
KEMBANG JEPUN -  
Wakil Gubernur Jawa Ti-
mur Emil Elestianto Dardak 
me ngungkapkan penting-
nya si nergi antara industri 
besar dan kecil di Jatim un-
tuk me nguatkan nilai pro-
duk-produk Jatim

”Kita bisa menerapkan yang 
namanya konsep sinergi bagi-
bagi rejeki. Jadi bukan mem-
perebutkan pasar antara 
konglomerat dan bisnis kecil, 
tapi menyokong bagaimana 
keduanya bisa saling dulung,” 
ujar Emil, Jumat (26/5).

Mantan Bupati Trenggalek 
ini lebih lanjut memaparkan 
bagaimana Usaha Mikro Ke-
cil Menengah (UMKM) dan 
industri besar dapat saling 
mendukung untuk memberi-
kan nilai tambah pada pro-
duk yabg dihasilkan. Ia men-
contohkan adanya back-
ward and forward linkage 
antara UMKM dan pabrik 
besar. Misalnya, UMKM 
dapat menjadi pemasok 
bagi pabrik besar, yang 
ma na produk ciptaan indu-
stri besar tersebut dapat 
mem berikan nilai tambah 
pada UMKM lainnya.

”Backward linkage meru-
pakan bentuk keterkaitan 
deng an bahan input untuk 
proses pro duksi, sedangkan 

forward linkage merupakan 
keterkaitan dengan output 
hasil produksi,” katanya.

UMKM dapat menjadi pe-
masok bagi industri besar, 
mu lai dari bahan baku hing -
ga kemasan. Dan setelah-
nya, hasil yang telah diolah 
oleh pabrik-pabrik besar 
dapat memberikan sokong-
an sebagai bahan baku bagi 
UMKM lainnya. ”Backward  
dan forward linkage antar 
UMKM dan pabrik besar ini 
bisa kita terapkan untuk 
memberikan nilai tambah 
pada produksi Jawa Timur. 
Nah ini juga bisa memper-
kuat perekonomian kita 
dan memberikan keuntung-
an bagi pengusaha besar 
maupun kecil,” katanya.

Emil optimis bahwa kon-
sep ini dapat diterapkan ut-
amanya dalam industri 
maka nan dan minuman (ma-
min). Salah satunya karena 
industri Mamin di Jatim ber-
jumlah nomor dua terbanyak 
secara nasional, yaitu 
746.732 usaha. 

”Kita bisa mengaplikasi-
kannya dalam industri ma-
min. Mamin ini sendiri me-
mang dari dulu primadona, 
jumlahnya saja sekitar 30 
persen dari total UMKM di 
Jatim,” katanya. (mus/rak)

ADA penambahan jumlah pasien 
positif Covid-19 sebanyak 594 orang 
hari ini, Jumat (26/5). Sehingga 
jumlah mereka yang dinyatakan 
terpapar Covid-19 terhitung sejak 
Maret hingga kini mencapai 
6.805.503 orang.

Ada pun kabar pasien sembuh dan 
dinyatakan telah terbebas dari virus 
Corona hingga saat ini telah 
mencapai 6.630.118 orang. Angka 
tersebut setelah ada penambahan 682 
yang dinyatakan negatif.

Jawa Barat menempati posisi 
dengan penambahan kasus 
konfirmasi paling banyak, yaitu 
137 kasus. Kemudian DKI Jakarta 
123 kasus, Jawa Timur 79 kasus, 
Jawa Tengah 68 kasus, dan Banten 
33 kasus. 

Sementara itu, kasus aktif turun 
93 kasus dalam 24 jam terakhir, 
sehingga totalnya mencapai 13.659 
kasus aktif. Kasus aktif adalah 
pasien yang masih terkonfirmasi 
positif virus corona, dan menjalani 
perawatan di rumah sakit atau 
isolasi mandiri. 

Data ini merujuk pada data yang 
dipublikasikan Satuan Tugas (Satgas) 
Covid-19. Data tersebut juga bisa 
diakses publik melalui situs Covid19.
go.id. Sembuh dan meninggal Data 
yang sama menunjukkan, ada 
penambahan kasus sembuh. 

Dalam sehari, jumlahnya 
bertambah 682. Dengan demikian, 
total kasus sembuh Covid-19 hingga 
kini tercatat 6.630.118.  Di sisi lain, 
masih ada 5 pasien Covid-19 yang 
meninggal dunia dalam sehari. 
Penambahan itu membuat total 
kematian akibat Covid-19 mencapai 
161.726 orang. Lalu, sebanyak 1.466 
orang lainnya berstatus suspek. 

Sementara itu, Jumlah spesimen 
yang diperiksa dalam 24 jam terakhir 
mencapai 16.167 dari 12.567 orang. 
Berdasarkan pemeriksaan, sebanyak 
1.232 spesimen dari 594 orang 
diketahui positif Covid-19. Hingga 
kini, total tercatat 116.914.846 
spesimen dari 75.738.368 orang, 
sudah diperiksa. 

Data memperlihatkan, angka 
positivity rate harian sebesar 4,73 
persen. Sementara angka positivity 
rate orang mingguan 14-20 Mei 2023 
sebesar 8,51 persen. (pps/rak)

kan KUHP Nasional. ”Sebab, KUHP 
memberikan delegasi pada aturan di 
bawahnya untuk implementasi atau 
pelaksanaannya,”terangnya.

Ia menjelaskan, ada paradigma 
baru dalam hukum pidana nasional 
yang tertuang dalam KUHP Nasio-
nal, yang membuatnya harus disosi-
alisasikan secara massif. Itu tak lain 
karena KUHP Nasional bakal men-
gubah cara berpikir atau mindset 
masyarakat. Contoh konkritnya, ka-
ta dia, mengubah paradigma hukum 

pidana klasik, dimana hukum diang-
gap sebagai sarana balas dendam

”Contohnya, kalau kita menjadi kor-
ban kejahatan apakah itu pencurian, 
penipuan, penggelapan, atau apapun 
maka yang ada dalam benak kita se-
bagai korban agar polisi secepat mun-
gkin menangkap, menahan, dan men-
ghukum pelaku seberat-beratnya. Ar-
tinya kita masih berpegang pada hu-
kum pidana klasik yang mengedepan-
kan hukum pidana sebagai sarana 
balas dendam,” ucapnya.

SRIKANA- Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Kemen-
kumham) mensosialisasikan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Nasional kepada mahasiswa 
Universitas Airlangga (Unair) Sura-
baya di Kampus B Fakultas Hukum 
(FH) Unair, Jumat (26/5). 

Wakil Menteri Hukum dan HAM, 
Edward Omar Sharif Hiariej menje-
laskan, sosialisasi yang dilakukan 
bertujuan agar para civitas akade-
mika memahami aturan yang tertu-
ang dalam KUHP Nasional.

”Ada dua hal penting yang kami laku-
kan. Pertama adalah sosialisasi kepada 
seluruh lapisan masyarakat, termasuk 
di perguruan tinggi,” kata Edward

Guru besar Ilmu Hukum Pidana 
UGM itu menegaskan, sosialiasi meru-
pakan hal yang paling penting agar ti-
dak ada perbedaan pandangan terhadap 
KUHP Nasional yang baru disahkan 
pada 6 Desember 2022 dan tercatat se-
bagai UU nomor 1 tahun 2023 itu. Ed-
ward mengatakan, sosialisasi massif ju-
ga selanjutnya akan dilakukan dengan 
menyasar aparat penegak hukum. 

”Sekarang tim ahli sedang menyiap-
kan modul terkait KUHP Nasional. 
Tia da lain tiada bukan agar teman-te-
man hakim, jaksa, advokat polisi, dan 
lembaga pemasyarakatan punya freku-
ensi dan barometer yang sama untuk 
memahami KUHP Nasional agar ti dak 
ada disparitas, tidak ada perbedaan da-
lam implementasinya,” ujarnya.

Hal penting kedua yang dilakukan 
pemerintah adalah menyiapkan se-
jumlah ketentuan untuk melaksana-

Padahal, lanjut Edward, dalam pa-
radigma hukum pidana modern, su-
dah tidak lagi berpegang teguh pada 
keadilan retributif atau keadilan 
pembalasan. Hukum pidana modern, 
lanjutnya, berorientasi pada keadi-
lan korektif yang ditujukan pada 
pelaku, keadilan restiratif yang dit-
ujukan pada korban, dan keadilan 
rehabilitatif yang ditujukan kepada 
korban dan pelaku. ”Dan mengubah 
paradigma ini bukan lah hal yang 
mu dah,”pungkasnya. (rmt/rak) 

Paradigma Baru KUHP 
Nasional Disosialisasikan 

Positif Harian Tambah 
594 Orang, Jatim 
Sumbang 79 Kasus 
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BPK Sebut Masih Banyak Temuan di  LKPD Tahun 2022

ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA

SOSIALISASI KUHP: Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif, mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Nasional.

Surabaya Berpotensi Jadi 
Wisata Kesehatan Domestik

Thailand. Sehingga kita ingin 
membuka wawasan kepada ma-
syarakat bahwa di Surabaya 
pun kita memiliki standar pe-
layanan kesehatan seperti yang 
ada di luar negeri,” katanya. 

Di Surabaya misalnya, ba-
nyak rumah sakit yang ber-
standar nasional dan inter-
nasional yang menyediakan 
pelayanan kesehatan de-
ngan berbagai fasilitas dan 
tek no logi modern. Tidak ha-
nya swas ta tetapi Rumah 
Sakit pe merintah juga bisa 
me ngam bil bagian dalam 
memajukan industri keseha-
tan dalam negeri. Rumah 
sakit pe merintah harus bisa 
me ngam bil benchmarking 
rumah sakit swasta yang 
bers tan  dar internasional.

Langkah ini menurutnya 
sa ngat diperlukan menging-
at besarnya potensi yang 
ada. Sebab, industri ke seha-
tan ini tidak hanya berdiri 
sendiri, ada industri pendu-
kung juga industri ikutan 
yang akan berkembang sei-
ring dengan perkembangan 
industri kesehatan.

”Secara kuantitatif memang 
banyak rekan kita yang bero-
bat ke Singapura. Secara nasio-
nal, ada sekitar 2 juta orang 
per tahun yang berobat ke luar 
negeri. Padahal di rumah sakit 

Indonesia, baik rumah sakit 
swasta maupun pemerintah 
sudah menyediakan dokter 
yang qualified dengan teknolo-
gi yang mumpuni untuk meny-
embuhkan pasien,” katanya.

Salah satu contoh adalah 
program kehamilan, baik se-
cara alami, inseminasi atau-
pun bayi tabung, di Morula 
IVF Surabaya semua tersedia 
dengan teknologi yang tidak 
kalah dengan luar negeri.

Hal yang sama juga diu-
tarakan oleh Dokter Spesia-
lis Kan dungan dan Kebida-
nan, Benedictus Arifin ba-
hwa di indonesia, khususnya 
di Morula IVF Su rabaya su-
dah memiliki tek no logi yang 
sama atau bahkan lebih maju 
dibanding negara tetangga.

“Akibatnya kita justru me-
majukan industri kesehatan 
di luar negeri. Di Morula IVF 
Surabaya kami memiliki se-
mua teknologinya. Jadi masy-
arakat Surabaya dan Jatim 
tidak perlu lagi untuk pergi 
ke luar negeri untuk program 
kehamilan, karena di luar ne-
geri belum tentu biaya lebih 
murah. Kita bisa kalkulasi 
bahwa biaya di Morula jauh 
lebih murah dan lebih efisien 
dibanding melakukan pro-
gram hamil di luar negeri,” 
katanya.  (mus/rak)

KEMBANG JEPUN - Ka-
mar Dagang dan Industri (Ka-
din) Kota Surabaya berkomit-
men meningkatkan kinerja 
industri dalam negeri, terma-
suk industri wisata kesehatan 
dan kebugaran atau health and 
wessness tourism.

Ketua Kadin Surabaya M Ali 
Affandi mengatakan saat ini Su-
rabaya telah memiliki banyak 
Rumah Sakit (RS) baik swasta 
maupun negeri yang berstandar 
internasional yang bisa menjadi 
jujugan masyarakat untuk bero-
bat. Prinsipnya kita ingin mem-
berikan informasi dan wawasan 
kepada masyarakat sebenarnya 
wisata kesehatan di Indonesia 
khususnya di Jatim dan Sura-
baya tidak kalah dengan luar 
negeri, baik teknologinya atau-
pun pelayanannya,” katanya, 
Jumat (26/5).

Pria yang akrab disapa Andi 
ini mengatakan, saat ini pe-
ningkatan wisata kesehatan 
Indonesia menjadi salah satu 
strategi pengembangan pariwi-
sata nasional karena sangat 
berpotensi dalam menahan ke-
pergian orang Indonesia ke lu-
ar negeri, maupun mendatang-
kan wisatawan mancanegara.

”Sementara persaingan health 
tourism antar negara sudah mu-
lai sangat ketat, utamanya di 
Malaysia, Singapura bahkan 

KEMBANG JEPUN - Kepala 
Perwakilan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Jawa Timur Ka-
ryadi meminta tindak lanjut dari 
38 Kepala Daerah Kabupaten/
Kota untuk menindak lanjuti re-
komendasi yang diberikan. Ia me-
ngaku bersyukur Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK terha-
dap Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) Tahun 2022 
yang berhasil diraih kabupaten/
kota meraih predikat Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan LHP BPK atas LK-
PD 2022 kepada 37 Kabupaten/
Kota se-Jatim dilakukan di Audi-
torium Kantor BPK Perwakilan 
Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, 
Kamis (25/5) sore Sementara 
penyerahan LHP BPK satu dae-
rah lainnya, yakni Kota Madiun 
telah dilakukan terlebih dahulu.

”Ini hal yang patut kita syukuri 
dan pasti seluruh Bupati/ Walikota 

sudah marem. Tapi yang 
harus diingat, jangan lupa 
tindak lanjut dari rekomen-
dasi BPK,” ujarnya.

Karyadi menambahkan 
ada yang di trimester ke-
dua Tahun 2022 persenta-
se tindak lanjutnya masih 
dibawah 90 persen, ada 
juga yang sudah lebih dari 
95 persen. Ia mengajak 
seluruh kepala daerah un-
tuk memaksimalkan 
tindak lanjut seluruh re-
komendasi BPK.

Menurutnya, BPK masih 
berkomitmen untuk men-
yelamatkan harta negara. 
Karyadi mengatakan meski 
masih banyak temuan, tapi 
akuntabilitas la poran keu-
angan harus ter jaga.

”Kami menaruh hara-
pan besar untuk mening-
katkan akuntabilitas la-

poran keuangan kede-
pannya bisa terlaksana 
dengan baik. Kami juga 
memberikan beberapa ca-
tatan kaitan titik mana 
yang kerap kali masih 
ada temuan di LKPD,” 

ungkapnya.
Ada 4 poin yang menjadi 

perhatian BPK. Pertama 
adalah kesalahan pos peng-
anggaran. Kedua, terkait 
dengan penghitungan pajak 
dan retribusi daerah. Keti-

ga, adalah belanja daerah 
dan keempat, terkait keter-
lambatan beberapa proyek 
pembangunan. ”Ini yang 
harus sama-sama kita cer-
mati. Kita harus perhatikan 
betul dinas-dinas yang be-

sar. Karena ini adalah lang-
kah kita semua untuk me-
minimalisir hal-hal yang ti-
dak diinginkan kedepan-
nya,” katanya

Menurutnya BPK tidak 
ingin adanya temuan-temu-
an berulang. Kadang terjadi 
dengan oknum berbeda tapi 
modusnya berulang. Oleh 
karena itu, Karyadi meng-
imbau agar update databa-
se dan kehati-hatian dalam 
penggunaan anggaran, 
pengelolaan belanja daerah, 
pengefektifan PAD dan ha-
ti-hati dalam adendum 
proyek pembangunan

”Kami berharap bahwa 
tindak lanjut seluruh pe-
merintah daerah dalam 
kurun waktu 60 hari bisa 
dilakukan dengan baik. 
Mohon dengan catatan-ca-
tatan yang sudah diberi-

kan agar ditindak lanjuti 
dengan baik,” harapnya.

Sementra itu, Anggota 
III BPK RI Achsanul Qo-
sasi mengatakan bahwa 
kehadiran Bupati/Waliko-
ta dan Ketua DPRD meru-
pakan political appointee 
dalam menjalankan ama-
nat UUD 1945 Pasal 23. 

”Diberikanlah laporan 
hasil keuangan kepada 
dua mandatory rakyat. 
Kepada bupati diharap-
kan bisa menjadi evalua-
tor dalam menjalankan 
rencana program. Se-
dang, untuk Ketua DPRD 
untuk  fungsi pengawa-
san. Agar dalam menja-
lankan kegiatannya, Bu-
pati/ Walikota bisa ter-
pantau dan meminimali-
sir hal yang tidak diingin-
kan,” jelasnya. (mus/rak)

MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA

BPK: Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan para bupati/wali kota se Jawa Timur. 


