
Edisi 141 SEPTEMBER 2022



JAWA TIMUR SEPTEMBER 20222    POTENSI EDISI 141

Cover: HENRY

Daftar Isi

DITERBITKAN OLEH 
DINAS KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR :
JL. A. YANI 242-244 SURABAYA, 60235  
TELEPON  : (031)-8294608, 
FAKS  : (031)-8294517; 
EMAIL  : potensi@jatimprov.go.id
WEBSITE  : www.jatimprov.go.id
                     http://kominfo.jatimprov.go.id

DIGITAL MAGAZINE : 
potensi.kominfo.jatimprov.go.id

PENGARAH: 
Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Timur 

PENANGGUNG JAWAB:
Kabid Informasi Publik

PELAKSANA HARIAN/PEMIMPIN REDAKSI: 
Kasi Pengelolaan Informasi Publik

REDAKTUR PELAKSANA:
Siti Saadah Hafidz

SEKRETARIS REDAKSI:
Andi Bagus Setiawan
 
TIM  REDAKSI:
Muhadjir, Rijal, Unon 
Herlambang, Erwin

FOTOGRAFER :
Henry, Sugeng, Pono, Herlambang

LAYOUT:
Audi - Diah

TIM AHLI : 
Zainal Arifin Emka 

SUSUNAN REDAKSI

Ilustrasi : 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 

Parawansa memecah kendi saat melaunching 
Bus Trans Jatim Koridor I 

4 6
GUBERNURAN :
Hari Aksara Internasional  
Gelorakan Pentingnya Berliterasi 
Dasar Hingga Digital

GUBERNURAN :
Gubernur Khofifah,

Kepala Daerah Peduli 
Perumahan Rakyat 

LOH JINAWI :
B 20 Bahas 

Rekomendasi  
Terbaik untuk

G 20

KRONIK KOMINFO :
Surat Menyurat di Lingkungan 
Pemprov Jatim  Gunakan TNDE

RAGAM DAERAH :
Mencicipi Nikmatnya
Onde- onde Mojokerto

12

LAPUT :
Bus Trans Jatim Beroperasi 

PARAHITA :
Jatim Turunkan Angka  Pengangguran Terbuka

OPINI :
MILLENIAL  JOB CENTER
INSKLUSI PENYANDANG DISABILITAS

8

14

18

24

16

SUARA INDRAPURA :
DPRD Jatim Minta Bantuan Bantalan 

Sosial Segera Diluncurkan 

PLESIR :
Eksotisme Papuma, Dari Foto 

Week sampai Spot Foto Menarik

20

26



3    POTENSI
JAWA TIMUR

EDISI 141
SEPTEMBER 2022

RedaksiKabar 

Solusi 
Transportasi Massal di Jatim 

GUBERNUR Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi mengiperasikan Bus Trans 
Jatim pada Jumat 19 Agustus 2022 di Terminal Porong Sidoarjo. 

Tak hanya meresmikan, Gubernur Khofifah juga berkesempatan mencoba secara langsung Bus 
Trans Jatim. Pada kegiatan itu, Khofifah didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, Walikota 
Surabaya Ery Cahyadi, dan Bupati Gresik Fandy Ahmad Yani.

Bus Trans Jatim ini sementara melewati rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik. Operasinal bus Trans 
Jatim ini juga diyakini akan meminimalisasi kemacetan di tiga wilayah Jatim tersebut. 

Sebanyak 22 armada bus yang disiapkan oleh Pemprov Jatim. Bus Trans Jatim tersebut ber-
operasi mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dari Terminal Porong Sidoarjo hingga 
Terminal Bunder Gresik.

Diharapkan Bus Trans Jatim ini juga bisa menjadi pengungkit ekonomi kawasan aglomerasi 
Surabaya Raya. Koneksi yang semakin lancar akan menjadi pengungkit ekonomi di tiga daerah ini. 
Pengoperasian bus Trans Jatim di Terminal Porong misalnya,  rupanya juga membawa berkah 
bagi masyarakat sekitar. Warung makan dan minum mulai buka. 

Beberapa warung dicat dan ditata ulang oleh pemiliknya. Ada juga yang memasang spanduk 
berisi menu yang akan mereka jual. Pun demikian dengan para pedagang makanan lain seperti 
cilok, tela-tela, tempura, minuman kemasan, dan lainnya.

Mereka mulai kebagian rezeki atas pengoperasian bus Trans Jatim ini karena para penumpang, 
baik dari Gresik dan Surabaya mulai lapar setelah menempuh perjalanan jauh. 
Sedikit demi sedikit, adanya transportasi umum ini membuka jalan peluang ekonomi bagi daerah 
Porong yang mati suri akibat dihantam luapan Lumpur Panas Lapindo.

Dari sini bisa dikatakan bahwa memulai sesuatu hal baik memang susah terlebih jika banyak 
kendala yang terjadi. Namun, jika tak segera memulai, niscaya kesulitan itu akan jauh lebih sulit 
lagi. Walau belum sebulan berjalan dan evaluasi belum bisa dilakukan, tetapi saya yakin Trans 
Jatim akan semakin diminati. 

Diharapkan langkah selanjutnya, yaitu pengoperasian koridor 2 (Surabaya-Mojokerto), koridor 
3 (Mojokerto-Pasuruan), dan koridor 4 (Malang Raya) segera dibuka. Demikian pula wilayah di 
Jawa Timur lainnya. Redaksi
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GUBERNURAN

O

Gubernur Khofifah : 
HARI AKSARA INTERNASIONAL  

Gelorakan Pentingnya Berliterasi 
Dasar Hingga Digital

Menyambut Hari Aksara Nasional sebagai bagian dari  Hari Aksara
 Internasional (HAI) tiap 8 September, Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa, menyampaikan pesan bahwa literasi adalah hal 
penting yang berkaitan dengan upaya pencerdasan kehidupan 

bangsa sekaligus sebagai  hak asasi manusia. 

leh karena itu, Guber-
nur mengajak semua 
pihak untuk bersama-
sama menggelorakan 

pentingnya masyarakat dalam ber-
literasi. “Baik literasi dasar, finan-
cial sampai digital,” kata Gubernur 
Khofifah di Gedung Negara Graha-
di, Kamis (8/9/2022).

Dikatakannya, HAI memiliki tu-
juan mengingatkan masyarakat 

pentingnya berliterasi dan khusus-
nya tuntutan saat ini adalah  lite-
rasi digital sesuai dengan tema HAI 
2022 yang diusung UNESCO yaitu 
Transforming Literacy Learning 
Spaces. Di Indonesia tema tersebut 
diadaptasi menjadi Transformasi 
Literasi dalam Konteks Merdeka 
Belajar. 

Di Jawa Timur sebanyak 2.754 
(76%) SMA, SMK dan SLB telah  men-

erapkan  Implementasi Kurikulum 
Merdeka (IKM ) Mandiri.

“Alhamdulillah jumlah sekolah 
jenjang SMA SMK dan SLB yang 
menerapkan IKM mandiri di Jawa 
Timur ini terbanyak secara nasion-
al,” ucapnya.

Target IKM mandiri di Jatim Se-
mester I - Tahun Ajaran 2023/2024 
Capai 100 Persen. Ia menerangkan 
bahwa kurikulum ini berpusat pada 
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mendeklarasikan Hari Aksara Inter-
nasional pada tanggal 8 September 
1966.

Tujuan peringatan Hari Aksara 
Internasional adalah untuk meng-
ingatkan masyarakat akan pent-
ingnya literasi sebagai masalah 
martabat dan hak asasi manusia. 
Hari Aksara Internasional dihara-
pkan menyadarkan setiap indi-
vidu, kelompok dan masyarakat 
bahwa melek huruf atau melek 
aksara sangatlah penting. Perin-
gatan ini juga mengingatkan akan 
pentingnya literasi bagi hak asasi 
manusia. 

Dalam buku Pendidikan Literasi: 
Memenuhi Kecakapan Abad 21 yang 
ditulis oleh Aswita et al (2022), dis-
ebutkan bahwa literasi adalah ke-
mampuan membaca dan menulis 
untuk menghasilkan suatu produk 
berupa tulisan yang dihasilkan oleh 
literat. Kemampuan literasi sangat 
penting untuk mendapatkan ke-
hidupan yang lebih baik, member-
antas kemiskinan dan membantu 
untuk berkomunikasi dengan sesa-
ma.(red)

GUBERNURAN

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Saya rasa literasi 
digital saat ini 

menjadi kebutuhan, 
seperti kita semua tahu 
hampir semua hal saat 
ini telah menggunakan 

digital system

“
minat dan bakat siswa dengan mod-
el pembelajaran yang berorientasi 
project based learning.

“Semoga proses pembelajaran 
siswa di Jatim mampu menjawab 
kebutuhan kualitas SDM yang dibu-
tuhkan, amin,” tuturnya.

Gubernur menjelaskan bahwa lit-
erasi memiliki kontribusi yang kuat 
terhadap peningkatan kualitas sum-
ber daya manusia (SDM) yang berin-
telektual, dan berkarakter. Semen-
tara literasi dipastikan berkaitan erat 
dengan pendidikan yang merupakan 
kunci peradaban setiap bangsa di se-
luruh dunia. 

“Karena melalui pendidikan 
dibangun pondasi dasar SDM yang 
berkualitas dan berdaya saing dan 
menjadi Subyek pembangunan suatu 
bangsa,” katanya.

Sedangkan pendidikan didukung 
kompetensi dasar yang meliputi 6 
komponen, yaitu literasi baca tu-
lis, literasi berhitung, literasi sains, 
literasi teknologi informasi, literasi 
keuangan, dan literasi budaya dan 
kewarganegaraan.

Namun, Gubernur Khofifah men-
egaskan, di era teknologi informasi 
dan komunikasi saat ini memiliki 
bekal literasi dasar saja tidak cukup. 
Sebab ia menilai literasi digital saat 
ini adalah bagian dari keterampilan 
dan bahkan kebutuhan.

“Saya rasa literasi digital saat ini 
menjadi kebutuhan, seperti kita se-
mua tahu hampir semua hal saat ini 
telah menggunakan digital system,” 
tegasnya.

Berbagai program telah dilakukan 
oleh pemerintah pusat dan pemer-
intah daerah dalam menggalakkan 
program literasi secara masif. Di 
antaranya gerakan membaca, ger-
akan literasi sekolah, gerakan lit-
erasi keluarga, dan gerakan literasi 
masyarakat.

“Di lingkup keluarga yang dapat di-
lakukan adalah dengan memberikan 
pemahaman dan membuat kesepa-
katan antara orang tua dan anak ka-
pan anak harus belajar, kapan anak 
bisa bermain, kapan anak berinter-

aksi sosial,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah berharap 

peringatan HAI ke - 57 ini dapat 
menjadi solusi dari permasalahan 
yang berkaitan dengan keaksaraan 
di Jawa Timur. Ia mengungkapkan 
masih banyak tugas Pemprov Jawa 
Timur untuk menggalakkan literasi 
di Jawa Timur dan meningkatkan 
indeks Pembangunan Manusia di 
Jawa Timur.

“Semangat hari aksara harus bisa 
menjadi motivasi bagi kami di Pem-
prov Jatim dan semua pihak untuk 
bersama-sama berupaya mengin-
gatkan IPM melalui penerapan IKM 
mandiri serta berinovasi  kaitan 
dengan literasi digital khususnya di 
Jawa Timur,” pungkasnya.

Sejarah Hari Aksara
Mengutip dari berbagai sumber, 

HAI pertama kali dicetuskan dalam 
Konferensi para Menteri Pen-
didikan se-dunia di Teheran, Iran 
tahun 1965 tentang Pemberan-
tasan Buta Huruf. Kemudian United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 
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GUBERNURAN

Kepala Daerah Peduli 
PERUMAHAN RAKYAT 

Komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung 
pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

mengantarkannya sebagai sebagai Kepala Daerah Terfavorit Peduli 
Perumahan Rakyat. Penghargaan itu dianugerahkan Himpunan 
Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Gubernur Khofifah,
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enghargaan diserahkan 
kepada Gubernur Khofifah 
diwakili Kepala Dinas Pe-
rumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, dan Cipta Karya Jawa 
Timur, Bayu Trihaksoro, pada Rak-
ernas Himperra 2022 di Nusa Dua, 
Bali, Kamis (8/9/2022) malam.

Gubernur Khofifah menyam-
paikan penghargaannya atas siner-
gi, kolaborasi, dan kontribusi semua  
pihak dalam menyediakan peruma-
han untuk rakyat. “Alhamdulillah, 
terima kasih pada Himperra. Peng-
hargaan ini tentu bukan hasil kin-
erja saya pribadi. Setiap pencapaian 
merupakan buah kerja keras, sinergi 
dan kolaborasi dari semua pihak. 
Utamanya dalam mewujudkan 
pengembangan perumahan rakyat 
di Jatim,” kata Gubernur Khofifah di 
Gedung Negara Grahadi Surabaya, 
Sabtu  (10 /9/2022).

Orang nomor satu di Jatim itu 
berharap, penghargaan ini dapat 
menjadi pecutan semangat bagi 
Pemprov Jatim untuk terus mem-
perjuangkan hak-hak masyarakat 
dalam mendapatkan hidup setara 
dan sejahtera. Termasuk di dalamn-
ya untuk mendapatkan tempat ting-
gal yang layak huni.

Pada kesempatan yang sama, 
Khofifah mengatakan, Pemprov Ja-
tim akan terus memberikan duku-
ngan dalam memberikan tempat 
tinggal layak huni bagi masyarakat. 
Salah satunya dengan ikut meru-

GUBERNURAN

P

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Himperra. Penghargaan ini 
tentu bukan hasil kinerja saya 

pribadi. Setiap pencapaian 
merupakan buah kerja keras, 

sinergi dan kolaborasi dari 
semua pihak. Utamanya dalam 
mewujudkan pengembangan 

perumahan rakyat di Jatim

“

muskan kebijakan atau regulasi 
khusus terkait pendirian peruma-
han murah bagi masyarakat.

Agar terwujud perumahan 
murah, maka harus dirumuskan 
suatu regulasi yang mempermu-
dah prosesnya di lapangan. Juga, 
harus dipastikan agar implemen-
tasi di lapangan terlaksana sesuai 
dengan aturan dan ketentuan.

“Untuk itu, saya beserta jajaran 
Pemprov Jatim mendukung peru-
mahan murah untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah sep-
erti yang digagas Himperra. 
Sebab, kebutuhan papan 
adalah pemenuhan kese-
jahteraan masyarakat yang 
memang harus dipenuhi,” 
katanya.

Selain dukungan dari segi 
kebijakan atau regulasi, 
Khofifah juga menekankan 
pentingnya sinergi dan 
kolaborasi dalam mewujud-
kqn rumah layak huni bagi 
masyarakat. Program ini 
khusus masyarakat kurang 
mampu agar rumahnya lay-

ak huni.
Sebagai contoh, Pemprov Jatim 

bekerja sama dengan Kodam V Brawi-
jaya sukses melakukan renovasi ter-
hadap 1.952 rumah tidak layak huni 
(rutilahu) menjadi rumah tinggal layak 
huni warga tidak mampu.

Program kerjasama dengan Kodam 
V/Brawijaya pada tahun ini dilaksana-
kan di 11 kabupaten/kota dengan 
merenovasi rumah warga yang kurang 
layak baik bangunan, maupun sanitas-
inya.

“Alhamdulillah program rutilahu ini 
rutin dilaksanakan Pemprov Jatim ber-
sama Kodam V Brawijaya. Ini adalah 
upaya kita memberikan tempat ting-
gal yang layak bagi masyarakat, yang 
terjamin kebersihan dan sanitasinya, 
sehingga mereka bisa tinggal di rumah 
yang nyaman dan kualitas kesehatan-
nya juga meningkat,” kata Gubernur 
Khofifah. 

“Program renovasi rumah tinggal 
layak huni ini menjadi bagian penting 
dalam membangun proses akseleratif 
atau percepatan pembangunan dari 
seluruh elemen di Jatim,” katanya. 
(red)
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LAPORAN UTAMA

Bus Trans Jatim

BEROPERASI 

Bus Trans Jatim resmi beroperasi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, melaunching bus ini di Terminal Porong Kabupaten Sidoarjo, Jumat 

(19/8/2022). Peresmian ini dilakukan secara khusus dilakukan di Sidoarjo 
arena Terminal Porong menjadi ujung Koridor I Trans Jatim. 

Untuk tahap pertama  ini Trans Jatim akan beroperasi dari Terminal 
Porong - Terminal Purabaya Surabaya - Terminal Bunder Gresik. 
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LAPORAN UTAMA

P
Public Transportation memang 

menjadi PR bagi kita semua. 
Karena penduduk semakin 

banyak namun pertambahan 
jalan relatif kecil. Maka Trans
 Jatim ini akan menjadi solusi 

mengurai kemacetan, mengurangi 
angka kecelakaan dan menjadi 
pelancar mobilitas masyarakat 

tegas Khofifah. 

“

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

eluncuran juga diikuti 
oleh tiga Kepala Dae-
rah di kawasan Sura-
baya Raya, yaitu Bupati 

Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wali Kota 
Surabaya Eri Cahyadi dan juga Bupa-
ti Gresik Fandi Akhmad Yani. Saat 
peresmian, Gubernur Khofifah ber-
sama tiga kepala daerah di Surabaya 
Raya menjajal langsung Bus Trans 
Jatim ini dengan berkeliling kawasan 
Terminal Porong. 

Di tahap awal ini ada sebanyak 22 
armada bus yang akan beroperasi 
menempuh rute 74 kilometer Sura-
baya. Di sepanjang rute trase bus 
Trans Jatim koridor I ini, akan mele-
wati 34 halte. 

“Public Transportation memang 
menjadi PR bagi kita semua. Karena 
penduduk semakin banyak namun 
pertambahan jalan relatif kecil. 
Maka Trans Jatim ini akan menjadi 
solusi mengurai kemacetan, men-
gurangi angka kecelakaan dan men-
jadi pelancar mobilitas masyarakat,” 
tegas Khofifah. 

Tidak hanya itu, bus Trans Jatim 
juga dikatakan Gubernur Khofifah 
akan menjadi pengungkit ekonomi. 
Sebab Surabaya, Sidoarjo dan juga 
Gresik adalah ring satu Jawa Timur 
yang mobilitas masyarakatnya san-
gat padat. 

“Dengan bus Trans Jatim ini, kami 
harapkan koneksi antara kekuatan 
ekonomi Jatim khususnya di ring 
satu akan semakin baik. Dan hara-
pannya akan juga membuat pertum-
buhan ekonomi yang inklusif di Ja-
tim semakin meningkat,” tegasnya.

Operasional bus Trans Jatim ini 
dipastikan menggunakan aplikasi te-
konologi. Mulai dari pembelian tiket 
yang bisa dilakukan dengan mem-
bayaran melalui aplikasi Trans Jatim 
Ajaib. Aplikasi itu bisa diunduh di 
PlayStore. 

Dengan apliksi tersebut, opera-
siobal bus ini melayani pembayaran 
non tunai alias cashles dengan e-
money dan q-ris. yang bekerja sama 
dengan Bank Indonesia, Bank Jatim, 
Bank BNI, Bank BRI dan Mandiri, 

Bank BCA.
Bus ini juga melayani pembayaran 

non tunai melalui dompet digital 
seperti Shopee Pay, Go Pay, dan juga 
OVO. Dengan kemudahan ini dipas-
tikan masyarakat akan tertarik un-
tuk memanfaatkan Bus Trans Jatim. 

Sedangkan untuk tarif, ditegaskan 
Gubernur Khofifah, bahwa Pemprov 
Jatim memberilan subsidi tarif seh-
ingga dipastikan tarifnya sangat ter-
jangkau. Yaitu Rp 2.500 untuk tarif 
Santri, Rp 2.500 untuk tarif Pelajar 
dan Rp 5.000 untuk tarif Umum. 

“Dengan tarif yang jelas, ini juga 
penting dalam hal memberikan ke-
pastian pada penumpang. Dan ini 
adalah layanan buy the service,” te-
gasnya. 

Bus Trans Jatim tersebut berop-
erasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 
pukul 21.00 WIB dari Terminal Po-
rong Sidoarjo hingga Terminal Bun-
der Gresik. Dengan waktu tempuh 2 
jam 10 menit. 

Lebih lanjut dikatakan Khofifah, 
pengembangan Trans Jatim ini tidak 
akan selesai sampai di sini. Masih 
akan dilanjutkan dengan penger-
jaan Koridor II, III dan IV. 

Koridor II yaitu Mojokerto Sura-
baya akan dikerjakan di tahun 2023. 
Kemudian Koridor III dengan rute 
Mojokerto Pasuruan Surabaya akan 
dikerjakan di tahun 2023. Lalu untuk 
Koridor IV dengan rute kawasan Ma-
lang Batu akan dikerjakan di tahun 
2024. 

“Alhamdulillah hari ini bus Trans 
Jatim bisa kita luncurkan dan resmi 
beroperasi. Untuk tahap pertama ini 
adalah Koridor I, rutenya di kawasan 
Surabaya Raya. Koridor II dan III kita 
akan anggarkan di 2023 dan Koridor 
IV di tahun 2024,” tutur Gubernur 
Khofifah. 

Bus Trans Jatim ini untuk semen-
tara menggunakan sistem headway 
setiap 10 hingga 15 menit di jam-
jam sibuk saat pagi hari. Selain itu 
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layanan bus Trans Jatim ini menye-
diakan petugas operasionsl pramu-
gara dam pramugari bus. 

Bus Trans Jatim juga memiliki se-
jumlah keunggulan. Bus dilengkapi 
dengan fasilitas digital yang mod-
ern sebagai penunjang sekaligus 
mempermudah masyarakat dalam 
menggunakan bus Trans Jatim, yaitu 
dilengkapi dengan GPS yang dapat 
dilihat semua pengguna bus Trans 
Jatim dimana lokasi bus dan rute 
pelayanan yang diberikan. Lokasi 
bus tersebut dapat dilihat di aplikasi 
Trans Jatim Ajaib. 

Pilihan Transportasi 
Bus Trans Jatim menjadi salah 

satu solusi yang diberikan pemer-
intah. Tarif yang diberikan cukup 
murah hanya Rp5000 untuk umum 
dan Rp2500 untuk pelajar. Tarif yang 
jauh lebih murah daripada menggu-
nakan moda transportasi yang lain. 
Tarif ini sama untuk semua tujuan, 
dekat ataupun jauh. 

Bus ini melayani rute Gresik-
Surabaya-Sidoarjo. Bebeapa halte 
keberangkatan/ pemberhentian bus 
mudah ditemui di ebeberapa titik di 

tiga kawasan tersebut.
Antusias warga cukup besar saat 

kali pertama bus ini dioperasikan 
bahkan sampai saat ini pun masih 
sama. Pada awal pengoperasian-
nya penumpang tidak dikenakan 
biaya aliasis selama satu minggu. 
warga yang telah lama berdiam 
diri di dalam rumah saat pandemi, 
tentu tertarik, baik untuk sekedar 
jalan-jalan menjelajah Kota Gresik, 
Surabaya atau Sidoarjo, yang dike-
nal dengan kawasan Surabaya Raya.

Saat ini, Pemprov Jatim tengah 
menyiapkan rencana Koridor II dan 
Koridor III untuk memperluas ka-
bupaten/kota yang dilewati Bus 
Trans Jatim.

“Saat ini memang ada diusulkan, 
kalau anggarannya ada dan cukup 
tahun 2023 akan diproyeksikan 
koridor II dan III. Tapi kalau terse-
dia anggarannya ya,” kata Anggota 
Komisi D DPRD Jatim, Ferdian Reza 
Alvisa, mengutip detikJatim, Minggu 
(4/9/2022).

Alvisa mengatakan bahwa koridor 
II Bus Trans Jatim rutenya Mojoker-
to-Surabaya. Sementara koridor III 
Trans Jatim akan melayani untuk 

rute Sidoarjo-Surabaya.
“Koridor III ini trayek dari Termi-

nal Porong kemudian melalui Termi-
nal Joyoboyo tapi tidak lewat jalan 
tol, melainkan melewati jalan alteri. 
Jadi lewat kotanya Sidoarjo kemu-
dian Buduran lalu Gedangan terus 
Waru sampai Joyoboyo,” terangnya.

Lebih lanjut Alvisa mengungka-
pkan pasti akan ada penambahan 
armada bus untuk koridor selanjut-
nya.

Sementara itu, ketua komisi D 
DPRD Jatim dr Agung Mulyono dan 
Wakil ketua komisi D, Mohamad 
Ashari, mengunjungi terminal Po-
rong yang menjadi tempat pem-
berangkatan awal bus Trans Jatim.

Dari hasil kunjungan dan wawan-
cara dengan sepuluh penumpang 
bus dari Gresik ke terminal Porong, 
para anggota legislatif ini menilai 
bahwa program bus Trans Jatim 
cukup efektif sebagai sarana angku-
tan penghubung antar kota. 

“Bus Trans Jatim diminati masyar-
akat karena nyaman, serta keda-
tangannya tepat waktu,” katanya 
dr Agung Mulyono, kepada JNR Dis-
kominfo Jatim, Jumat (23/9/2022).
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LAPORAN UTAMA

Dr Agung, yang merupakan poli-
tisi Asal Banyuwangi ini menga-
takan, keberadaan Bus Trans Jatim 
selalu terisi penuh. Dari hasil pe-
mantauannya, banyak masyarakat 
yang menggantungkan angkutan 
tersebut sebagai sarana untuk bek-
erja dan bepergian dari Sidoarjo ke 

Surabaya atau Gresik. “Kalau kami 
amati hampir selalu penuh dan pe-
numpang senang,” tegas Bendahara 
DPD Demokrat Jatim itu.

Anggota komisi D DPRD Jatim, 
Hidayat, mengatakan pihaknya 
masih mengkaji usulan Dinas Per-
hubungan (Dishub) Jatim soal usulan 
tambahan armada Bus Trans Jatim. 
Ia juga menyarankan penambahan 
jumlah halte, agar memudahkan 
penumpang Bus Trans Jatim. “Perlu 
penambahan halte di lokasi strat-

egis. Di samping itu saat ini hanya 
ada 20 armada kami menilai masih 
kurang,” katanya.

Hidayat menambahkan, jika para 
penumpang stabil dalam beberapa 
bulan ke depan, maka penambahan 
armada itu bisa direalisasikan. 
Bahkan pihaknya juga mengusul-
kan perlu dikembangkan untuk bus 
trans di koridor Mojokerto – Sura-
baya. Mengingat rute tersebut pa-
dat di jam berangkat kerja dan pu-
lang.(tim)
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Bahas Rekomendasi  
Terbaik untuk

LOH JINAWI

ertemuan B20 dihelat di 
Surabaya, Jawa Timur, 
mulai tanggal 14 sampai 
17 September 2022. Fo-

rum internasional itu merupakan 
side events menjelang puncak Kon-
ferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang 
akan digelar di Bali, November men-
datang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Emil Elestianto Dardak, saat mem-
buka B20 Side Event yang digelar 
di Majapahit Hotel Surabaya, Kamis 
(15/9/2022), menyampaikan apre-
siasi dan kebangganya karena B20 
diselenggarakan di Jawa Timur, te-
patnya di Kota Surabaya.

“Apresiasi saya sampaikan, kare-
na Provinsi Jawa Timur  tepatnya di 
Kota Surabaya menjadi host untuk 
side event The Business 20 (B20). Te-

G20B20

men-temen dari pelaku usaha Jatim 
telah berhasil menjadikan Surabaya 
dan Jatim yang merupakan provinsi 
dengan ekonomi terbesar kedua di 
Indonesia, sebagai bagian dari per-
jalanan menuju G20,” ujarnya.

Jawa Timur dipilih menjadi tuan 
rumah pelaksana acara mengingat 
potensi dan peranannya sebagai 
salah satu hub penting bagi perda-
gangan domestik dan internasional 
Indonesia semenjak berabad lalu.

Wagub Emil juga mengatakan, 
Hotel Majapahit yang bersejarah 
pun dipilih untuk menginspirasi 
para tamu undangan agar turut ser-
ta mengambil peran kepahlawanan 
bagi perekonomian Indonesia. Den-
gan demikian diharapkan diskusi kali 
ini sungguh-sungguh dapat mem-
bantu peningkatan kapasitas Usaha 

Kecil Menengah (UKM)  agar dapat 
bersaing di tengah ekonomi global.

“B20 merupakan forum diskusi 
yang sangat strategis, maka selan-
jutnya mudah-mudahan semua 
diskusi dan rekomendasi bisa kita 
susun dan dicombine untuk disam-
paikan ke forum G20 Summit No-
vember nanti,” turu Wagub Emil.

Selaras dengan harapan Wakil 
Gubernur Jawa Timur, pertemuan 
side event B20 Indonesia kali ini 
sungguh diselenggarakan dengan 
tujuan untuk memberikan perha-
tian khusus pada upaya-upaya pen-
ingkatan kapasitas dan konektivitas 
UKM dan perusahaan skala kecil-
menengah agar dapat berpartisipasi 
dalam rantai pasok global.

Saat ini, KADIN melihat partisi-
pasi UKM dalam pasar global masih 
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Kementerian Investasi/BKPM, misal-
nya, menggunakan momentum B20 
ini untuk memperkenalkan kembali 
Panduan Investasi Lestari atau Sus-
tainable Investment Guideline (SIG) 
dalam sesi Joint Commitment Sus-
tainable Investment Guideline Ac-
tion - Road to G20 Summit.

Kementerian Investasi/BKPM 
melalui Deputi Bidang Perencanaan 
Penanaman Modal, Indra Darma-
wan, juga menjelaskan bahwa Pan-
duan Investasi Lestari disusun untuk 
memberikan panduan bagi pelaku 
bisnis besar dan kecil, serta calon 
investor untuk melakukan transfor-
masi bisnis ke arah bisnis yang ram-
ah sosial dan ramah lingkungan.

Hal ini selaras dengan arah 
perkembangan bisnis internasion-
al yang semakin mendorong para 
pebisnis untuk tidak hanya berfokus 
dalam menghasilkan barang-barang 
berkualitas tinggi, namun juga 
memiliki tanggung jawab sosial dan 
lingkungan di tengah krisis iklim dan 
pemanasan global.

Kementerian Investasi berkomit-
men untuk mendatangkan peluang 
investasi yang lestari melalui kolab-
orasi dengan Kementerian Koper-
asi dan UKM, SMESCO Indonesia, 
dan berbagai organisasi tergabung 
dalam Koalisi Ekonomi Membumi.
(sti)

LOH JINAWI

minim, berbanding terbalik dengan 
keterlibatan industri-industri be-
sar. Padahal, para UKM memegang 
peranan penting, utamanya dalam 
memasok kebutuhan suku cadang 
dan bahan baku industri lainnya.

Keterbatasan UKM dalam rantai 
pasok global ini diakibatkan oleh 
sejumlah faktor, di antaranya keren-
tanan UKM itu sendiri dalam men-
dapatkan pasokan bahan baku yang 
stabil akibat kerentanan kondisi ik-
lim dan kebencanaan, serta ketidak-
berdayaan mereka dalam mengha-
dapi ketatnya regulasi perdagangan 
internasional.

Melihat hal tersebut, pertemuan 
B20 Indonesia disusun dengan se-
demikian rupa agar para pemangku 
kepentingan dapat bersinergi dalam 
menciptakan ekosistem penduku-
ng pagi pelaku usaha; serta untuk 
mempertemukan para pelaku UKM 
itu sendiri dengan tenaga ahli yang 
mampu meningkatkan kapasitas 
mereka.

Sebagai informasi, B20 merupa-
kan forum dialog antara komunitas 
bisnis global yang beranggotakan 
1.000 lebih delegasi dari negara-
negara G20. Mereka yang berada 
di dalamnya secara umum merupa-
kan pemimpin perusahaan multi-
nasional.

Side event pertemuan B20 Indo-

nesia pada 15-16 September 2022 
di Hotel Majapahit Surabaya ini 
terselenggara atas kerjasama Kamar 
Dagang Indonesia (KADIN)  diduku-
ng oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, dan sejumlah lembaga ini-
siator di antaranya APINDO, Koalisi 
Ekonomi Membumi, Entrepreneurs 
Organization serta BPC HIPMI Sura-
baya. Adapun tema dari B20 kali ini 
adalah “Rantai Nilai Global dan Ran-
tai Pasokan Berkelanjutan: Kapasi-
tas dan Konektivitas”.

Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha
Secara virtual, Ketua B20, Shinta 

Kamdani, menyampaikan, B20 In-
donesia terus berupaya melibatkan 
para pemimpin bisnis dan pemerin-
tah untuk menciptakan perubahan 
yang diinginkan. Dari sisi supply & 
value chain global, pada level kebi-
jakan, B20 mendorong adopsi eko-
sistem supply chain yang inklusif, 
sebagai gerakan global untuk mem-
berdayakan UMKM menjadi bagian 
dari rantai pasok nasional dan glo-
bal di bawah dukungan kolabora-
tif dari pemerintah, bisnis, lembaga 
keuangan, dan banyak lagi”.

Dalam implementasinya, kegiatan 
B20 Indonesia juga menjadi ajang 
berbagai pihak untuk menegaskan 
komitmennya dalam mendukung 
penguatan kapasitas pelaku usaha. 
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emerintah Provinsi Jawa 
Timur melalui Dinas 
Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) 

Jawa Timur terus memberi perhatian 
pada sektor penyediaan lapangan 
kerja. Utamanya dalam mendorong 
peningkatan partisipasi angkatan 
kerja, perluasan kesempatan kerja, 
serta penurunan Tingkat Pengang-
guran Terbuka (TPT).

Per Agustus 2022, TPT Jawa Timur 
tercatat mengalami penurunan 
menjadi 4,81 persen dari sebelum-
nya sebesar 5,17 persen di tahun 
2021. TPT tertinggi ada pada jenjang 
pendidikan SMK, yaitu sebesar 11,72 
persen, diikuti pendidikan Diploma 
sebesar 8,33 persen.

Adapun jumlah angkatan kerja di 
Jawa Timur per Februari 2022 se-
banyak 23,04 juta, atau bertambah 
659,33 ribu orang dibanding Feb-
ruari tahun 2021 dan bertambah 
234,44 ribu orang dibanding Febru-
ari tahun 2020. 

Sementara Tingkat Partisipasi 

Jatim Turunkan ANGKA  
PENGANGGURAN TERBUKA

PARAHITA

P
Angkatan Kerja (TPAK) di tahun 2022 
naik 1,24 persen poin dibandingkan 
TPAK Februari tahun 2021 meskipun 
lebih rendah dibandingkan TPAK 
Februari 2020. 

Salah satu upaya yang dilakukan 
Pemprov Jatim guna menurunkan 
angka TPT adalah dengan membuka 
Pekan Pasar Kerja (Job Fair) 2022. 
Terakhir, Job Fair digelar di Conven-
tion Hall, Grand City Mall, Surabaya 
secara hybrid, yaitu Job Fair Offline 
dilaksanakan tanggal 7-8 Septem-
ber 2022, sedangkan Job Fair Virtual 
(Online) dilaksanakan tanggal 6-11 
September 2022. 

Pada kesempatan tersebut, Sek-
retaris Daerah Provinsi Jawa Timur, 
Adhy Karyono menjelaskan, pen-
guatan kolaborasi pemerintah, 
swasta, akademisi, komunitas dan 
masyarakat perlu terus dilakukan. 

Pertama, dengan pengemban-
gan kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM) tenaga kerja muda 
sebagai salah satu kunci mening-
katkan daya saing dan produktivi-

tas tenaga kerja. 
“Program yang berbasis angkatan 

kerja muda milenial perlu pendeka-
tan baru untuk melatih seseorang 
tidak saja terampil, tetapi juga 
mampu menjadi job creator dan 
menumbuhkan startup wirausaha 
baru,” kata Adhy. 

Kedua, mendorong fungsi pen-
empatan tenaga kerja melalui fa-
silitasi pembinaan dan penempatan 
tenaga kerja baik di dalam maupun 
ke luar negeri. Aktivitas informasi 
pasar kerja dan bursa kerja, peny-
uluhan, bimbingan serta pengem-
bangan tenaga kerja mandiri den-
gan sasaran angkatan kerja, pencari 
kerja atau penganggur tenaga kerja 
ter-PHK, dan setengah penganggur 
yang akan masuk dunia kerja. 

Kepala Disnakertrans Jatim, 
Himawan Estu Bagijo, melaporkan, 
tercatat sebanyak 58 perusahaan, 
515 jabatan, dan 6.892 lowongan 
kerja berpartisipasi dalam Job Fair 
secara virtual (online). 

Sementara di Job Fair offline ter-
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mereka tinggi sekali untuk mencari 
kerja. Pihak perusahaan pun mem-
berikan peluang kerja bagi mereka,” 
ujar Khofifah. 

Hans Ferdinans Pieters mewak-
ili rekan-rekannya yang diundang 
Gubernur Khofifah mengucapkan 
terima kasih, terutama atas kesem-
patan kerja bagi penyandang disa-
bilitas di Job Fair kali ini.

“Terima kasih banyak Ibu Guber-
nur. Saya sangat senang bisa datang 
ke Grahadi dan berterima kasih juga 
atas Job Fairnya,” ucap Hans.

Hans mengakui bahwa wisata pe-
rahu kalimas adalah destinasi yang 
sangat seru dan menarik. “Saya sen-
ang berkesempatan berkunjung ke 
Grahadi. Wisata perahu ini sangat 
seru,” katanya.

Hans juga berkesempatan mem-
buat video ucapan terima kasih 
menggunakan bahasa isyarat di ha-
laman Gedung Negara Grahadi ber-
sama Gubernur Khofifah.

Harapan Baru
Dalam acara pembukaan 

Job Fair 2022, Staf Khusus 
Presiden, Angkie Yudistia juga men-
gatakan bahwa Presiden Joko Wido-
do selalu memberi perhatian lebih 
pada penyandang disabilitas. 

“Ada harapan baru bagi teman-
teman penyandang disabilitas untuk 
menikmati hidup yang inklusif. Bu-
kan lagi sebagai kelompok minori-
tas, tapi kelompok prioritas di multi 
sektor seperti pendidikan, keseha-
tan, ketenagakerjaan, dan lain-lain,” 
tegasnya. 

Melalui Unit Layanan Disabilitas 
dari Kementerian Ketenagakerjaan, 
negara hadir untuk menjembatani 
kebutuhan penyandang disabilitas 
dan perusahaan. 

“Tentu ini membutuhkan sin-
ergi dengan Pemda, perlu komit-
men yang luar biasa dan langkah 
yang komprehensif. Jatim menjadi 
provinsi percontohan untuk itu,” 
kata Angkie. (idc)

PARAHITA

catat sebanyak 50 perusahaan, 302 
jabatan, dan 5.668 lowongan dalam 
dan ke luar negeri untuk sektor for-
mal (Jepang, Taiwan, Korea Selatan, 
dan Malaysia). Disediakan pula low-
ongan inklusif bagi penyandang dis-
abilitas di 5 perusahaan sebanyak 
23 jabatan dan 941 lowongan. 

Himawan juga menerangkan, 
rangkaian acara dalam Job Fair 
2022 ini antara lain: sosialisasi Ja-
tim Connection Remmintace-Pen-
giriman Uang bagi Pekerja Migran 
Indonesia oleh Bank Jatim, peny-
erahan santunan kecelakaan kerja 
bagi pekerja dari BPJS Ketenagak-
erjaan, kerja sama pelatihan dan 
penempatan (training and place-
ment center) tenaga formal ke 
Jepang dan Taiwan, serta informasi 
lowongan luar negeri melalui Mobil 
Sarana Informasi Terpadu Pekerja 
Migran Indonesia (Simpadu-PMI), 
Layanan Konsultasi online pada 
Mobil Informasi Kerja Keliling (Si 
Monik), dan Mobil Training Unit 
(MTU) pelatihan bahasa di Balai 
Latihan Kerja (BLK) Surabaya. 

Loker Khusus
Lowongan kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas juga diusa-
hakan oleh Pemprov Jatim. Dalam 
Job Fair 2022 ini, lowongan dibuka 
di 5 perusahaan untuk sebanyak 23 
jabatan dan 941 lowongan.

Dalam kesempatan ini juga dige-
lar berbagai rangkaian acara yang 
menunjukkan keberpihakan pada 
penyandang disabilitas, antara lain 
peresmian Unit Layanan Disabilitas 
(ULD) bidang Ketenagakerjaan di 
Jawa Timur, penyerahan penghar-
gaan bagi 5 (lima) perusahaan di 
Jawa Timur yang sudah memenuhi 
kuota tenaga kerja bagi penyandang 
disabilitas, dan sosialisasi agen Peri-
sai (Program Jaminan Sosial) bagi 
penyandang disabilitas. 

Kesempatan istimewa pun di-
dapatkan lima penyandang disa-
bilitas peserta Job Fair Jatim 2022. 
Semangat mereka untuk berburu 
lowongan kerja mendapat perha-
tian khusus Gubernur Khofifah. 
Mereka secara khusus diundang 
Gubernur Khofifah di Gedung Ne-

gara Grahadi, 
Surabaya, Ka-
mis (8/9/2022) 
malam.

K e l i m a n y a 
ialah Angelita 
Maharani, Rizki, 
Laurensius, Hans 
Ferdinans Pieters, 
dan Candra. Seti-
banya di Grahadi, 
mereka langsung 
disuguhi pemand-
angan Sungai Kali-
mas di malam hari 
yang ada tepat 
di belakang Gra-
hadi. Mereka juga 
berkesempatan 
menikmati wisata 
perahu menyusuri 
indahnya Kalimas, 
Surabaya.

“A n t u s i a s m e 
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Opini

MILLENIAL 
JOB CENTER

INSKLUSI 
PENYANDANG 
DISABILITAS

M illenial Job Center 
(MJC) untuk memper-
luas lapangan peker-
jaan dan membangun 

keunggulan ekonomi. Program icon 
Gubernur/Wakil Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa/  
Emil Elestianto Dardak ini adalah 
Nawa Bhakti pada bhakti ke 2, yaitu 
Jatim Kerja diperuntukkan bagi pen-
yandang disabilitas. 

Program ini diharapkan dapat 
menurunkan pengangguran penyan-
dang disabilitas dan memberikan 
kesempatan mereka untuk mendap-
atkan hak yang sama dalam mempe-
roleh pekerjaan. 

Saat ini ada satu hal yang membu-
ka peluang penyandang disabilitas 
untuk dapat berkontribusi di dunia 
kerja. Peluang itu adalah peman-
faatan teknologi yang mampu men-
ciptakan diversifikasi keterampilan 
yang dapat dimanfaatkan oleh pen-
yandang disabilitas.

Apalagi disaat era revolusi indus-
tri  4.0 yang merupakan  era digi-
talisasi, para penyandang disabili-
tas dapat memanfaatkan teknologi 
digital. Saat ini sangat dibutuhkan 
sinergitas, kreativitas dan kerjasama  

Oleh : Umar Hasan
Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya

yang lebih baik antara 
semua pihak untuk 
membuka kesempa-
tan kerja baru serta 
melakukan upaya-
upaya optimalisasi 
penempatan kerja.

Program Millenial 
Job Center (MJC) yang 
dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur 2022 dikemas dalam bentuk 
Workshop Orientasi Dunia Kerja 
Millenial Dalam Penyiapan Kompe-
tensi Talenta pada Platform Keahl-
ian Baru, dilaksanakan di Hotel 
Grand Mercure Malang. 21 s/d 23 
Juni 2022 diikuti 50 orang peserta 
terdiri dari 31 anak muda milennial 
penyandang disabilitas yang berasal 
dari Kabupaten/Kota di wilayah Ba-
korwil Malang. 

Ragam disabilitas antara lain 
disabilitas fisik, sensonik, mental 
dan intelektual, sedangkan sisanya 
sebagai pendamping. Pelatihan 
yang diberikan meliputi fotography 
produk, vidio produk/conten crea-
tor dan desain grafis untuk brand-
ing. Kegiatan tersebut dikunjungi 
Eka Prastama selaku Komisioner 

Nasional Disabilitas (KND). Eka men-
gatakan, pekerjaan untuk disabilitas 
tidak hanya charity, tetapi sudah 
menjadi kebutuhan dan memiliki 
hak yang sama seperti pekerja pada 
umumnya.

Salah satu permasalahan ketena-
gakerjaan adalah rendahnya Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
penyandang disabilitas. Banyak pen-
yandang disabilitas sudah terlebih 
dahulu mundur dan tidak berani 
masuk dalam pasar kerja. 

Melalui kegiatan MJC inklusi pen-
yandang disabilitas ini, para difabel 
akan memperoleh pelatihan se-
bagai penunjang dan peluang bagi 
mereka untuk menampilkan karya, 
menerima manfaat, memberikan 
nilai tambah dan memberikan hara-
pan yang cerah.

Nikson Baines Siregar, orangtua 
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Urgensi keberadaan ULD adalah 
sebagai bentuk nyata upaya peng-
hormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas, khususnya terkait hak 
akomodasi yang layak, yaitu modi-
fikasi dan penyesuaian yang tepat 
dan diperlukan untuk menjamin 
penikmatan  atau pelaksanaan se-
mua hak azasi manusia dan kebeba-
san fundamental untuk penyandang 
disabilitas berdasarkan kesetaraan. 

Hal ini juga disebabkan minimnya 
pengetahuan masyarakat  termasuk 
penyandang disabilitas sendiri ten-
tang kesadaran inklusi disabilitas 
sehingga penghormatan, perlindun-
gan dan pemenuhan hak-hak pen-
yandang disabilitas kelompok retan 
ini masih terabaikan. 

ULD berfungsi memberikan infor-
masi kepada Pemerintah, Pemerin-
tah Daerah, Perusahaan (BUMN/
Swasta) untuk memenuhi hak bek-
erja bagi penyandang disabilitas 
mengenai proses rekrutmen, pener-
imaan, pelatihan kerja, penempatan 
kerja, pelayanan hubungan industri-

al, berkelanjutan ker-
ja dan pengemban-
gan karier yang adil 
tanpa diskriminasi 
kepada penyandang 
disabilitas. 

Selain itu ULD juga 
mendukung capaian 
SDG’S dalam aspek 
pertumbuhan ekono-
mi untuk perluasan 
kesempatan kerja, 
mengurangi ketim-
pangan, kerjasama 
antar stakeholder dan 
penurunan kemiski-
nan, dengan demikian 
tidak ada warga ne-
gara khususnya warga 
Jawa Timur penyan-
dang disabilitas yang 
tertinggal.

Opini
peserta merasa sangat terharu den-
gan program ini, dia bercerita sem-
pat menitikan air mata disela sela 
mendampingi putranya. 

“Saya tidak melihat perhatian, 
kepedulian dan kesabaran panitia, 
mentor dan pendamping. Ini ben-
tuk nyata perhatian Pemprov. Jawa 
Timur melalui Disnakertrans dan 
MJC, “ tuturnya.

MJC merupakan program  ter-
obosan Pemprov Jatim untuk 
menekan angka pengangguran den-
gan memberikan hak akses lebih 
bagi para gig worker (freelancer) 
untuk bekerja. Jika penyandang 
disabilitas tidak bisa masuk kerja ke 
dunia kerja sector formal, mereka 
bisa melakukan usaha mandiri dis-
ektor informal. 

Gig worker adalah istilah baru 
bagi pekerja independen yang tidak 
terikat jam kantor. Kata gig dimaknai 
sebagai pekerjaan dengan ciri khas 
selalu bergerak, cepat dan tidak 
permanen. Gig worker merupakan 
dampak langsung gig ekonomi yang 
merupakan sebuah system pasar 
bebas yang bergantung pada peker-
ja dengan kontrak.

Kondisi ini terus  berkembangan 
di era industry 4.0 termasuk di In-
donesia. Banyak industry atau or-
ganisasi kini mulai bersandar pada 
para pekerja (ahli) yang independen 
dalam sistem kontrak jangka pen-
dek  ketimbang merekrut pekerja 
tetap. Akibat platform on-demand 
berbasis teknologi digital telah men-
ciptakan lapangan pekerjaan  yang 
dibedakan dari transaksi offline yang 
ada berdasarkan aksessibilitas, ken-
yamanan dan daya saing harga, dan 
gig ekonomi telah manjadi fokus.

Unit Layanan 
Sebagai bentuk pemenuhan Hak 

Azasi Manusia (HAM) Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur melalui Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah 
mendirikan ULD Bidang Ketenagak-
erjaan. 

Diperlukan upaya bagaimana 
menyikapi dan mencari alterna-
tif model penempatan  tenaga kerja 
yang sesuai dengan konteks kebu-
tuhan era adaptasi kebiasaan baru, 
konteks kebutuhan dan tuntutan 
dari revolusi indutri 4.0 serta duku-
ngan pada tenaga kerja disabilitas. 
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Surat Menyurat 
di Lingkungan Pemprov Jatim 

GUNAKAN TNDE

KominfO
Kronik

ekertaris Daerah Provinsi 
(Sekdaprov) Jawa Timur, 
Adhy Karyono, meminta 
kepada seluruh Perangkat 

Daerah (PD) di lingkungan Provinsi 
Jatim menerapkan Tata Naskah Di-
nas Elektronik (TNDE)  untuk proses 
surat menyurat hingga kearsipan 
bisa dilakukan secara elektronik.

Hal ini disampaikan oleh Sek-
daprov Jatim, Adhy Karyono saat 
membuka sosialisasi TNDE di ling-
kungan OPD Pemprov Jatim di ge-
dung ruang rapat Hayam Wuruk 
jalan kantor Pahlawan Surabaya, Se-
lasa (13/9/2022).

“Saya minta staf, kasi, dan kabid 
yang hadir di acara TNDE ini harus 
menjadi agen perubahan dengan 
mulai melaksanakan TNDE ini dan 
tolong juga yang hadir di acara ini 
bisa menyampaikan kepada Kepala 
OPDnya untuk segera menggunakan 
sistem TNDE ini,”pinta Sekdaprov 
disela – sela pembukaan sosialisasi 

TNDE.
Dijelaskan Sekdaprov, dengan 

TNDE ini salah satu upaya yang di-
lakukan pemerintah Provinsi Jatim 
untuk mewujudkan administrasi 
pemerintahan yang efektif dan efes-
ien. Dengan TNDE ini juga proses su-
rat menyurat dan kearsiapan tidak 
lagi menggunakan manual lagi tapi 
dilakukan secara elektronik.  “Ada 
TNDE proses surat menyurat bisa 
elektonik dilakukan dimana saja 
dengan dukungan peralatan Lap-
top, bisa dilihat lewat android den-
gan dukungan sinyal internet yang 
bagus,”kata Adhy Karyono.

Lebih lanjut, dikatakannya TNDE 
ini pihaknya sudah melaporkan dan 
memaparkan ke Gubernur Jatim, 
Khofifah Indar Parawansa sudah 
saatnya surat menyurat dan kear-
siapan sudah harus berpindah ke 
elektronik. “Kultur organisasi, harus 
pelan – pelan kita arahkan untuk be-
radaptasi memanfaatkan teknologi 

diawali dengan proses surat menyu-
rat. Baik untuk nota dinas internal 
maupun surat menyurat antar per-
angkat daerah,”ujarnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan 
Teknologi Informasi (TIK) memang 
akan memerlukan biaya yang ban-
yak pada awalnya, karena kita harus 
berinvestasi untuk sistem dan per-
angkat. Namun setelah sistem ber-
jalan hal ini akan berdampak pada 
penghematan anggaran, karena se-
mua yang dilaksanakan akan lebih 
efisien.

Sementara itu Kadis Kominfo Ja-
tim,  Dr. Hudiyono mengatakan Dinas 
Kominfo Jatim sudah melakukan so-
sialisasi TNDE sudah sejak 2018 dan 
saat ini sudah ada 22 Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) sudah melak-
sanakan sistem tersebut.“Dengan 
adanya sosialisasi ini kami ingin se-
luruh OPD bisa menggunakan sis-
tem TNDE tersebut,”pungkasnya. 
(Pca)
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inas Komunikasi dan 
Informatika (Diskom-
info) Jawa Timur bek-
erja sama dengan 

Kementerian Pendahayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPAN RB) men-
gadakan rapat inventarisasi e-
Services bersama Diskominfo Ka-
bupaten/Kota di Jawa Timur. Rapat 
diadakan secara virtual di Ruang 
Argorpuro, Diskominfo Jatim, Rabu 
(14/9/2022). 

Kepala Dinas Kominfo Jatim, 
Hudiyono, yang diwakili oleh Kepa-
la Bidang Aplikasi dan Informatika 
(Aptika), Achmad Fadlil Chusni, 
menyampaikan, rapat ini dalam 
rangka percepatan transformasi 
digital pelayanan publik sesuai 
dengan Perpres Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020-2024. 

“Diharapkan pada tahun 2024 
nanti telah dibangun sebuah por-
tal pelayanan publik, sehingga akan 
memudahkan kita untuk menginte-
grasikan suatu pelayanan publik di 
semua perangkat daerah, kemente-
rian dan lembaga,” terang Fadlil. 

Fadlil juga menyampaikan, In-
ventarisasi e-Services dirasa perlu 
guna mendapatkan gambaran 
persebaran penerapan e-Services 
sebagai dasar pelayanan publik ber-
basis elektronik di lingkup pemerin-
tah daerah. 

“Dinas Komunikasi dan Infor-
matika Provinsi Jawa Timur men-
dukung upaya yang dilakukan 
KemenPanRB dalam inventarisasi e-
Services. Namun demikian, juga di-
harapkan bisa diselaraskan datanya 
nanti dengan data arsitektur yang 

D

KominfO
Kronik

Diskominfo Jatim KemenPAN RB
BAHAS INVENTARISASI 
E-SERVICES BERSAMA

dihimpun KemenPanRB, supaya da-
pat selaras antara data arsitektur 
dan SPBE jadi, tidak ada data yang 
ganda pada sistem pemerintahan 
yang berbasis elektronik nantinya,” 
jelas Fadlil. 

Sementara itu, Analis Kebijakan 
Madya Asisten Deputi Transformasi 
Digital Pelayanan Publik KemenPAN 
RB, Ponco Imam, menjelaskan, rapat 
ini merupakan langkah awal Kemen-
PanRB dalam mendata e-Services 
yang ada di Kementerian atau Lem-
baga (K/L) maupun di instansi dae-
rah. Dengan demikian nanti, apabila 
ada kesamaan aplikasi – aplikasi di 
daerah, dapat dijadikan satu aplikasi 
yang bisa digunakan untuk semua 
daerah. 

“Nanti ke depan setelah data 
itu selesai, kita buatkan kebijakan 
atau peta jalannya kemudian kita 
limpahkan dan kita berikan ke Ke-
menterian Kominfo untuk digu-
nakan sebagai dasar pembuatan 
aplikasi Portal Pelayanan Publik,” 
ungkap Ponco. 

Target ke depannya, lanjut Ponco, 

masyarakat dalam mendapatkan 
layanan tidak harus banyak aplikasi 
yang digunakan, melainkan hanya 
dari satu portal pelayanan publik. 

“Supaya layanan publik nanti-
nya bisa dilakukan hanya dengan 
satu genggaman, dari memulai per-
mintaan sampai proses pelayanan 
publik itu bisa dilakukan di rumah,” 
katanya.

Untuk mengantisipasi kebocoran 
data pada aplikasi portal pelayanan 
publik, Ponco menyampaikan, akan 
dibentuk tim kolaborasi pemben-
tukan aplikasi portal pelayanan 
publik yang terdiri dari KemenPAN 
RB, Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN), dan Kemenkominfo. 

“Mudah-mudahan dari tim kolab-
orasi kementerian, bisa mencegah 
apabila kebocoran data terjadi. Den-
gan adanya kerja sama dari banyak 
pihak, keamanan data akan kuat,” 
tuturnya. 

Ke depan, diharapkan aplikasi 
Portal Pelayanan Publik ini dapat 
memudahkan masyarakat dalam 
mendapatkan layanan publik. (vin)
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DPRD JATIM MINTA
Bantuan Bantalan Sosial

SEGERA DILUNCURKAN 
akil Ketua DPRD 
Jawa Timur, Anik 
Maslachah, memin-
ta agar pemerin-

tah baik pusat dan provinsi segera 
mengeluarkan bantuan batalan 
sosial ke masyarakat pasca ada 
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
oleh pemerintah.

Menurutnya, keputusan tersebut 
akan berdampak pada kenaikkan 
harga-harga kebutuhan hidup 
lainnya, serta memicu inflasi. 
“Kenaikkan BBM ini tentu memukul 
perekonomian masyarakat yang mu-
lai bangkit pasca 2 tahun lebih pan-
demi. Karena itu pemerintah harus 
segera meluncurkan bantalan sosial, 
untuk mengurangi dampak sosial 
dari kenaikkan harga BBM,” ujar Ani, 
Senin (5/9/2022).

Pemerintah pusat, harus segera 
merealisasikan program bantalan 
sosial yang mereka janjikan. Yaitu, 
tiga bantalan sosial yang terdiri dari 
BLT kepada 20,6 juta masyarakat 
lapisan bawah. Kemudian, subsidi 
upah kepada 16 juta pekerja dan 
subsidi untuk sektor transportasi, 
ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen 
dari Dana Transfer Umum, yang 
dikelola oleh pemda-pemda di se-
luruh Indonesia. “Bantalan sosial itu 
harus segera didistribusikan kepada 
masyarakat yang terdampak pada 
kenaikkan harga BBM. Jangan terlalu 
lama, agar masyarakat bisa survive,” 
tegasnya.

Anik politisi asal Sidoarjo ini, ber-
harap juga pemerintah segera mem-
buat kebijakan pro rakyat terhadap 

ekonomi mikro. Diantaranya, angga-
ran pupuk bersubsidi agar ditambah 
dan modal lunak untuk UMKM juga 
ditambah.

Anik menilai, kebijakan anggaran 
subsidi tersebut penting guna mem-
perkuat ketahanan pangan nasional 
dan membangkitkan sektor ekono-
mi mikro UMKM. “PR klasik pemer-
intah juga harus segera diselesaikan, 
yaitu ketika musim panen tiba harga 
harus stabil, tidak boleh anjlok,”kata 
Anik alumni pascasarjana Unair itu.

Di sisi lain, Anik juga meminta 
satgas pangan untuk difungsikan 
dan bekerja lebih dalam upaya pen-
gawasan stabilitas sembako. Sebab 

dengan kenaikan BBM tersebut 
diprediksi akan terjadi permainan 
harga pangan.

 “Operasi pasar harus rutin, in-
tensif guna mencegah permainan 
harga. Satu sisi PR klasik pemer-
intah juga harus segera disele-
saikan, yaitu ketika musim panen 
tiba harga harus stabil, tidak boleh 
anjlok,”pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI, 
Joko widodo, telah memutuskan 
menaikkan harga bahan bakar min-
yak (BBM) pada 3 September 2022. 
Pertalite dari harga Rp7650, kini 
menjadi Rp10.000. Sedangkan Solar 
dari harga Rp5150, kini Rp6800, se-
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yang menerima bansos bisa ter-
bedayakan dengan baik, sehingga 
hanya berstatus sebagai penerima 
saja. Ironisnya lagi satu orang bisa 
menerima banyak model bansos. 
Dengan begitu membuat bertam-
bah panjang antrian masyarakat 
yang belum tercaver bansos.

“Masyarakat terdampak Covid-19 
masuk, data masuk lagi, data apa 
masuk lagi. Semakin panjang an-
triannya. Karena yang awal tidak 
bergerak,” paparnya.

Hikmah menegaskan, melihat 
kondisi beban anggaran yang se-
makin berat, sementara masih ban-
yak yang tidak menerima bansos, 
pemerintah sebaiknya membuat 
desain agar penerima masyarakat 
bisa terbedayakan menuju kemand-
irian.

Jika penerima terbedayakan den-
gan baik, dan muncul tradisi rasa 
malu dari masyarakat yang meneri-
ma bantuan dari pemerintah. Maka, 
hak penerima yang sudah terbeday-
akan bisa dialihkan ke orang lain 
yang belum tercaver. “Pertanyaan 
kita memiliki PR untuk memastikan 
penerima terbedayakan. Tidak 
hanya berstatus penerima saja. Ini 
desainnya belum didapatkan,” ung-
kapnya.

Sosialisasi terkait parameter - 
parameter masyarakat yang dinilai 
tidak mampu dan layak menerima 
bantuan juga harus tersampaikan 
ke masyarakat. Hal ini mengingat 
tingkat kemiskinan masyarakat 
berbeda-beda. Dimana ada kelu-
arga yang bebannya berlapis-lapis 
karena menghidupi lansia, difabel, 
sehingga jumlah tanggungan be-
sar.

Sebaliknya, ada orang miskin 
tanggungannya hanya dua anak. Se-
mentara suami istrinya sama-sama 
bekerja. Pemerintah juga diharap-
kan sering  melakukan pendataan ke 
masyarakat, sehingga dapat diketa-
hui penerima yang sudah tidak layak 
mendapatkan bantuan.(pca)
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mentara Pertamax Rp12.500 men-
jadi Rp14.500. 

Padat Karya
Senada, yang juga Wakil Ketua 

DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Siman-
juntak, meminta agar pemerintah 
provinsi membuat peningkatan 
program padat karya ke masyar-
akat Jatim. Hal ini dilakukan setelah 
Pemerintah Republik Indonesia re-
smi mengumumkan kenaikan harga 
BBM. Hal ini membuat masyarakat 
dalam bayang-bayang krisis ekono-
mi.

Menurutnya, kenaikan harga 
BBM memberi dampak juga pada 
kenaikan angka inflasi yang akan 
berdampak pada penurunan ke-
mampuan daya beli masyarakat.

“Pemerintah harus punya kiat 
– kiat untuk mengatasi dampak 
kenaikan BBM terhadap kemam-
puan daya beli masyarakat. Maka, 
pemprov harus punya program 
sasaran agar masyarakat punya ke-
mampuan daya beli, karena per-
edaran uang sangat dipengaruhi 
meningkatnya pertumbuhan dan 
peredaran barang dan jasa,” ungkap 
Sahat Tua Simanjuntak di DPRD Ja-
tim, Selasa (6/9/2022)

Lebih lanjut, salah satu solusi yak-
ni dengan memperbanyak program 
padat karya di masyarakat.

“Kalau pemprov meningkatkan 
program padat karya itu akan mem-
beri pertumbuhan ekonomi di 
tengah masyarakat. Jadi daya beli 
masyarakat akan semakin baik untuk 
bisa membeli kebutuhan pokoknya 
sehari-hari. Tanpa adanya daya beli 
maka tingkat inflasi kita semakin 
tidak terkendali,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, 
harga Pertalite naik dari sebel-
umnya Rp7.650 per liter menjadi 
Rp10.000 per liter, Solar naik dari 
sebelumnya Rp5.150 per liter men-
jadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax 
naik dari Rp12.500 per liter menjadi 
Rp14.500 per liter. 

Pendataan Ulang BLT
Sementara itu, Wakil Ketua Komi-

si E Jatim, Hikmah Bafaqih meminta 
agar pemerintah mendata ulang 
kembali penerima bantuan lang-
sung Tunai (BLT) yang akan dikelu-
arkan pasca kenaikan BBM. Hal ini 
dimaksudkan agar bantuan diterima 
dengan tepat sasaran.

“Saya, pesimis penyaluran Ban-
tuan Tunai Langsung (BLT) BBM 
bisa tepat sasaran. Jika pendataan 
tidak sering dilakukan, dan tidak 
ada kesadaran masyarakat yang 
sudah mampu untuk mengalihkan 
haknya ke orang lain,”kata Hikmah 
dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin 
(5/9/2022).

Hikmah, mengaku selama ini 
antrian masyarakat yang ingin 
mendapatkan bantuan sosial dari 
pemerintah sudah banyak. Ia men-
contohkan, di Jatim masih memi-
liki hutang untuk memasukkan 6 
juta orang menjadi Penerima Ban-
tuan Iuran (PBI) BPJS “Yang ngan-
tri untuk mendapatkan (bansos) 
masih banyak. Yang saya tahu Ja-
tim masih mempunyai hutang un-
tuk memasukkan PBI untuk BPJS 
itu 6 juta orang yang belum ter-
cover,” ujar Hikmah.

Perempuan asli Malang  itu, 
membeberkan antrian panjang 
masyarakat yang belum terdaftar 
tidak hanya terjadi di PBI BPJS. 
Mengingat bansos yang disalurkan 
ke masyarakat modelnya banyak. 
Seperti halnya Program Indonesia 
Pintar (PIP) lewat Kartu Indonesia 
Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat 
(KIS), Program Keluarga Harapan 
(PKH), BLT, dan lainnya.

“Kalau berkaca itu ya KIP yang 
ngantri agar tercaver masih banyak. 
Bagaimana yang lain masih banyak 
bansos bentuknya seperti KIP, BLT. 
Bisa dari Kemendes kemudian ke-
menterian lain. Masih banyak de-
sainnya,” tuturnya.

Problem selama ini, adalah tid-
ak ada desain bahwa masyarakat 



Pernahkah anda berjalan - jalan 
ke Mojokerto ? kabupaten ini terke-
nal akan objek wisatanya. Mojoker-
to �dak hanya menawarkan wisata 
bertema sejarah saja, namun 
pengunjung daerah ini bisa mene-
mukan wisata lain yang �dak kalah 
menarik termasuk kulinernya.

Soal kuliner, tak afdol rasanya 
berkunjung ke Mojokerto tanpa 
mencicipi jajanan legendaris khas 
daerah ini, yakni  Onde-onde. 
Jajanan berbentuk bulat berbalut 
wijen dengan isian kacang hijau itu 
memang memiliki rasa yang begitu 
nikmat. Onde-onde akan terasa 
lebih lezat jika dinikma� saat masih 
hangat.

Bahkan Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, saat 
berkunjung ke Mojokerto, Minggu 
(11/9/2022), juga menyempatkan 
diri menikma� dan menyaksikan 
langsung proses pembuatan 
Onde-Onde Bo Liem yang berdiri 
sejak tahun 1929. Berada di Jalan 
Empunala nomor 43, Mojokerto. 
Onde-onde kondang ini memiliki 
beberapa varian yang lezatnya 
sudah diakui hampir seratus  tahun.

"Saya rasa brand Onde-Onde 
Bo Liem ini sangat legendaris . 
Karena kalau orang-orang sebut 
Onde-Onde ya disini (Mojokerto) 
pusatnya," ucap Gubernur Khofifah 
dihadapan awak media.

Meski mudah di replikasi, 
Gubernur Khofifah menyebut 
produk Onde-onde Bo Liem ini 
memiliki kekhasannya tersendiri. 
Sebab, ragam isian , kenyal dan legit-
nya onde-onde ini sudah terkenal di 
penjuru Nusantara.

"Sekali lagi produk onde onde 
Bo Liem  ini sangat legend. Tidak 
hanya di Mojokerto saja, tapi di 
seluruh Indonesia pas� mengenaln-
ya," tegasnya.

Onde-onde ini memiliki bebera-
pa varian isian yakni kacang hijau, 
cokelat atau keju yang pulen renyah 
dan legit.  

Selain isiannya yang lezat, 
onde-onde buatan generasi ke�ga 
keluarga Bo Liem ini mempunyai 
kulit yang lembut pulen dan gurih 
bertaburkan wijen. Sebab adonann-
ya menggunakan tepung ketan 
berkualitas dicampur gula pasir dan 
garam. Wijen yang digunakan pun 
diimpor dari India sehingga wangi 
semerbak.

"Meski banyak variannya, yang 
klasik (isian kacang hijau) tetap yang 
paling asyik menurut saya," ungkap 
Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga berke-
sempatan melihat secara dekat 
proses penggorengan Onde-Onde 
Bo Liem ini. Proses penggorengan 
onde-onde juga menggunakan 
prosedur yang ketat dan bisa 
disaksikan langsung oleh pembeli. 
Memakai minyak goreng berkuali-
tas, pembatasan maksimal 250 
onde-onde sekali goreng agar 
matangnya merata hingga peng-
gorengan pada suhu 150 derajat 
celcius selama 15 menit. 

Alat penggorenggannya pun 
juga khusus, karena berukuran 
jumbo. Wajan ini mampu langsung 
menampung 54 liter minyak goreng.

Pemilik toko pun menjamin 
onde-onde Bo Liem buatannya 
masih segar karena ia melakukan 
beberapa kali penggorengan se�ap 
harinya.

Gubernur Khofifah menga-
takan, harus ada inovasi pada 
teknologi pangan yang memungk-
inkan kudapan legit ini mampu 
bertahan lebih lama. Sebab, 
onde-onde ini sengaja dibuat tanpa 
bahan pengawet bertahan sampai 
�ga hari. 

"Sehingga jika dibawa sebagai 
oleh-oleh harus cepat dikonsumsi. 
Mungkin teknologi pangan bisa 
memberikan inovasi agar produk ini 
bisa bertahan lebih lama meski 
tanpa bahan pengawet didalamn-
ya," jelasnya.

 

"Reseller diberbagai ��k juga  perlu 
dijajaki untuk membuka kesempa-
tan kerja UMKM  lebih banyak lagi 
karena potensinya besar. Karena ini 
sangat legend bagi Mojokerto dan 
Jawa Timur pada umumnya," 
tambahnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga 
mengapresiasi jajaran Pemerintah 
Kota Mojokerto yang telah member-
ikan sentuhan klasik di pusat kota. 
Karena, upaya tersebut bisa menjadi 
daya tarik masyarakat ke kota 
Mojokerto dan tentu  menambah  
daya beli masyarakat terhadap 
UMKM di Pusat Kota tersebut.

"Spotnya di sini keren. Desain 
gedung  di sekitaran pendopo kota 
Mojokerto sangat instagramable. 
Saya hadir di Mojokerto sekalian 
untuk mengeksplor keunikan 
arsitektur,  makanan/minuman 
serta produk UMKM lokal," pung

kasnya. Sekedar informasi, menurut 
beberapa catatan, jajanan ini  beras-
al dari negeri �rai bambu yang 
kemudian dibawa oleh seorang 
Laksamana Negeri Tiongkok ke�ka 
berkunjung ke Kerajaan Majapahit.  
Selanjutnya makanan ini sering 
disuguhkan dalam acara-acara 
jamuan makan keluarga Kerajaan 
Majapahit, dan selanjutnya berkem-
bang sampai saat ini sebagai jajanan 
yang sangat dikenal dan banyak 
disukai oleh semua kalangan dari 
berbagai umur.

Onde-onde Mojokerto perta-
makali diproduksi tahun 1929 oleh 
mak Bo Liem, dan saat ini tetap 
diteruskan oleh anak cucu beliau.  
Berkunjung ke kota Mojokerto 
rasanya belum sempurna jika belum 
mencicipi jajanan yang telah diang-
gap sebagai  kuliner andalan kota 
Mojokerto ini. (red)

Tak afdol rasanya berkunjung ke Mojokerto 
tanpa mencicipi jajanan legendaris khas 

daerah ini: Onde-onde. Jajanan berbentuk 
bulat berbalut wijen dengan isian kacang 

hijau itu memang memiliki rasa lezat.

Saya rasa Onde-Onde Bo Liem ini 
sangat  legendaris. Kalau orang menyebut 

Onde-Onde, ya di sini pusatnya

“
Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur

Mencicipi Nikmatnya
Onde-Onde
Mojokerto
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Pernahkah anda berjalan - jalan 
ke Mojokerto ? kabupaten ini terke-
nal akan objek wisatanya. Mojoker-
to �dak hanya menawarkan wisata 
bertema sejarah saja, namun 
pengunjung daerah ini bisa mene-
mukan wisata lain yang �dak kalah 
menarik termasuk kulinernya.

Soal kuliner, tak afdol rasanya 
berkunjung ke Mojokerto tanpa 
mencicipi jajanan legendaris khas 
daerah ini, yakni  Onde-onde. 
Jajanan berbentuk bulat berbalut 
wijen dengan isian kacang hijau itu 
memang memiliki rasa yang begitu 
nikmat. Onde-onde akan terasa 
lebih lezat jika dinikma� saat masih 
hangat.

Bahkan Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, saat 
berkunjung ke Mojokerto, Minggu 
(11/9/2022), juga menyempatkan 
diri menikma� dan menyaksikan 
langsung proses pembuatan 
Onde-Onde Bo Liem yang berdiri 
sejak tahun 1929. Berada di Jalan 
Empunala nomor 43, Mojokerto. 
Onde-onde kondang ini memiliki 
beberapa varian yang lezatnya 
sudah diakui hampir seratus  tahun.

"Saya rasa brand Onde-Onde 
Bo Liem ini sangat legendaris . 
Karena kalau orang-orang sebut 
Onde-Onde ya disini (Mojokerto) 
pusatnya," ucap Gubernur Khofifah 
dihadapan awak media.

Meski mudah di replikasi, 
Gubernur Khofifah menyebut 
produk Onde-onde Bo Liem ini 
memiliki kekhasannya tersendiri. 
Sebab, ragam isian , kenyal dan legit-
nya onde-onde ini sudah terkenal di 
penjuru Nusantara.

"Sekali lagi produk onde onde 
Bo Liem  ini sangat legend. Tidak 
hanya di Mojokerto saja, tapi di 
seluruh Indonesia pas� mengenaln-
ya," tegasnya.

Onde-onde ini memiliki bebera-
pa varian isian yakni kacang hijau, 
cokelat atau keju yang pulen renyah 
dan legit.  

Selain isiannya yang lezat, 
onde-onde buatan generasi ke�ga 
keluarga Bo Liem ini mempunyai 
kulit yang lembut pulen dan gurih 
bertaburkan wijen. Sebab adonann-
ya menggunakan tepung ketan 
berkualitas dicampur gula pasir dan 
garam. Wijen yang digunakan pun 
diimpor dari India sehingga wangi 
semerbak.

"Meski banyak variannya, yang 
klasik (isian kacang hijau) tetap yang 
paling asyik menurut saya," ungkap 
Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga berke-
sempatan melihat secara dekat 
proses penggorengan Onde-Onde 
Bo Liem ini. Proses penggorengan 
onde-onde juga menggunakan 
prosedur yang ketat dan bisa 
disaksikan langsung oleh pembeli. 
Memakai minyak goreng berkuali-
tas, pembatasan maksimal 250 
onde-onde sekali goreng agar 
matangnya merata hingga peng-
gorengan pada suhu 150 derajat 
celcius selama 15 menit. 

Alat penggorenggannya pun 
juga khusus, karena berukuran 
jumbo. Wajan ini mampu langsung 
menampung 54 liter minyak goreng.

Pemilik toko pun menjamin 
onde-onde Bo Liem buatannya 
masih segar karena ia melakukan 
beberapa kali penggorengan se�ap 
harinya.

Gubernur Khofifah menga-
takan, harus ada inovasi pada 
teknologi pangan yang memungk-
inkan kudapan legit ini mampu 
bertahan lebih lama. Sebab, 
onde-onde ini sengaja dibuat tanpa 
bahan pengawet bertahan sampai 
�ga hari. 

"Sehingga jika dibawa sebagai 
oleh-oleh harus cepat dikonsumsi. 
Mungkin teknologi pangan bisa 
memberikan inovasi agar produk ini 
bisa bertahan lebih lama meski 
tanpa bahan pengawet didalamn-
ya," jelasnya.

 

"Reseller diberbagai ��k juga  perlu 
dijajaki untuk membuka kesempa-
tan kerja UMKM  lebih banyak lagi 
karena potensinya besar. Karena ini 
sangat legend bagi Mojokerto dan 
Jawa Timur pada umumnya," 
tambahnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga 
mengapresiasi jajaran Pemerintah 
Kota Mojokerto yang telah member-
ikan sentuhan klasik di pusat kota. 
Karena, upaya tersebut bisa menjadi 
daya tarik masyarakat ke kota 
Mojokerto dan tentu  menambah  
daya beli masyarakat terhadap 
UMKM di Pusat Kota tersebut.

"Spotnya di sini keren. Desain 
gedung  di sekitaran pendopo kota 
Mojokerto sangat instagramable. 
Saya hadir di Mojokerto sekalian 
untuk mengeksplor keunikan 
arsitektur,  makanan/minuman 
serta produk UMKM lokal," pung

kasnya. Sekedar informasi, menurut 
beberapa catatan, jajanan ini  beras-
al dari negeri �rai bambu yang 
kemudian dibawa oleh seorang 
Laksamana Negeri Tiongkok ke�ka 
berkunjung ke Kerajaan Majapahit.  
Selanjutnya makanan ini sering 
disuguhkan dalam acara-acara 
jamuan makan keluarga Kerajaan 
Majapahit, dan selanjutnya berkem-
bang sampai saat ini sebagai jajanan 
yang sangat dikenal dan banyak 
disukai oleh semua kalangan dari 
berbagai umur.

Onde-onde Mojokerto perta-
makali diproduksi tahun 1929 oleh 
mak Bo Liem, dan saat ini tetap 
diteruskan oleh anak cucu beliau.  
Berkunjung ke kota Mojokerto 
rasanya belum sempurna jika belum 
mencicipi jajanan yang telah diang-
gap sebagai  kuliner andalan kota 
Mojokerto ini. (red)

Tak afdol rasanya berkunjung ke Mojokerto 
tanpa mencicipi jajanan legendaris khas 

daerah ini: Onde-onde. Jajanan berbentuk 
bulat berbalut wijen dengan isian kacang 

hijau itu memang memiliki rasa lezat.

Saya rasa Onde-Onde Bo Liem ini 
sangat  legendaris. Kalau orang menyebut 

Onde-Onde, ya di sini pusatnya

“
Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur

Mencicipi Nikmatnya
Onde-Onde
Mojokerto
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Sebagai objek wisata yang 
mempesona akan keindahan alam-
nya, pantai ini kemudian dijadikan 
tempat penyelenggaraan lomba 
fashion, bertajuk Papuma Fashion 
Week 2022. Lomba ini bekerjasama 
antara Pemkab Jember dan 
Perhutani KBM Ekowisata Jawa 
Timur sekaligus menjadi lomba 
yang pertama kalinya di laksanakan 
secara langsung di tepi pantai. 

Secara resmi Bupa� Jember, 
Hendy Siswanto, didampingi Ketua 
TP PKK Kabupaten Jember, Kasih 
Fajar, pun meresmikan Papuma 
Fashion Week. Tak lupa kegiatan ini 
turut disaksikan oleh Kepala Dinas 
Pariwisata Kabupaten Jember, 
Harry Agustriono, Muspika Ambulu 
beserta seluruh undangan lainnya. 

Bupa� Hendy juga menga-
takan, Papuma Fashion Week  
diharapkan bisa dapat men-
dongkrak sektor pariwisata dan 
perekonomian Jember. “Dengan 
memanfaatkan potensi wisata 
seper� Pantai Papuma menanda-
kan bahwa ikut andil pula mengem-
bangkan sektor pariwisata Jember," 
kata Hendy.

Ia mendorong seluruh wisata 
lainya untuk berinovasi bagi kema-
juan Jember.  Ia juga meminta 
seluruh pihak gotong royong meng-
gerakan perekonomian Jember.

“Tidak hanya di sektor 
pariwisata, dengan ramainya 
pengunjung yang menyaksikan 
lomba fesyen itu menjadi bagian 
pen�ng untuk membantu sektor 
ekonomi karena pengunjung yang 
hadir bisa membeli lapak UMKM 
yang berjualan di sepanjang bibir 
pantai," ujarnya.

Dikatakan Hendy, hal tersebut 
menjadi ajang pembuk�an bahwa 
Jember kaya akan sumber daya 
manusia yang unggul dan penampi-
lan apik para professional model 
dengan balutan busana ba�k juga 
mampu memukau mata para 
pengunjung yang hadir.

Ekso�sme
Papuma

Dari Fashion Week
Hingga Spot Foto Menarik

Erni
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Fashion Week. Tak lupa kegiatan ini 
turut disaksikan oleh Kepala Dinas 
Pariwisata Kabupaten Jember, 
Harry Agustriono, Muspika Ambulu 
beserta seluruh undangan lainnya. 

Bupa� Hendy juga menga-
takan, Papuma Fashion Week  
diharapkan bisa dapat men-
dongkrak sektor pariwisata dan 
perekonomian Jember. “Dengan 
memanfaatkan potensi wisata 
seper� Pantai Papuma menanda-
kan bahwa ikut andil pula mengem-
bangkan sektor pariwisata Jember," 
kata Hendy.

Ia mendorong seluruh wisata 
lainya untuk berinovasi bagi kema-
juan Jember.  Ia juga meminta 
seluruh pihak gotong royong meng-
gerakan perekonomian Jember.

“Tidak hanya di sektor 
pariwisata, dengan ramainya 
pengunjung yang menyaksikan 
lomba fesyen itu menjadi bagian 
pen�ng untuk membantu sektor 
ekonomi karena pengunjung yang 
hadir bisa membeli lapak UMKM 
yang berjualan di sepanjang bibir 
pantai," ujarnya.

Dikatakan Hendy, hal tersebut 
menjadi ajang pembuk�an bahwa 
Jember kaya akan sumber daya 
manusia yang unggul dan penampi-
lan apik para professional model 
dengan balutan busana ba�k juga 
mampu memukau mata para 
pengunjung yang hadir.
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“Adanya kegiatan Papuma Fash-
ion Week bisa menginspirasi tempat 
wisata lain di Jember dengan ide-ide 
krea�f, seper� halnya saat ini 
dengan fesyen yang menampilkan 
busana ba�k dengan kekuatan ba�k 
Jember,”kata Hendy.

Pantai Papuma merupakan 
bagian yang �dak terpisahkan 
dengan Jember. Untuk itu, keadaan 
pantai yang indah itu harus diman-
faatkan semaksimal mungkin untuk 
kemaslahatan umat.

“Kami harus lebih intens untuk 
berklaborasi sehingga juga memba-
wa manfaat bagi UMKM di sekitar 
Pantai Papuma sangat luar biasa 
karena menjadi daya tarik wisata-
tawan datang ke Jember,”paparnya.

General Manager KBM Ekow-
isata Jawa Timur, Berthus Sudarmei-
di, mengatakan, Papuma Fashion 
week yang berlangsung dua hari 
sejak 10 - 11 September 2022 ini 
digelar untuk menggairahkan 
pariwisata khusunya di bidang 
budaya di Pantai Tanjung Papuma 
yang selama ini hanya dikenal dari 
keindahaan panorama pantainya 
saja.

“Kami mengharapkan Papuma 
Fashion Week ini dapat menjadi 
kalender kegiatan tahunan yang 
dapat menggairahkan dunia fesyen 
lebih maju lagi," ujarnya.

Adanya kegiatan Papuma Fashion Week bisa mengin-
spirasi tempat wisata lain di Jember dengan ide-ide kreat-
if, seperti halnya saat ini dengan fesyen yang menampilkan 

busana batik dengan kekuatan batik Jember

“
Harry Agustriono

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember

Keindahan Papuma

Ketujuh karang ini juga memiliki 
nama masing-masing yaitu Pulau 
Batara Guru, Pulau Kreshna, Pulau 
Narada, Pulau Kajang dan Pulau 
Nusa Barong. Satu lagi karang yang 
bentuknya meyerupai kodok, 
sehingga diberi nama Pulau Kodok.
Saat gelombang ombak mulaisurut 
pengunjung bisa merasakan sensasi 
berdiri di atas batu karang dan 
merasakan terpaan angin yang 
menyentuh wajah. Namun perlu 
diingat, harus tetap ha�-hato karena 
batu karang memiliki bentuk yang 

kasar dan terjal. Kemudian pada 
saat air laut surut, maka pengunjung 
bisa melihat kelincahan ikan yang 
berkejaran di bawah karang.

Pantai Papuma merupakan 
lokasi yang cocok didatangi oleh 
para fotografer yang mengabadikan 
foto landscape karang-karang yang 
menjulang kokoh. Atau sebagai 
lokasi foto prewedding karena di sini 
banyak spot yang menarik. Maka, 
sudah selayaknya bila menjadikan 
pantai Papuma ini dalam list agenda 
plesiran para traveler.(red)

Pantai Papuma di kalangan 
masyarakat terkenal sebagai pantai 
tanjung papuma, karena posisi 
daratannya yang menjorok ke laut 
menyerupai tanjung. Pantai 
Papuma memiliki pemandangan 
yang sangat indah, perpaduan 
antara pasir pu�h serta batu karang 
yang menyebar di tepi pantai.

Ciri khas dari Pantai Papuma 
adalah tujuh karang besar yang 
menjulang di pantai. Ukurannya 
yang besar emmbuat karang-karang 
ini menyerupai sebuah pulau. 
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wisata lain di Jember dengan ide-ide 
krea�f, seper� halnya saat ini 
dengan fesyen yang menampilkan 
busana ba�k dengan kekuatan ba�k 
Jember,”kata Hendy.

Pantai Papuma merupakan 
bagian yang �dak terpisahkan 
dengan Jember. Untuk itu, keadaan 
pantai yang indah itu harus diman-
faatkan semaksimal mungkin untuk 
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“Kami harus lebih intens untuk 
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karena menjadi daya tarik wisata-
tawan datang ke Jember,”paparnya.

General Manager KBM Ekow-
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if, seperti halnya saat ini dengan fesyen yang menampilkan 
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bentuknya meyerupai kodok, 
sehingga diberi nama Pulau Kodok.
Saat gelombang ombak mulaisurut 
pengunjung bisa merasakan sensasi 
berdiri di atas batu karang dan 
merasakan terpaan angin yang 
menyentuh wajah. Namun perlu 
diingat, harus tetap ha�-hato karena 
batu karang memiliki bentuk yang 

kasar dan terjal. Kemudian pada 
saat air laut surut, maka pengunjung 
bisa melihat kelincahan ikan yang 
berkejaran di bawah karang.

Pantai Papuma merupakan 
lokasi yang cocok didatangi oleh 
para fotografer yang mengabadikan 
foto landscape karang-karang yang 
menjulang kokoh. Atau sebagai 
lokasi foto prewedding karena di sini 
banyak spot yang menarik. Maka, 
sudah selayaknya bila menjadikan 
pantai Papuma ini dalam list agenda 
plesiran para traveler.(red)

Pantai Papuma di kalangan 
masyarakat terkenal sebagai pantai 
tanjung papuma, karena posisi 
daratannya yang menjorok ke laut 
menyerupai tanjung. Pantai 
Papuma memiliki pemandangan 
yang sangat indah, perpaduan 
antara pasir pu�h serta batu karang 
yang menyebar di tepi pantai.
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adalah tujuh karang besar yang 
menjulang di pantai. Ukurannya 
yang besar emmbuat karang-karang 
ini menyerupai sebuah pulau. 
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