sa, mendorong berkembangnya 
food estate  serta pekarangan pan-
gan lestari demi menjaga ketahanan 
pangan.

Food estate atau lumbung pangan 
merupakan konsep pengemban-
gan pangan yang dilakukan secara 
terintegrasi mencakup pertanian, 
perkebunan sampai dengan peter-
nakan di suatu kawasan. Pengem-
bangan model ini, akan berselaras 
dengan semangat Hari Pangan Se-
dunia yang mengusung tema “Leave 

LOH JINAWI

Sebagai Lumbung Pangan Nasional
MEMPERKUAT JATIM 

No One Behind; Better Production, 
Better Nutrition, a Better Environ-
ment, and a Better Life”.

“Di Gresik bisa dijadikan contoh 
oleh daerah lain untuk memulai 
pengembangan food estate. Karena 
tiap daerah punya keunggulan pan-
gan masing-masing, saya rasa food 
estate akan memperkuat ketahanan 
pangan nasional terkhusus juga di 
Jatim,” ungkap Gubernur Khofifah di 
sela-sela kegiatannya di Kota Kediri, 
Minggu (16/10/2022).

Saat ini, Food Estate Mangga 
di Gresik terdapat di empat keca-
matan, yaitu di Kecamatan Dukun 
sel uas 1.205 hektare, Kecamatan 
Sidayu seluas 1.506 hektare, Keca-
matan Panceng seluas 2.410 hektar 
dan Kecamatan Ujungpangkah se-
luas 903 hektare. Di bawah pengelo-

laan PT Galasari Gunung Sejahtera, 
food estate tersebut akan mengem-
bangkan mangga varietas malaba, 
gadung-21, arummanis dan garifta.

Gubernur Khofifah kemudian se-
cara khusus mengajak pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk menemu 
kenali potensi besar pangan daerah-
nya untuk bisa diproyeksikan pada 
program lumbung pangan.

“Ada manggis di Banyuwangi 
yang bisa dikembangkan. Jejaring 
Banyuwangi juga luar biasa di sek-
tor pangan. Jadi kalau misalnya ada 
food estate manggis di sini sangat 
bagus,” katanya.

Dirinya kemudian mengatakan 
bahwa dalam mendukung program 
lumbung pangan itu, penting untuk 
melibatkan banyak pemangku kebi-
jakan.
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“Untuk menjaga ketahanan pa-
ngan, penting melibatkan banyak 
pemangku kebijakan dari hulu hing-
ga hilir. Mulai dari sarana prasarana, 
alat dan mesin pertanian, petani 
atau gabungan kelompok tani, pen-
jamin komoditas hasil tani (offtaker), 
hingga industri modern,” urainya.

“Kita harus bersiap menghadapi 
ancaman 3 krisis akibat dampak 
pandemi dan perang Rusia-Ukrai-
na,” tambahnya.

Hal tersebut kemudian juga sela-
ras dengan apa yang dikatakan oleh 
Presiden RI Joko Widodo. Mengutip 
laman instagram pribadinya, Jokowi 
mengatakan bahwa saat ini dunia 
harus bersiap menghadapi dampak 
pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

“Oleh karenanya, saya Optimis 
bahwa pengembangan lumbung 
pangan akan meningkatkan ke-
tahanan pangan di Jatim,” tutur 
Khofifah sapaan lekatnya.

Rasa optimistis itu kemudian juga 
dibuktikan dengan predikat Jawa 

Timur merupakan Provinsi Lumbung 
Pangan Nasional. Hal ini ditunjukkan 
pada sektor pertanian, dimana pada 
tahun 2020 dan 2021 Jawa Timur 
merupakan Provinsi dengan produk-
si padi Nomor 1 Nasional yaitu sebe-
sar 9,94 Juta Ton gabah kering giling 
(GKG). 

Di samping itu, Jawa Timur 
merupakan Provinsi dengan kon-
tribusi Nomor 1 Nasional untuk 
komoditas Jagung, Cabe rawit, 
Bawang Merah, Mangga, Pisang, 
dan Mawar. Demikian pula untuk 
komoditas pangan lain yang meli-
puti sapi potong, sapi perah, ayam 
petelur, daging, telur, susu, gula 
kristal tebu, tembakau dan garam 
yang juga merupakan Nomor 1 Na-
sional. Jawa Timur juga merupakan 
eksportir tertinggi Nasional untuk 
komoditas perikanan meliputi tuna, 
cakalang, tongkol dan udang.

Lebih lanjut,  Gubernur Khofifah 
bersyukur bahwa capaian produksi  
padi  Jatim tercatat terbesar secara 

nasional juga diikuti dengan naiknya 
Nilai Tukar Petani (NTP) di Jatim. 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik 
(BPS) Jawa Timur yang dirilis pada 
1 September 2022, NTP Jawa Timur 
pada bulan Agustus 2022 naik dari 
bulan sebelumnya sebesar 0,66 
persen yaitu dari 102,66 menjadi 
103,33. Sementara perkembangan 
NTP bulan

Agustus 2022 (year-on-year) 
juga mengalami kenaikan sebesar 
3,27 persen yaitu dari 100,06 men-
jadi 103,33. “Dengan meningkat-
nya NTP, maka saya yakin bahwa ke-
sejahteraan petani di pedesaan juga 
meningkat pula. Terima kasih para 
petani se-Jatim atas peran besar-
nya,” ujar Gubernur Khofifah.

Tak sampai disitu saja, Mantan 
Menteri Sosial RI ini pun percaya 
bahwa jika pengembangan pro-
gram  pekarangan pangan lestari di 
maksinalkan, disertai   dengan Ino-
vasi, Kolaborasi dan Inisiasi berbagai 
pihak strategis, ketahanan pangan 
di Jatim bisa berkembang pesat dan 
berdaulat.

“Semoga dengan kerjasama dan 
dukungan berbagai pihak strategis 
ketahanan pangan bisa terus ting-
katkan untuk mencapai ketahanan 
pangan yang berdaulat,” pungkas-
nya. (red)

Di Gresik bisa dijadikan 
contoh oleh daerah lain 

untuk memulai pengembangan 
food estate. Karena tiap 

daerah punya keunggulan 
pangan masing-masing,
 saya rasa food estate 

akan memperkuat ketahanan 
pangan nasional 

terkhusus juga di Jatim

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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JATIM 
BANGKIT
Keluar 
dari 
Krisis
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PARAHITA

yaris tiga tahun bang-
sa ini didera pandemi 
Covid-19 sejak me-
rebak di awal tahun 

2020. Di saat masa-masa awal vi-
rus ini melanda, luka dan duka me-
ngoyak tubuh negeri ini. Rumah sak-
it dan klinik penuh sesak, puluhan 
warga meninggal, jenazah antre di-
makamkan di TPU, dan hari-hari di-
warnai tangis warga yang kehilangan 
anak, istri, suami dan orang-orang 
terkasih. 

Tak hanya itu, pandemi covid-19 
juga memberikan dampak ke ber-
bagai sektor. Mulai dari makin ba-
nyaknya pemutusan hubungan kerja 
akibat pembatasan, hingga krisis 
ekonomi yang terus bergejolak. 

Namun Indonesia tidak tinggal 
diam. Berbagai cara penanggulan-
gan terhadap dampak pandemi 
terus dilakukan. Di Provinsi Jawa 
Timur misalnya, salah satunya de-
ngan memfokuskan upaya pemuli-
han kesehatan dan membangkitkan 
ekonomi.

Jatim melakukan percepa-
tan vaksinasi untuk membentuk 
kekebalan tubuh (herd immunity) 
masyarakatnya, hingga mengadakan 

berbagai upaya mendorong bang-
kitnya UMKM. 

Di Hari Ulang Tahun (HUT) atau 
Hari Jadi ke 77 tahun Provinsi Jawa 
Timur tahun ini, Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
berharap momen ini menjadi se-
mangat tersendiri untuk masyarakat 
agar Optimis Bangkit untuk terus 
maju. Khofifah bersyukur Jatim 
mampu melewati fase krisis akibat 
pandemi Covid-19.

“Namun untuk pulih lebih cepat, 
bangkit lebih kuat maka Jatim ha-
rus mampu menciptakan peluang 
di tengah kesulitan, dan menjawab 
berbagai tantangan dengan inovasi 
dan karya nyata,” ujar Gubernur 
Khofifah, Selasa (11/10/2022) di Ge-
dung Grahadi.

Gubernur Khofifah pun mencon-
tohkan gerak positif industri halal di 
Jatim. Saat ini Pemprov Jatim terus 
mendorong tumbuh dan berkem-
bangnya industri halal di Jatim agar 
memiliki daya saing di kancah glo-
bal. Tidak hanya halal dari bahan 
bakunya, tapi juga proses produk-
sinya. Tidak hanya produk makanan 
saja tetapi juga produk-produk lain-
nya.

“Saya yakin, dengan sumber 
daya yang dimiliki, Jatim memi-
liki peluang sebagai produsen dan 
eksportir produk halal terbesar di 
dunia. Mulai dari industri makanan, 
minuman, hingga fesyen muslim,” 
imbuhnya.

Untuk itu, Khofifah mengajak se-
luruh elemen masyarakat membu-
mikan Pancasila dengan mengamal-
kan sila-silanya dalam kehidupan 
sehari-hari. Semangat itulah menu-
rut Khofifah, yang semakin mem-
percepat kebangkitan Jatim karena 
Jatim mampu berdiri diatas kakinya 
sendiri.

“Kebangkitan Jatim harus ber-
sumber pada nilai-nilai yang 
mengedepankan religiusitas, hu-
manitas, nasionalitas, demokrasi 
dan keadilan sosial,” tegasnya.

Sementara, Wagub Jatim Emil 
Elestianto Dardak mengatakan, un-
tuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat, Pemprov Jatim berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan tahunan se-
bagai bentuk pertanggungjawaban 
keuangan kepada Pemerintah Pusat 
dan masyarakat.

Mantan Bupati Trenggalek ini 
menyampaikan upaya peningkatan 
kualitas pelaporan keuangan tahu-
nan akan terus dilakukan melalui 
penguatan secara menyeluruh ter-
hadap fungsi-fungsi pengendalian 
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dan manajemen risiko pelaporan 
keuangan tahunan.

“Upaya ini dijadikan momentum 
lebih untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas kinerja anggaran dan 
transparansi keuangan daerah,” ka-
tanya.

Menurutnya, kualitas laporan 
keuangan yang transparan dan 
akuntabel sudah dilakukan Jatim. 
Hal itu dibuktikan dengan penghar-
gaan Opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) yang diterima Provinsi 
Jatim selama tujuh tahun secara 
berturut-turut.

Ada beberapa jurus diterap-
kan Pemprov Jatim untuk mem-
pertahankan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) sekaligus men-
ingkatkan kinerja laporan keuangan 
yang baik untuk mewujudkan pem-
bangunan daerah di Jatim yang baik.

Pertama, penguatan komitmen 

pengelolaan keuangan yang profe-
sional dari seluruh pimpinan unit 
kerja. Kedua, pembinaan secara 
berkesinambungan dari inspektorat 
dan PPKD terhadap seluruh SKPD. 
Ketiga, pengembangan yang 
berkesinambungan terhadap SDM 
pengelola keuangan daerah melalui 
pendidikan dan pelatihan, bimtek, 
sosialisasi, tugas belajar.

“Selain itu, melakukan review dan 
audit internal oleh inspektorat, pe-
ningkatan akuntabilitas manajemen 
aset daerah serta monitoring atas 
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
dan BPKP,” jelasnya.

Emil menambahkan, Jatim juga 
berupaya meningkatkan akunta-
bilitas kinerja dengan memperbaiki 
manajemen kinerja. Cara ini, kata 
dia, penting untuk dilakukan meng-
ingat selama 8 tahun berturut-tu-
rut, Pemprov Jatim berhasil mem-

pertahankan nilai SAKIP dengan 
predikat A.

“SAKIP ini merupakan integrasi 
dari sistem perencanaan, sistem 
penganggaran dan sistem pelaporan 
kinerja yang selaras dengan pelak-
sanaan sistem akuntabilitas keua-
ngan,” ujarnya.

menyampaikan beberapa upaya 
pemerintah provinsi Jawa Timur 
dalam meningkatkan akuntabili-
tas kinerja. Pertama, memperbaiki 
manajemen kinerja dengan cara 
menindaklanjuti rekomendasi hasil 
evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 
sebelumnya sehingga dapat menca-
pai kondisi yang diinginkan.

Kedua, meningkatkan kualitas 
laporan kinerja sehingga memenuhi 
kriteria penyajian informasi kinerja 
yang baik dan dapat digunakan se-
bagai bahan pengambilan keputu-
san manajemen.

Ketiga, asistensi penyusunan 
laporan kinerja kepada seluruh Pe-
rangkat Daerah, sehingga dapat me-
mantau dan memacu peningkatan 
kinerja melalui pendalaman model 
serta bentuk format laporan dan 
data yang dibutuhkan dalam pe-
ngolahan dan penyajian laporan.

Terakhir, mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas penerapan 
budaya kinerja berkelanjutan dan 
meningkatkan kualitas proses pe-
nganggaran berbasis kinerja.

“Kinerja ini merupakan pertang-
gungjawaban dari manfaat angga-
ran. Jadi, mudah-mudahan apa yang 
sudah didiskusikan akan bisa mem-
berikan rencana konkret ke depan-
nya untuk meningkatkan kualitas 
keuangan dan kinerja,” jelasnya.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, me-
ngatakan, Optimis Jatim Bangkit 
merupakan harapan bersama mes-
kipun dalam kenyataannya upaya 
menuju Jatim Bangkit tidak mudah. 
Menurutnya, tragedi Kanjuruhan 
merupakan peristiwa yang menye-
dihkan dan mengerikan. Ia berharap 
peristiwa ini jangan sampai terulang 
kembali agar tagline Optimis Jatim 
Bangkit benar-benar bisa diwujud-
kan.(red/beragamsumber)
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DISKOMINFO JATIM - BPS 
Kolaborasi Sukseskan Regsosek 2022 

KominfO
Kronik

inas Komunikasi dan In-
formatika (Diskominfo) 
Provinsi Jawa Timur 
Bersama Badan Pusat 

Stastistik (BPS) Jatim berkolaboras 
dan saling koordinasi untuk me-
nyukseskan survei Registrasi Sosial 
Ekonomi (Regsosek) 2022. Diskom-
info akan mensupport BPS Jatim 
sesuai tugas pokok fungsinya. Dis-
kominfo melalui Bidang Informasi 
Publik akan melakukan sosialisasi 
dengan publikasi untuk menyuk-
seskan Regsosek 2022 ini.

Plt. Kepala Bidang Informasi 
Publik, Assyari, menyampaikan, 
dukungan yang diberikan Diskom-
info Jatim adalah melakukan pu-
blikasi melalui media sosial seperti 

di Instagram, twitter, Facebook Dis-
kominfo dengan tidak mengubah 
konten yang sudah baku. Publikasi 
juga akan dilakukan melalui kegia-
tan talkshow di televisi maupun di 
radio. Diskominfo Jatim juga akan 
mengkomunikasikan langsung 
melalui surat kepada Diskominfo 
Kab/kota  se- Jatim agar turut serta 
mensosialisasikan dan menyuk-
seskan Regsosek 2022 ini.

“Kalau nanti kita sudah bergerak 
bersama – sama maka sosialisasi 
Regsosek 2022 ini akan lebih cepat 
tersampaikan kepada masyarakat. 
Dengan  waktu yang singkat ini saya 
akan segera melakukan komunikasi 
dengan radio dan beberapa televisi 
agar publikasi ini segera terealisasi, 

“ ujar Assyari.
Kepala Bidang Integrasi Pe-

ngolahan dan Diseminasi Statistik 
(IPDS) BPS Jatim, Thomas Wu-
nang Tjahyo, mengatakan, tang-
gal 15 Oktober - 14 November 
2022 melaksanakan pendataan 
awal Regsosek di seluruh provinsi 
di Indonesia. Petugas Regsosek 
akan mendatangi setiap rumah 
penduduk untuk melakukan wa-
wancara dan mencatat data sosial 
ekonomi masyarakat. Sesuai de-
ngan tema Regsosek “Mencatat 
untuk Membangun Negeri, Satu 
Data Perlindungan Sosial dan Pem-
berdayaan Masyarakat”, tujuan-
nya, untuk menangkap dinamika 
perubahan kesejahteraan masya-
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Kronik

rakat, sebagai data rujukan untuk 
integrasi program perlindungan 
sosial dan pemberdayaan ekono-
mi, serta peningkatan pelayanan 
publik.

“BPS fokus pada pengumpulan 
data, semua akan disetorkan atas 
nama pemerintah. Sifat pendataan 
ini adalah sensus, tidak boleh ada 
yang terlewatkan, apakah punya ru-
mah atau tidak, punya Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) 
atau tidak semua ha-
rus tercatat. Pendataan 
Regsosek ini sa ngat 
penting, oleh sebab 
itu semua masyarakat  
mau untuk  membuka 
pintu, tanpa terkecuali 
dan tanpa kecurigaan, 
termasuk rumah tangga 
elit,“ ujar Thomas.

Thomas juga me-
ngatakan Jawa Timur 
secara wilayah admin-
istrasi cakupan wilayah-

nya sangat luas, meliputi 38 Kab/
Kota dengan 666 kecamatan dan 
8.496 desa dan kelurahan. Untuk 
Regsosek ini jumlah total petugas 
Regsosek Jatim adalah 67.360 orang. 
Dan untuk menyukseskan Regsosek 
di Jawa Timur ini, salah satu Lang-
kah yang dilakukan adalah BPS berk-
oordinasi  dan berkolaborasi dengan 
Diskominfo Jatim untuk publikas-

inya agar pendataan Regsosek ini 
tersampaikan ke masya rakat. Untuk 
di level Provinsi seperti yang sudah 
disampaikan, dengan media yang 
sudah ada seperti video tron, radio 
dan televisi bisa dimanfaatkan untuk 
sosialisasi. Diharapkan tahun 2023 
semester II, data hasil Regsosek su-
dah disepakati antar lembaga/ ke-
menterian untuk digunakan.

Sebagai informasi, pendataan 
Regsosek adalah pengumpulan data 
seluruh penduduk yang terdiri atas 
profil, kondisi sosial, ekonomi, dan 
tingkat kesejahteraan.

Regsosek adalah upaya pemerin-
tah untuk membangun data kepen-
dudukan tunggal, atau satu data. 
Dengan menggunakan data tunggal, 
pemerintah dapat melaksanakan 
berbagai programnya secara ter-
integrasi, tidak tumpang tindih, dan 
lebih efisien. Data Regsosek dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kualitas berbagai layanan pemerin-
tah seperti pendidikan, bantuan so-
sial, kesehatan, hingga administrasi 
kependudukan.

Regsosek ini merupakan kola-
borasi Bappenas, Kemendagri, 
Kemenkeu, Kemkominfo, dan Ke-
mendesa PDTT. Pendataan ini di-
lakukan secara resmi, dan masya-
rakat tidak perlu khawatir karena 
informasi yang di sampaikan oleh 
masyarakat dipastikan aman karena 
dijamin langsung oleh Undang Un-
dang. (yan)
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ewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Jatim 
menggelar rapat paripur-
na dengan agenda peri-

ngatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 
ke 77, Rabu (12/10/2022). Dalam 
kesempatan ini, pimpinan DPRD 
mengajak seluruh elemen untuk ter-
us menjaga kondusifitas Jawa Timur.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, dalam 
sambutannya mengungkapkan pen-
tingnya peran seluruh pihak dalam 
menjaga Jawa Timur tetap kondusif. 
Utamanya, jelang pelaksanaan ta-
hun politik 2024 mendatang dimana 
akan berlangsung Pileg, Pilpres hing-
ga Pilkada serentak di tahun yang 

SUARA INDRAPURA

D

PARIPURNA HARI JADI PROVINSI KE 77

DPRD Ajak Masyarakat 
Jaga Kondusifitas Jawa Timur 

sama.
“Marilah bersama-sama kita 

tetap berada dalam satu pemikiran, 
bahwa apapun kita adalah rakyat 
Jawa Timur yang punya kewajiban 
bersama untuk menjaga Jawa Timur 
tetap berada dalam kondisi yang 
kondusif,” kata Kusnadi dalam rapat 
paripurna.

Rapat paripurna itu dihadiri oleh 
jajaran forkopimda Jawa Timur. Ha-
dir secara langsung jajaran pimpi-
nan dewan, Gubernur Khofifah 
Indar Parawansa, serta tokoh forko-
pimda lain. Di samping itu, turut ha-
dir KH Agoes Ali Masyhuri Pengasuh 
PP Bumi Sholawat Sidoarjo yang 

memberikan ceramah ilmiah.
Kusnadi mengajak seluruh pihak 

tetap menjaga Jawa Timur, sebab 
hal tersebut menjadi tanggung ja-
wab bersama. “Marilah kita bersa-
ma menjaga Jawa Timur ini,” ungkap 
Kusnadi dalam rapat paripurna yang 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, 
Anwar Sadad.

Kusnadi menyebut, pihaknya 
meyakini Jawa Timur bisa bangkit 
sebagaimana tema yang diangkat 
dalam hari jadi tahun ini, yaitu opti-
mis Jatim bangkit. Bahkan, Kusnadi 
memberi semangat Jawa Timur ber-
peran besar dalam pembangunan 
nasional.
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“Mari mulai dari Jawa Timur, kita 
bangun Indonesia. Mulai dari Jawa 
Timur kita bangun nusantara. Mari 
mulai dari Jawa Timur kita song-
song Indonesia emas 2045. Yakinlah 
bahwa kita mampu menjadi mer-
cusuar lahirnya Indonesia emas,” 
terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD 
Jatim, Anwar Sadad mengatakan, 
pihaknya yakin Provinsi Jawa Timur 
bakal pulih lebih cepat. Kuncinya 
adalah sinergi berbagai pihak uta-
manya lembaga pemangku kebija-
kan di Jawa Timur.

Sadad berharap jargon Optimis 
Jatim Bangkit tidak hanya menjadi 
slogan semata. “Harus saling sup-
port dan mendukung, koreksi dan 
masukan karena itulah yang akan 
membuat situasi membaik. Baik 
secara ekonomi, sosial dan politik,” 
kata Sadad seusai rapat paripurna.

Sementara itu, Gubernur Jatim, 
Khofifah Indar Parawansa, mema-
parkan sejumlah pencapaian yang 
telah ditorehkan Provinsi Jawa 
Timur selama ini. Mulai dari sisi per-
tumbuhan ekonomi yang tinggi, in-
vestasi dan sebagainya.

Termasuk juga dari sektor perta-
nian sebagai lumbung pangan na-
sional. Menurutnya, berbagai kema-
juan dan prestasi yang telah dicapai 

merupakan buah kerjasama seluruh 
pihak.

“Berbagai kemajuan dan prestasi 
yang kita capai hari ini, adalah buah 
dari kerja keras kita semua, kerja 
profesional seluruh stakeholder, 
si nergi dan kolaborasi,”pungkas 
Khofifah dalam sambutannya di 
paripurna DPRD Jatim.

Optimis Jatim Bangkit Bersama IKI
Anggota DPRD Jatim, Sri Untari, 

menyampaikan Provinsi Jawa Timur 
memiliki modal dan dukungan yang 
kuat baik dari masyarakat maupun 
stakeholder untuk mewujudkan ta-
gline ‘Optimis Jatim Bangkit’. Men-
urutnya, masyarakat Jawa Timur 
memiliki tingkat kekompakan, tole-
ransi, dan kesalehan penduduk yang 
cukup tinggi.

Hal ini, kata dia, dapat menjadi 
instrumen yang bisa menstimulus 
upaya-upaya pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah sehingga 
mendapatkan capaian yang opti-
mal. “Gubernur juga menyampaikan 
tentang IKI (Inisiasi, kolaborasi, dan 
inovasi) ini satu hal yang progresif. 
Karena kita bisa menjawab berbagai 
tantangan di depan mata dengan 
melalui Inisiasi, Kolaborasi, dan Ino-
vasi,” terangnya.

Melalui konsep IKI, Untari ber-

harap, agar Jawa Timur dapat se-
makin matang dalam memberikan 
mengakomodasi, melayani, dan 
memfasilitasi masyarakatnya un-
tuk bisa bergerak bangkit bersama. 
Terlebih, semangat inisiasi, kolabo-
rasi, dan inovasi ini telah menjadi 
budaya yang mendarah daging di 
Jawa Timur sedari dahulu. Sejarah 
mencatatkan, Jawa Timur sebagai 
episentrum dari setiap peristiwa-
peristiwa besar yang terjadi di Re-
publik ini baik semasa kerajaan, 
hingga kemerdekaan.

Dimulai dari masa Majapahit, ke-
mudian pra kemerdekaan dengan 
lahirnya organisasi kebangsaan Boe-
di Oetomo, hingga lahirnya tokoh-
tokoh besar seperti Bung Karno, 
Bung Tomo, Kyai Hasyim Asy’ari, dan 
banyak pejuang yang memiliki andil 
besar dalam perjuangan kemer-
dekaan Bangsa Indonesia.

“Maka Jawa Timur memiliki DNA 
semangat kebangkitan yang sangat 
luar biasa. Terbukti di era pandemi 
kita tidak terlalu lama untuk bang-
kit kembali. Melihat segala sesuatu 
dengan keutuhan, kekuatan, dan 
tekad kita bersama-sama,” kata Sek-
retaris DPD PDI Perjuangan Jawa 
Timur tersebut.

Mengutip filosofi Jawa, ‘Jer Basu-
ki Mawa Beya’, Untari menegaskan, 
bahwa untuk selamat, berhasil dan 
bahagia, membutuhkan pengorba-
nan serta kerja keras. Maka dalam 
HUT Jatim ke-77 ini dia meminta 
seluruh stakeholder untuk merefle-
ksikan makna filosofis itu dalam ker-
ja-kerja nyatanya ditengah masya-
rakat.

 “Sebagai Ketua Fraksi PDI Per-
juangan DPRD Provinsi Jatim, saya 
mengucapkan selamat hari jadi 
Jawa Timur ke-77. Optimis Jawa 
Timur, bangkit jayalah Jawa Timur-
ku, Bumi Majapahit ini, agar terus 
ke depan menjadi provinsi terkuat 
di Bumi Nusantara,”pungkasnya. 
(Pca)



bimtek dan memberikan hadiah 
berupa benih padi VUB bagi peserta 
yang bisa menjawabnya. Hadiah 
tersebut diserahkan secara simbolis 
oleh Bupa� Ikfina.

Bupa� Ikfina mengatakan, 
Komoditas pangan khususnya 
beras, merupakan kebutuhan dasar 
manusia yang terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk, sehingga upaya 
peningkatan produksi pangan di 
dalam Negeri perlu menjadi perha-
�an.

"Untuk itu maka perlu diupaya-
kan ketersediaannya secara cukup, 
memenuhi standar gizi, harga 
terjangkau dan dapat memberikan 
keuntungan  yang wajar bagi petani 
sehingga petani tetap bergairah 
untuk meningkatkan produksi 
pertanian," terang Bupa� Ikfina. 

Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian 
(BPTP) Jawa Timur terus 
berupaya meningkatkan 
standardisasi 
perbenihan melalui 
Bimtek standardisasi 
perbenihan Varietas 
Unggul Baru (VUB). Kali 
ini sejumlah petani di 
Kabupaten Mojokerto 
mendapat bimbingan 
teknis (bimtek) terkait 
standarisasi perbenihan 
VUB) padi tersebut. 

Menurutnya, salah satu upaya 
dalam peningkatan produksi dan 
produk�vitas tanaman pangan 
adalah penggunaan benih bermutu 
dari varietas unggul. Selain itu, 
benih juga merupakan kebutuhan 
dasar, dalam melakukan kegiatan 
produksi tanaman.

"Penyediaan benih bermutu 
varietas unggul yang produk�vi-
tasnya �nggi dan sesuai dengan 
preferensi petani dengan jumlah 
yang cukup dan tepat waktu adalah 
salah satu strategi untuk mencapai 
kecukupan pangan," tegasnya.

Menurut Ikfina, profesi petani 
saat ini sangatlah strategis untuk 
mempertahankan perekonomian 
negara. Petani merupakan ujung 
tombak dalam pemenuhan kebutu-
han pangan masyarakat sekaligus 
menjadi capaian pemerintah dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan 
nasional. 

"Selain itu, juga rendahnya 
posisi tawar petani dalam mata 
rantai perdagangan produksi perta-
nian yang menjadikan produksi 
pertanian kita masih terbatas hanya 
sebagai pemenuhan kebutuhan 
pangan keluarga dan belum menja-
di komoditas bisnis," terangnya.

Bimtek yang dibuka Bupa� 
Mojokerto, Ikfina Fahmawa�, ini 
diselenggarakan pada hari Kamis 
(6/10/2022) ini diiku� sebanyak 75 
petani, baik penyuluh, penangkar 
benih padi maupun calon penang-
kar benih padi di wilayah Kabupaten 
Mojokerto dibimbing. 

Sebagai narasumber dalam 
Bimtek perbenihan ini, yaitu Kepala 
Dinas Pertanian Kabupaten Mojok-
erto, Nurul Is�qomah, dari Balai 
Pengawasan dan Ser�fikasi Benih 
Tanaman Pangan Hor�kultura 
(BPSBTPH) Ja�m, BPTP Ja�m, Ali Ari 
Widodo dan Ardiyansyah. Selain itu 
juga dari BPTP Ja�m Tini Sinia�.

Bimtek bagi para petani terse-
but diawali dengan tanya jawab 
terkait standarisasi perbenihan padi 
yang diajukan oleh Kepala BPTP 
Jawa Timur, Atekan, kepada peserta 

Ia pun menuturkan, bahwa 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
akan terus berupaya mengatasi 
hambatan-hambatan pembangu-
nan pertanian serta meningkatkan 
kinerja dalam penguatan ketahanan 
pangan. Hal ini tentu dengan 
dukungan para petani, penyuluh 
pertanian, dan lembaga pertanian 
yang berkompeten memiliki 
program penguatan ketahanan 
pangan secara terpadu.

Melalui Bimtek standarisasi 
benih VUB itu, Ikfina berharap 
petani di wilayah Kabupaten Mojok-
erto mampu mengembangkan 
benih secara mandiri di wilayah 
khususnya pengembangan padi 
untuk varietas-varietas unggul, 
sehingga dapat membuka wawasan 
para petani menjadi penangkar 
benih padi. Ikfina juga meminta 
para petani agar �dak pernah 
berhen� untuk belajar dan meneri-
ma berbagai inovasi dan teknologi 
di bidang pertanian.

"Sehingga kita nan� mampu 
menyediakan benih varietas unggul 
dengan memperha�kan kuan�tas, 
kualitas dan kon�nuitasnya," 
tandasnya.

Orang nomor satu dilingkup 

Pemkab Mojokerto itu juga meng-
himbau kepada seluruh penyuluh 
pertanian di daerah agar terus 
meningkatkan pembinaan dan 
bimbingan kepada petani, sehingga 
para petani terbantu dalam pening-
katan produksi dimasa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPTP 
Ja�m, Atekan, mengatakan, BPTP 
Ja�m merupakan UPT Badan 
Litbang Pertanian, yang sekarang 
telah bertransformasi menjadi 
Badan Standarisasi Instrumen 
Pertanian. Ia menjelaskan, kegiatan 
bimtek kali ini merupakan program 
dari badan baru tersebut yang ia 
fokuskan pada perbenihan VUB 
padi.

"Dengan demikian dapat 
menumbuhkan penangkar padi. 
Karena untuk menjadi penangkar 
padi tentunya harus melalui proses 
dan ini dapat kita capai melalui 
kolaborasi dan sinergi yang baik dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Mojok-
erto serta BPTP. Mudah-mudahan 
apa yang kita dapat di sini dapat 
ditularkan kepada kawan-kawan di 
lingkungan kita masing-masing," 
pungkasnya. (red)

Petani Kabupaten Mojokerto
BIMTEK STANDARISASI PERBENIHAN
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bimtek dan memberikan hadiah 
berupa benih padi VUB bagi peserta 
yang bisa menjawabnya. Hadiah 
tersebut diserahkan secara simbolis 
oleh Bupa� Ikfina.

Bupa� Ikfina mengatakan, 
Komoditas pangan khususnya 
beras, merupakan kebutuhan dasar 
manusia yang terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk, sehingga upaya 
peningkatan produksi pangan di 
dalam Negeri perlu menjadi perha-
�an.

"Untuk itu maka perlu diupaya-
kan ketersediaannya secara cukup, 
memenuhi standar gizi, harga 
terjangkau dan dapat memberikan 
keuntungan  yang wajar bagi petani 
sehingga petani tetap bergairah 
untuk meningkatkan produksi 
pertanian," terang Bupa� Ikfina. 

Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian 
(BPTP) Jawa Timur terus 
berupaya meningkatkan 
standardisasi 
perbenihan melalui 
Bimtek standardisasi 
perbenihan Varietas 
Unggul Baru (VUB). Kali 
ini sejumlah petani di 
Kabupaten Mojokerto 
mendapat bimbingan 
teknis (bimtek) terkait 
standarisasi perbenihan 
VUB) padi tersebut. 

Menurutnya, salah satu upaya 
dalam peningkatan produksi dan 
produk�vitas tanaman pangan 
adalah penggunaan benih bermutu 
dari varietas unggul. Selain itu, 
benih juga merupakan kebutuhan 
dasar, dalam melakukan kegiatan 
produksi tanaman.

"Penyediaan benih bermutu 
varietas unggul yang produk�vi-
tasnya �nggi dan sesuai dengan 
preferensi petani dengan jumlah 
yang cukup dan tepat waktu adalah 
salah satu strategi untuk mencapai 
kecukupan pangan," tegasnya.

Menurut Ikfina, profesi petani 
saat ini sangatlah strategis untuk 
mempertahankan perekonomian 
negara. Petani merupakan ujung 
tombak dalam pemenuhan kebutu-
han pangan masyarakat sekaligus 
menjadi capaian pemerintah dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan 
nasional. 

"Selain itu, juga rendahnya 
posisi tawar petani dalam mata 
rantai perdagangan produksi perta-
nian yang menjadikan produksi 
pertanian kita masih terbatas hanya 
sebagai pemenuhan kebutuhan 
pangan keluarga dan belum menja-
di komoditas bisnis," terangnya.

Bimtek yang dibuka Bupa� 
Mojokerto, Ikfina Fahmawa�, ini 
diselenggarakan pada hari Kamis 
(6/10/2022) ini diiku� sebanyak 75 
petani, baik penyuluh, penangkar 
benih padi maupun calon penang-
kar benih padi di wilayah Kabupaten 
Mojokerto dibimbing. 

Sebagai narasumber dalam 
Bimtek perbenihan ini, yaitu Kepala 
Dinas Pertanian Kabupaten Mojok-
erto, Nurul Is�qomah, dari Balai 
Pengawasan dan Ser�fikasi Benih 
Tanaman Pangan Hor�kultura 
(BPSBTPH) Ja�m, BPTP Ja�m, Ali Ari 
Widodo dan Ardiyansyah. Selain itu 
juga dari BPTP Ja�m Tini Sinia�.

Bimtek bagi para petani terse-
but diawali dengan tanya jawab 
terkait standarisasi perbenihan padi 
yang diajukan oleh Kepala BPTP 
Jawa Timur, Atekan, kepada peserta 

Ia pun menuturkan, bahwa 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
akan terus berupaya mengatasi 
hambatan-hambatan pembangu-
nan pertanian serta meningkatkan 
kinerja dalam penguatan ketahanan 
pangan. Hal ini tentu dengan 
dukungan para petani, penyuluh 
pertanian, dan lembaga pertanian 
yang berkompeten memiliki 
program penguatan ketahanan 
pangan secara terpadu.

Melalui Bimtek standarisasi 
benih VUB itu, Ikfina berharap 
petani di wilayah Kabupaten Mojok-
erto mampu mengembangkan 
benih secara mandiri di wilayah 
khususnya pengembangan padi 
untuk varietas-varietas unggul, 
sehingga dapat membuka wawasan 
para petani menjadi penangkar 
benih padi. Ikfina juga meminta 
para petani agar �dak pernah 
berhen� untuk belajar dan meneri-
ma berbagai inovasi dan teknologi 
di bidang pertanian.

"Sehingga kita nan� mampu 
menyediakan benih varietas unggul 
dengan memperha�kan kuan�tas, 
kualitas dan kon�nuitasnya," 
tandasnya.

Orang nomor satu dilingkup 

Pemkab Mojokerto itu juga meng-
himbau kepada seluruh penyuluh 
pertanian di daerah agar terus 
meningkatkan pembinaan dan 
bimbingan kepada petani, sehingga 
para petani terbantu dalam pening-
katan produksi dimasa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPTP 
Ja�m, Atekan, mengatakan, BPTP 
Ja�m merupakan UPT Badan 
Litbang Pertanian, yang sekarang 
telah bertransformasi menjadi 
Badan Standarisasi Instrumen 
Pertanian. Ia menjelaskan, kegiatan 
bimtek kali ini merupakan program 
dari badan baru tersebut yang ia 
fokuskan pada perbenihan VUB 
padi.

"Dengan demikian dapat 
menumbuhkan penangkar padi. 
Karena untuk menjadi penangkar 
padi tentunya harus melalui proses 
dan ini dapat kita capai melalui 
kolaborasi dan sinergi yang baik dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Mojok-
erto serta BPTP. Mudah-mudahan 
apa yang kita dapat di sini dapat 
ditularkan kepada kawan-kawan di 
lingkungan kita masing-masing," 
pungkasnya. (red)

Petani Kabupaten Mojokerto
BIMTEK STANDARISASI PERBENIHAN
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Salah satu Wisata terbaru, 
yaitu Wisata Tebing Gupit (WTG) 
atau gunung/batu karts. WTG 
merupakan objek wisata alam 
berupa tebing yang menjulang 
�nggi dengan dataran berpasir. 

"Wisata alam ini memiliki 
kemiripan dengan tebing breksit di 
Yogyakarta, bedanya hanya di jenis 
batuannya, WTG berbatu karts atau 
gamping," ujar Kepala Desa Sumu-
ragung sang penggagas WTG, H. 
Matasim, seper� yang dilansir di 
bojonegoro.com.

Rin�san wisata alam tebing 
gupit berdiri kokoh di atas tanah 
seluas 1.3 hektare bekas tambang 
PT. Whira Bumi Seja� yang berada 
di Desa Sumuragung, Kecamatan 
Baureno, Kabupaten Bojonegoro. 

H. Matasim mengatakan, WTG 
bakal jadi ikon wisata Kabupaten 
Bojonegoro khususnya Desa Sumu-
ragung dan diharapkan nan�nya 
mampu mendongkrak perekonomi-
an warga setempat.

Bojonegoro merupakan kabupaten di Jawa Timur yang �dak 
memiliki pesisir pantai. Meski demikian, Bojonegoro memiliki 

banyak wisata menarik yang layak dikunjungi. Ada bukit, 
gunung, waduk, air terjun, hingga taman bermain. Semuanya 

bisa diakses dengan harga terjangkau. 

Wisata Tebing GupitWisata Tebing Gupit

Ke Bojonegoro,Ke Bojonegoro,
jangan lupa berkunjung ke

Wisata alam ini memiliki 

kemiripan dengan tebing 

breksit di Yogyakarta, 
bedanya hanya di jenis 

batuannya, WTG berbatu 
karts atau gamping

H. Matasim
Kepala Desa Sumuragung penggagas WTG

“
Erni
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Salah satu Wisata terbaru, 
yaitu Wisata Tebing Gupit (WTG) 
atau gunung/batu karts. WTG 
merupakan objek wisata alam 
berupa tebing yang menjulang 
�nggi dengan dataran berpasir. 

"Wisata alam ini memiliki 
kemiripan dengan tebing breksit di 
Yogyakarta, bedanya hanya di jenis 
batuannya, WTG berbatu karts atau 
gamping," ujar Kepala Desa Sumu-
ragung sang penggagas WTG, H. 
Matasim, seper� yang dilansir di 
bojonegoro.com.

Rin�san wisata alam tebing 
gupit berdiri kokoh di atas tanah 
seluas 1.3 hektare bekas tambang 
PT. Whira Bumi Seja� yang berada 
di Desa Sumuragung, Kecamatan 
Baureno, Kabupaten Bojonegoro. 

H. Matasim mengatakan, WTG 
bakal jadi ikon wisata Kabupaten 
Bojonegoro khususnya Desa Sumu-
ragung dan diharapkan nan�nya 
mampu mendongkrak perekonomi-
an warga setempat.

Bojonegoro merupakan kabupaten di Jawa Timur yang �dak 
memiliki pesisir pantai. Meski demikian, Bojonegoro memiliki 

banyak wisata menarik yang layak dikunjungi. Ada bukit, 
gunung, waduk, air terjun, hingga taman bermain. Semuanya 

bisa diakses dengan harga terjangkau. 

Wisata Tebing GupitWisata Tebing Gupit

Ke Bojonegoro,Ke Bojonegoro,
jangan lupa berkunjung ke

Wisata alam ini memiliki 

kemiripan dengan tebing 

breksit di Yogyakarta, 
bedanya hanya di jenis 

batuannya, WTG berbatu 
karts atau gamping

H. Matasim
Kepala Desa Sumuragung penggagas WTG

“
PLESIR
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Menurutnya, tahun 2021 
kemarin, Menteri Desa, Pembangu-
nan Daerah Ter�nggal dan Transmi-
grasi (PDTT), Abdu Halim Iskandar, 
sempat tertarik dan dan berkunjung 
ke WTG.

“Tahun 2021 Gus Menteri Abdu 
Halim Iskandar sempat berkunjung 
dan tertarik dengan des�nasi wisata 
WTG dan dengan harapan mampu 
memberikan dampak pertumbuhan 
ekonomi warga Sumuragung dan 
sekitarnya”, ungkap Matasim.

Di atas ke�nggian sekitar 300 
meter diatas permukaan air, WTG 
menyuguhkan ekso�snya hamparan 
alam sekitar WTG. Ke�nggian ini 
lantas memberikan panorama yang 

sangat can�k di sudut Kabupaten 
Bojonegoro.

Selama ini selain memiliki alam 
yang indah, Bojonegoro juga mem-
punyai beragam potensi. Salah 
satunya berupa Desa Wisata, 
tercatat di aplikasi besutan Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah 
Ter�nggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia, Kabupaten Bojonegoro 
memiliki sebanyak 32 Desa Wisata. 
Di antaranya, Puthuk Kreweng, Desa 
Mojodelik Kecamatan Gayam, 
Wahana Tjok Brosot Desa Deru 
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten 
Bojonegoro hingga Wisata Tebing 
Gupit (WTG) Desa Sumuragung, 
Kecamatan Baureno.

Saat ini memang tengah 
bermunculan beragam Desa Wisata 
yang dikelola dengan baik oleh 
Pemerintah Desa (Pemdes) dan 
Dinas terkait. Dimana Desa wisata 
kini banyak bermunculan dengan 
keunikannya masing-masing.

Selain WTG di Desa Sumura-
gung, juga ada desa wisata di Desa 
Klino, yang berada di Kecamatan 
Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Desa 
ini memiliki ke�nggian kurang lebih 
500 MDPL atau berada di lereng 
gunung Pandan, serta memiliki 
tanah yang rela�f subur dan banyak-
nya tumbuh-tumbuhan mampu 
hidup subur.

“

Selain menawarkan agrowisa-
ta, Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. 
Namun situs sejarah tersebut masih 
dalam pencatatan belum dilakukan 
peneli�an lebih lanjut. "Kami juga 
tengah membudidayakan buah 
durian Klino dan bunga krisan yang 
di tanaman pada kebun milik 
warga/tanah kas desa. Saat ini 
sudah tengah berbuah," terang 
Kades Klino, Dwi Nurjayant.

Tahun 2021 Gus Menteri Abdu Halim Iskandar 
sempat berkunjung dan tertarik dengan destinasi 

wisata WTG dan dengan harapan mampu 
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi 

warga Sumuragung dan sekitarnya.
H. Matasim

Kepala Desa Sumuragung penggagas WTG

Lebih lanjut, adapun tampilan 
Desa Wisata Nusantara juga 
terdapat, waktu operasional. Seper-
� buka pukul 08.00 hingga 16.00 
WIB, beragam fasilitas seper� WIFI, 
peralatan camping dan kamar 
mandi. Serta cara menuju ke lokasi 
wisata yang berada di desa Klino, 
Sekar. "Hal ini merupakan langkah 
awal Desa Klino untuk menuju Desa 
wisata, guna meningkatkan kese-
jahteraan dan perekonomian warga 
masyarakat sekitar," ujarnya. 
(red/beragamsumber)

Selain menawarkan agrowisata, 
Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. Namun 
situs sejarah tersebut masih dalam 
pencatatan belum dilakukan peneli-
�an lebih lanjut. "Kami juga tengah 
membudidayakan buah durian Klino 
dan bunga krisan yang di tanaman 
pada kebun milik warga/tanah kas 
desa. Saat ini sudah tengah 
berbuah," terang Kades Klino, Dwi 
Nurjayan�.

Kami juga tengah 
membudidayakan 
buah durian Klino 
dan bunga krisan 
yang di tanaman 
pada kebun milik 
warga/tanah kas 

desa. Saat ini  
tengah berbuah,

Dwi Nurjayan�
Kepala Desa Klino
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Menurutnya, tahun 2021 
kemarin, Menteri Desa, Pembangu-
nan Daerah Ter�nggal dan Transmi-
grasi (PDTT), Abdu Halim Iskandar, 
sempat tertarik dan dan berkunjung 
ke WTG.

“Tahun 2021 Gus Menteri Abdu 
Halim Iskandar sempat berkunjung 
dan tertarik dengan des�nasi wisata 
WTG dan dengan harapan mampu 
memberikan dampak pertumbuhan 
ekonomi warga Sumuragung dan 
sekitarnya”, ungkap Matasim.

Di atas ke�nggian sekitar 300 
meter diatas permukaan air, WTG 
menyuguhkan ekso�snya hamparan 
alam sekitar WTG. Ke�nggian ini 
lantas memberikan panorama yang 

sangat can�k di sudut Kabupaten 
Bojonegoro.

Selama ini selain memiliki alam 
yang indah, Bojonegoro juga mem-
punyai beragam potensi. Salah 
satunya berupa Desa Wisata, 
tercatat di aplikasi besutan Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah 
Ter�nggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia, Kabupaten Bojonegoro 
memiliki sebanyak 32 Desa Wisata. 
Di antaranya, Puthuk Kreweng, Desa 
Mojodelik Kecamatan Gayam, 
Wahana Tjok Brosot Desa Deru 
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten 
Bojonegoro hingga Wisata Tebing 
Gupit (WTG) Desa Sumuragung, 
Kecamatan Baureno.

Saat ini memang tengah 
bermunculan beragam Desa Wisata 
yang dikelola dengan baik oleh 
Pemerintah Desa (Pemdes) dan 
Dinas terkait. Dimana Desa wisata 
kini banyak bermunculan dengan 
keunikannya masing-masing.

Selain WTG di Desa Sumura-
gung, juga ada desa wisata di Desa 
Klino, yang berada di Kecamatan 
Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Desa 
ini memiliki ke�nggian kurang lebih 
500 MDPL atau berada di lereng 
gunung Pandan, serta memiliki 
tanah yang rela�f subur dan banyak-
nya tumbuh-tumbuhan mampu 
hidup subur.

“

Selain menawarkan agrowisa-
ta, Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. 
Namun situs sejarah tersebut masih 
dalam pencatatan belum dilakukan 
peneli�an lebih lanjut. "Kami juga 
tengah membudidayakan buah 
durian Klino dan bunga krisan yang 
di tanaman pada kebun milik 
warga/tanah kas desa. Saat ini 
sudah tengah berbuah," terang 
Kades Klino, Dwi Nurjayant.

Tahun 2021 Gus Menteri Abdu Halim Iskandar 
sempat berkunjung dan tertarik dengan destinasi 

wisata WTG dan dengan harapan mampu 
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi 

warga Sumuragung dan sekitarnya.
H. Matasim

Kepala Desa Sumuragung penggagas WTG

Lebih lanjut, adapun tampilan 
Desa Wisata Nusantara juga 
terdapat, waktu operasional. Seper-
� buka pukul 08.00 hingga 16.00 
WIB, beragam fasilitas seper� WIFI, 
peralatan camping dan kamar 
mandi. Serta cara menuju ke lokasi 
wisata yang berada di desa Klino, 
Sekar. "Hal ini merupakan langkah 
awal Desa Klino untuk menuju Desa 
wisata, guna meningkatkan kese-
jahteraan dan perekonomian warga 
masyarakat sekitar," ujarnya. 
(red/beragamsumber)

Selain menawarkan agrowisata, 
Desa Klino juga menyimpan situs 
sejarah masa lalu berupa candi dan 
peninggalan sejarah lainnya. Namun 
situs sejarah tersebut masih dalam 
pencatatan belum dilakukan peneli-
�an lebih lanjut. "Kami juga tengah 
membudidayakan buah durian Klino 
dan bunga krisan yang di tanaman 
pada kebun milik warga/tanah kas 
desa. Saat ini sudah tengah 
berbuah," terang Kades Klino, Dwi 
Nurjayan�.

Kami juga tengah 
membudidayakan 
buah durian Klino 
dan bunga krisan 
yang di tanaman 
pada kebun milik 
warga/tanah kas 

desa. Saat ini  
tengah berbuah,

Dwi Nurjayan�
Kepala Desa Klino
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