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2019 telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. 
Setidaknya ada beberapa agenda besar yang akan 

dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
tahun ini. Agenda itu meliputi di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial serta infrastruktur.
Scan QR Code untuk lihat 

GAPURA versi digital

Mencermati Arah Pembangunan Surabaya Tahun 2019



Lensa Walikota

Wali Kota Surabaya secara langsung meninjau lokasi rumah dan para korban kebakaran di Jalan Kapasan Dalam II dan III Kelurahan Kapasan
( 10 Desember 2018 )

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali memantau proses pengurukan dan recovery 

Jalan Raya Gubeng yang ambles

( 21 Desember 2018 )

Wali Kota Surabaya mengapresiasi seluruh kepala sekolah, guru SD/SMP 
dan para orang tua murid karena jumlah anak berprestasi di Surabaya 
terus meningkat dari tahun ke tahun. ( 11 Desember 2018 )
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Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Untuk itu, di dalam 
merumuskan suatu perencanaan pembangunan kota, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Tidak hanya 
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kemajuan Kota Surabaya bukan hanya kewajiban pemerintah namun juga seluruh masyarakat Surabaya. Untuk itu, pada edisi 
kali ini, kami menyajikan liputan utama tentang arah pembangunan Kota Surabaya tahun 2019.
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Sebagai pendukung kedua liputan di atas, kami juga menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Simak kisah 
inspiratif dua pemuda penerima beasiswa pendidikan co-pilot dari Pemerintah Kota Surabaya dalam rubrik sosok. Ada pula 
liputan kampung RW 9 Banyu Urip yang menjadi juara satu lomba Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo (IKAS) sebagai kampung 
pendidikan. Selain itu masih banyak lagi liputan-liputan yang tak kalah menariknya.

Simak kisah selengkapnya dalam Majalah Gapura Edisi Januari 2019.
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PEMERINTAH KOTA
S U R A B A Y A www.surabaya.go.id

Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT.
Wali Kota Surabaya

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 Warga kota yang saya banggakan

 Pembangunan ideal bukan lagi sekadar menjadikan masyarakat sebagai tujuan tetapi haruslah melibatkan 
masyarakat dalam setiap prosesnya. Masyarakat harus diberikan ruang dan diminta peran sertanya mulai dalam 
proses perumusan, terlibat dalam pelaksanaan, serta menjadi penentu dalam indikator kesuksesan. Ini sesungguhnya 
membentuk hubungan baru yang melampaui sekadar melayani dan dilayani tetapi lebih kepada sebuah kemitraan 
yang saling menguntungkan. 

 Pemerintah Kota dan Warga Surabaya terus bermitra dalam upaya memajukan kota serta mewujudkan 
kehidupan yang layak dan nyaman. Kami senantiasa berupaya mendengarkan kebutuhan serta memberikan ruang 
bagi warga untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Kota. Untuk itu, satu hal yang penting ialah menyediakan saluran 
berkomunikasi dengan warga sehingga informasi yang mengalir bersifat dua arah dengan harapan tercipta saling 
pemahaman melalui diskusi. 

 Melalui proses berdiskusi tersebut, kami merumuskan arah pembangunan kota tahun 2019 dengan empat 
agenda besar ; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan permasalahan sosial. Keempatnya merupakan isu yang krusial 
dalam upaya berkelanjutan menyejahterakan warga kota. Pendidikan dan Kesehatan tentu menjadi dua isu mendasar 
dalam menciptakan kualitas kehidupan warga. Sementara, Infrastruktur adalah kunci dalam memacu pertumbuhan 
ekonomi. Terakhir, bidang sosial ikut menjadi fokus Pemerintah Kota agar tidak ada yang tertinggal dalam laju kemajuan 
Surabaya. Tahun ini kami akan menyiapkan langkah komprehensif terutama dalam merumuskan dan menjalankan 
intervensi bagi warga yang kurang beruntung.

 Akhirnya, besar harapan kami agar relasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota dan Warga dapat 
terjaga dan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi warga kota. 

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Arah pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2019 telah 
ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

(Bappeko) Surabaya. Setidaknya ada beberapa agenda besar 
yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
tahun ini. Agenda itu meliputi di bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial serta infrastruktur.

Pembangunan yang 
Melibatkan Masyarakat

Mencermati Arah Pembangunan Surabaya Tahun 2019
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Menurut Kepala Bappeko, 
Ery Cahyadi, beberapa agenda besar 
yang akan dikerjakan oleh Pemkot 
Surabaya di tahun ini ada yang sifatnya 
harus selesai di tahun ini dan ada juga 
yang multiyears. DI samping itu, ada 
yang perlu Ery tekankan mengenai 
penetapan arah pembangunan Kota 
Surabaya di tahun 2019 akan lebih 
banyak melibatkan seluruh aspek 
masyarakat.

“Di tahun ini sedikit berbeda. 
Kita tidak akan menetapkan dari atas 
ke bawah. Kita ingin masyarakat juga 
terlibat langsung. Karena itu saya 
sendiri kemarin-kemarin turun ke 
lapangan mencari tau apa sih yang 
mereka inginkan,” ucapnya ketika 
menggelar konferensi pers di Bagian 
Humas Pemerintah Kota Surabaya, 
Rabu (30/1/).

Selain sumbangsih saran dari 
masyarakat, Bappeko juga menerima 
banyak sekali saran masukan dari pihak 
perusahaan swasta dan akademisi. 
Bahkan keduanya juga siap turut 
berperan serta dalam pembangunan 
Kota Pahlawan. Hal ini menunjukkan 
kepedulian terhadap pembangunan 
kota mulai tumbuh di masyarakat.

“Jadi kita ajak masyarakat untuk 
ikut menjaga Kota Surabaya. Salah 
satu contohnya di perkampungan 
nelayan. Saya bilang pada mereka 
akan membuka kembali Jembatan 
Suroboyo asalkan mereka komitmen 
ikut menjaga kebersihan dan 

keindahannya, tidak ada parkir liar, 
tidak ada sampah, dan tidak ada PKL 
yang bukan warga asli Surabaya. Ini 
untuk mendidik masyarakat agar turut 
serta menjaga kota,” jelas mantan 
Kepala Dinas Cipta Karya ini.

Sambungnya, perkembangan 
Kota Surabaya saat ini sudah mencapai 
skala besar. Sehingga tidak lagi cukup 
bila hanya mengandalkan pemkot 
untuk mengontrol di lapangan. Perlu 
peran serta warga Surabaya untuk ikut 
memantau. Dengan demikian rencana 
pembangunan di tahun 2019 akan 
dapat terlaksana dengan lancar. 

Fokus pada Empat Agenda Utama 

Di bidang pendidikan, Pemkot 
Surabaya akan menyediakan Biaya 
Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) bagi sekolah negeri. 
Sedangkan bagi sekolah swasta, 
pemkot akan memberikan insentif 
sebesar Rp 1 juta per bulan kepada 
setiap guru yang telah memenuhi 
syarat. Dengan ini diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
guru khususnya di sekolah swasta. 
Sedangkan untuk siswa baru yang 
kurang mampu, pemkot akan 
memberikan bantuan berupa seragam 
sekolah, seragam olahraga, seragam 
pramuka, dasi, topi, tas sekolah, sepatu 
dan alat tulis melalui jalur mitra warga.

Terkait sarana dan prasarana 
pendidikan, pemkot juga menyediakan 
meubeler, komputer, LCD, proyektor 

sekaligus screennya. Sedangkan 
untuk sarana peralatan ekstrakulikuler, 
sekolah di Surabaya akan disediakan 
beberapa alternatif, diantaranya 
peralatan olahraga (futsal, baskes, 
badminton, tenis meja dan volly), 
peralatan kesenian (marching band, 
music band, gamelan), peralatan 
menjahit dan peralatan memasak.

“Kita sangat mendukung 
adanya ekstrakurikuler di sekolah. 
Sehingga pelajar-pelajar kita bisa 
menggunakan waktu di luar jam 
sekolah untuk kegiatan positif,” ujar Ery.

Selain itu, tahun 2019 ini 
Pemkot Surabaya akan melakukan 
pembangunan atau rehabilitasi serta 
pemeliharaan terhadap gedung-
gedung SD dan SMP. Eri menjelaskan, 
bahwa pekerjaan pembangunan atau 
rehabilitasi itu meliputi pembangunan 
ruang kelas baru, pembangunan 
fasilitas pendukung, dan rehabilitasi 
kerusakan sedang atau berat. 
Sedangkan pekerjaan pemeliharaan itu 
meliputi pengecetan, perbaikan kamar 
mandi, dan perbaikan plafon.

“Yang akan kami lakukan 
pembangunan atau rehabilitasi 
sebanyak 50 gedung SD dan 
13 gedung SMP, dan yang akan 
direhabilitasi karena kerusakan ringan 
sekitar 100 gedung. Sedangkan yang 
akan mendapatkan pemeliharaan 
sebanyak 200 gedung,” kata dia.

UNBK di salah satu SMP Negeri 
di Surabaya
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Sementara, Pada bidang 
kesehatan, Pemkot Surabaya berupaya 
meningkatkan pelayanan kesehatan. 
Salah satu hal yang menjadi evaluasi 
tahun lalu adanya penumpukan 
jumlah antrean di puskesmas dan 
rumah sakit pemerintah. Untuk itu, 
pemkot berencana untuk menambah 
jumlah tenaga medis dan para medis 
serta penambahan sarana pendiking 
seperti komputer dan printer untuk 
mengurangi waktu tunggu antrian 
kesehatan.

“Kita juga mengharapkan 
masyarakat bisa tepat waktu datang 
sesuai dengan jadwal pemeriksaan 
yang diperoleh ketika daftar melalui 
sms atau aplikasi. Sebab, sering 
kita temukan pasien yang jadwal 
pemeriksaannya jam 11 siang ternyata 
sudah datang sejak jam 7 pagi,” 
jelasnya.

Tahun ini, rencana 
pembangunan RSUD Soewandhi 
juga mulai dikerjakan. Pembangunan 
gedung delapan tingkat tersebut 
akan diperuntukkan sebagai instalasi 
rawat inap, gedung parkir dan 
pusat pengobatan kanker seperti 
pelayanan radioterapi, fasilitas 
hemodialisa, fasilitas MRI dan lain-
lainnya. Menurut Ery, dengan adanya 
fasilitas pengobatan kanker di RSUD 
Soewandhi bisa menarik pasien 
yang selama ini menumpuk di RS Dr. 
Soetomo.

Ia juga memastikan bahwa di 
tahun 2019 ini Pemkot Surabaya akan 
membangun IPAL di 10 puskesmas 
di Surabaya dan akan merehabilitasi 
kerusakan ringan di 24 puskesmas 
serta 28 pustu (Puskesmas Pembantu). 
Bahkan, akan ada pemeliharaan di 39 
puskesmas dan 31 pustu.

Lanjut, Di bidang sosial, 
permasalahan penduduk miskin masih 
menjadi hal yang paling diperhatikan 
Pemkot Surabaya. Di tahun ini, 
pemkot akan melakukan sinkronisasi 
dan integrasi data penduduk 
berpenghasilan rendah dengan data 
kependudukan dalam rangka menuju 
data tunggal sebagai dasar pemberian 
intervensi. Dengan demikian, pemkot 
akan mudah memonitoring intervensi 
yang diberikan kepada penduduk 
berpenghasilan rendah.

“Nanti akan ada perwali yang 
mengaturnya. Siapa saja yang masuk 
kategori penduduk miskin, kemudian 
apa saja bentuk pembinaan kita 
terhadap mereka hingga hasil dari 
pembinaan itu. Semua bisa terpantau 
dengan baik sehingga bentuk 
intervensi yang kita berikan juga tepat 
menyelesaikan masalah,” jelas Ery.

Terakhir, tak lupa, 
Pembangunan infrastruktur masih 
menjadi salah satu fokus dari Pemkot 
Surabaya di tahun 2019 ini. Kali ini, 
Pemkot Surabaya akan membangun 

beberapa jalan dan jalur pedestrian. 
Khusus untuk pembangunan jalan 
akan dilakukan di Jalan Lingkar Luar 
Timur (Ruas Frontage Nambangan-
Kyai Tambak Deres), Jalan Lingkar 
Luar Barat (Ruas Kelurahan Sememi 
Kecamatan Benowo), Jalan Merr, Jalan 
Raya Wonokromo (frontage), jalan 
akses lapangan tembak, Jalan Kauman, 
dan pembangunan Jebatan Joyoboyo 
Wonokromo.

Sementara untuk 
pembangunan pedestrian akan 
difokuskan di Jalan Kertajaya Sisi 
Selatan (pom bensin viaduk), Jalan 
Dr. Soetomo sisi utara dan sisi barat 
selatan, Jalan Dharmahusada ke barat, 
Jalan Nginden sisi timur, Jalan Perak 
Barat, Jalan Kedungdoro sisi barat (ruas 
Kedungsari), Jalan HR Muhammad, 
Jalan Demak, Jalan Manyar Kertoarjo 
sisi utara, Jalan Gentengkali, Jalan 
Bubutan sisi timur, Jalan Mayjend 
Sungkono, dan Jalan Bubutan (sentra 
PKL Indrapura). 

“Kami juga akan segera 
menuntaskan pembangunan pompa 
petekan karena itu sangat urgent dan 
kemarinnya pengembangnya putus 
kontrak. Nanti akan kami bangun 
dengan kapasitas 24 meter persegi/
detik,” katanya.

Jalur pedestrian di Jalan 
A. Yani
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Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Tri Rismaharini 
di periode keduanya, berbagai insfrastruktur telah 
dibangun untuk warga Surabaya. Tidak hanya 
mengandalkan APBD, wali kota perempuan pertama 
di Surabaya ini juga cerdik mengelola dana CSR 
dari perusahaan-perusahaan untuk disulap menjadi 
infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas 
warga Kota Pahlawan.

Pesatnya Pembangunan 

Infrastruktur Surabaya
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Menurut Pakar 
Arsitektur dari Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya 
(ITS), Prof. Dr. Ir. Johan 
Silas, pembangunan 

infrastruktur di Surabaya cukup pesat 
dibandingkan dengan kota selainnya. 
Ia menilai kinerja Wali Kota Surabaya 
khususnya di bidang pembangunan 
infrastruktur telah sesuai dengan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

“Janji-janji beliau di masa 
kampanye Pilkada yang juga tertuang 
pada RPJMD ternyata sudah 
terpenuhi, bahkan lebih. Akan 
tetapi, perkembangan Kota 
Surabaya lebih dari yang 
diprediksikan,” ujarnya.

Tidak hanya 
pembangunan infrastruktur 
seperti jalan raya, 
jembatan, underpass 
maupun overpass, 
sistem transportasi di 
Kota Surabaya juga telah 
menggunakan teknologi 
canggih. Sistem transportasi 
pintar yang bernama Surabaya 
Intelligent Transport System (SITS) 
dibangun guna mengoptimalkan 
penggunaan jalan raya serta 
memantau kondisi kepadatan lalu 
lintas. 

“Sistem transportasi kita saat ini 
kan sudah bisa mengukur kepadatan 
lalu lintas, data tersebut kemudian di 
jadikan acuan untuk mengatur durasi 
lampu lalu lintas. Dengan begitu 
kepadatan jalan akan dapat dibagi 
sesuai dengan kapasitas jalan tersebut,” 
jelasnya.

Johan Silas menambahkan, 
keberadaan sistem transportasi pintar 
tersebut sangat membantu dalam 
meminimalisir kemacetan di Surabaya. 
Ia mengaku saat ini kemacetan di 
Surabaya hanya ada di jam-jam 
tertentu seperti saat pagi dan petang 
hari, sedangkan selainnya terbilang 
lancar. Tinggal memperluas cakupan 
jangkauan SITS ini hingga ke pelosok-
pelosok kota.

“Selain sistem transportasi, 
ada satu hal yang selama ini entah 
mengapa kurang terekspose oleh 
media. Kota Surabaya ini juga 
memiliki smart drainase. Dengan 
smart drainase kita dapat memantau 
ketinggian air pada saluran-saluran air 
yang ada di seluruh penjuru kota. Kita 
sudah punya alat untuk memantaunya 
secara otomatis,” jelasnya saat bertemu 
dengan redaksi Gapura di Bagian 
Humas Pemerintah Kota Surabaya.

Data-data hasil pantauan 
tersebut akan menjadi acuan untuk 
mengatur pintu air mana yang harus 
dibuka dan pintu air mana yang harus 
ditutup. Semua dapat terkoordinasikan 
dengan baik melalui sistem smart 
drainase tersebut. Hal ini pula 
yang menjadi kunci cepat surutnya 
genangan air ketika hujan deras.

Pembangunan berbagai 
infrastruktur serta sistem 
penunjangnya seperti SITS dan smart 
drainase mampu meningkatkan 
aksesibilitas warga Surabaya. Johan 
Silas menilai capaian-capaian tersebut 

disebabkan adanya semangat 
pelayanan publik dalam setiap 
kebijakan pembangunan di Surabaya. 

“Saya melihat apa yang 
telah dicapai oleh Kota Surabaya ini 
dikarenakan adanya semangat untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
warga Surabaya,” tandasnya.

Kawasan Promenade di Jalan 
Tunjungan

Berbicara tentang tahun 
2019, Johan Silas berpendapat 

kedepannya kawasan Tunjungan 
harus dibangun menyesuaikan 

perkembangan di kawasan 
tersebut, dimana 

pembangunan itu tidak 
ada dalam RPJMD. Ia 
memberi bocoran 
rencana pembangunan 
kawasan promenade 
di jalan Tunjungan. 
Kawasan promenade 
merupakan kawasan 
yang mengutamakan 

area pejalan kaki 
dibandingkan kendaraan 

bermotor. Nantinya di 
Jalan Tunjungan juga akan 

dilewati trem, tersedia satu jalur 
bus umum dan hanya kendaraan 

pemilik bangunan di kawasan tersebut 
saja yang bisa masuk.

“Seperti yang saya katakan 
tadi, perkembangan kota Surabaya 
melebihi dari apa yang kita prediksi. 
Pertumbuhan bangunan baru tidak 
hanya ada di pinggiran kota, namun 
juga di tengah kota. Saat ini tengah 
dibangun dua gedung besar di area 
Tunjungan. Dan tahun ini akan dimulai 
pembangunan suatu kompleks 
ekonomi terpadu” jelasnya.

Ke depannya, kawasan 
Tunjungan juga akan banyak ditanami 
pohon-pohon rindang sehingga dapat 
membuat pejalan kaki merasa lebih 
nyaman. Pembangunan kompleks 
ekonomi terpadu dan kawasan 
promenade ini digadang-gadang 
akan mampu membangkitkan kembali 
kawasan Tunjungan seperti di masa 
kejayaannya dulu.

Prof. Dr. Ir. Johan Silas
Pakar Arsitektur

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

11
JANUARI
- 2019 -



Tahun baru waktunya menilik perkiraan ekonomi yang baru. Di 
tahun 2019, perlu adanya pemahaman keadaan ekonomi dan 
terciptanya target-target baru untuk mengembangkan ekonomi. 
Gapura berkesempatan berdiskusi tentang perkiraan ekonomi 
ke depan bersama Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si., dari Fakutas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

Memprediksi 
Tren Perekonomian Surabaya 

Setahun ke Depan

Economic Outlook 2019
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Menurut dosen Ilmu 
Ekonomi tersebut, 
Melihat economic 
outlook Surabaya di 
tahun 2019 tentunya 
perlu menilik kembali 

hasil tahun 2018. Pertama, menilik 
angka PDRB Surabaya. Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Surabaya pada tahun 2018 sudah 
mencapai sekitar 600 triliun rupiah. 
Angka tersebut adalah nilai tambah 
barang dan jasa yang dihasilkan dari 
seluruh kegiatan perekonomian yang 
ada di kota Surabaya. Perkembangan 
ekonomi di tahun 2018 dipengaruhi 
oleh faktor ekonomi eksternal, yakni 
trade war Amerika dan Cina, baik 
dalam skala nasional, regional (Jawa 
Timur) dan kota. 

Rahma, sapaan akrabnya, 
membuka catatannya. Tahun 
2017 silam, walikota Surabaya, Tri 
Rismaharini, menginginkan di tahun 
2018 Surabaya untuk mendapatkan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 7 
persen. Namun, dikarenakan adanya 
gangguan ekonomi eksternal tersebut, 
pertumbuhan ekonomi baik nasional, 
regional maupun kota menurun. 
Angka pertumbuhan ekonomi kota 
Surabaya hanya berada titik 5,8 
persen, yang mana masih lebih tinggi 
dari Jawa Timur yang hanya mencapai 
5,4 persen. Angka inflasi juga masih 
terukur, yaitu 3 persen. Dari 38 
kabupaten dan kota, Surabaya masih 
menjadi penyumbang PDRB tertinggi 
di Jawa Timur sebesar 15 persen. 
Angka-angka ini menunjukkan bahwa 
perekonomian di Surabaya sedang 

meningkat pesat.

Menurut Rahma, Perekonomian 
di kota Surabaya berkembang 
pesat karena adanya infrastruktur 
yang mendukung. Jalanan yang 
terus dibangun merupakan pemicu 
tingginya usaha di Surabaya. 
Keberadaan infrastruktur yang 
mendukung sangatlah penting, karena 
menghubungkan antar wilayah pelaku 
usaha. 

“Dengan adanya infrastruktur 
yang baik, maka akan memunculkan 
interconnectedness. Tidak adanya 
interconnectedness akan menyebabkan 
tingginya harga-harga yang dapat 
mengakibatkan inflasi”, terangnya.

Ia pun menggarisbawahi 
Program pembangunan infrastruktur 
yang gradual dari pusat mendukung 
adanya interconnectedness. Jawa 
Timur yang selama ini hanya didukung 
oleh 7 kota (salah satunya adalah 
Surabaya, kini sudah tidak. Program ini 
juga bertujuan untuk menyambungkan 
Indonesia bagian terluar dengan pulau 
Jawa. Salah satunya adalah Surabaya 
menjadi tujuan perniagaan wilayah-
wilayah Indonesia bagian timur. Return 
of investment dalam perhitungan nilai 
investasi di Surabaya yang sangat 
tinggi juga menjadi alasan lain. 

Anggaran belanja tahun 2017 
meningkat pula menjadi 9,1 triliun 
rupiah dibandingkan tahun 2010 yang 
hanya 4 triliun rupiah. Meningkatnya 
anggaran belanja juga dipengaruhi 
oleh kesadaran warga Surabaya akan 
peraturan, contohnya membayar pajak 
tepat waktu. Adanya harmonisasi 
antara pemerintah, pelaku usaha dan 
pekerja juga mempengaruhinya.

“Saat ini memang infrastruktur 
Surabaya sudah cukup baik, namun 
perekonomiannya masih termasuk 
high-cost economy. Hal ini dikarenakan 
masih kurangnya transportasi publik di 
Surabaya. Pembangunan transportasi 
publik ini nantinya akan meningkatkan 
efisiensi,” tambahnya. 

Karakter High-cost 
perekonomian Surabaya saat 
ini memang berasal dari biaya 
transportasi. Transportasi seperti LRT 
dan MRT untuk menyambungkan 

Surabaya dan sekitarnya sangatlah 
penting. Nantinya, keberadaan 
transportasi tersebut akan menciptakan 
low-cost economy yang dapat menarik 
lebih banyak investor.

Pada aspek lain, kini Surabaya 
sedang menggalakkan program 
pariwisata. Pariwisata sendiri 
merupakan sektor pendukung nomer 
tiga setelah jasa dan manufaktur. 
Namun Rahma melihat pariwisata di 
Surabaya sendiri belum maksimal. 
Ini membuatnya berharap saat ada 
gangguan ekonomi eksternal, kita 
tidak perlu takut kalau pariwisata kita 
berkembang, karena dollar akan tetap 
masuk. Bahkan, harapannya pariwisata 
dapat lebih berkembang di atas 
manufaktur. 

“Pariwisata sebagai salah satu 
bagian dari ekonomi lokal nantinya 
akan membantu menjaga ekonomi 
Surabaya untuk bertahan saat ada 
permasalahan ekonomi eksternal”, 
terangnya 

Sama halnya dengan UKM. 
Di tahun 2019, kemungkinan besar 
UKM akan kian menggeliat. Hal ini 
juga didukung oleh daya beli tinggi 
masyarakat Surabaya yang sudah 
mencapai 51%. Hal ini terbalik dengan 
dulu yang daya beli rendah justru 
51%. Tidak akan perlu khawatir untuk 
menghilang karena salah satu kekuatan 
Surabaya yang terletak di local wisdom. 
Artinya, produk lokal Surabaya tidak 
kalah dengan produk asing.

Terakhir menurut Rahma, 
Untuk PMA (Penanaman Modal 
Asing) sendiri, melihat dari tahun-
tahun sebelumnya. Di tahun 2017, 
PMA di Surabaya sudah mencapai 45 
juta dolar amerika. Memang, angka 
tersebut merupakan penurunan dari 
PMA 2016 yang mencapai 74.470 juta 
dolar amerika. Penurunan ini sendiri 
diakibatkan oleh faktor eksternal. 
Infrastruktur dan pelayanan masyarakat 
di Surabaya yang kian membaik dan 
efisien mendukung adanya PMA, 
sehingga permasalahan bukan berasal 
dari internal. Surabaya sudah sangat 
welcome dengan investor asing. Per 
Oktober 2018 lalu PMA di Surabaya 
meningkat menjadi 50 triliun rupiah. 
(ANA)

Dr. Wasiaturrahma
Dosen Ilmu Ekonomi

Universitas Airlangga
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Harapan warga Surabaya di 
tahun 2019KATA MEREKA !

Kalau mau jujur, harapan buat Surabaya hampir tidak ada. Surabaya sudah 
memuaskan dan cukup nyaman. Tapi kalau disuruh mengharap, ya semoga 
transportasi bisa semakin lancar, agar jalanan tidak semakin macet. Dari sisi 
ekonomi juga sudah cukup oke. Gap miskin dan kaya tidak sampai terasa “gila” di 
Surabaya. Semoga yang sudah ada tetap terjaga.

Harapan untuk Surabaya yang jelas lebih tertata kotanya. Kemudian lebih banyak 
ruang hijau dan lebih bersih. Kalau bisa mungkin ditambahkan tempat hiburan 
non-mall di tengah kota, seperti amusement park. Tentunya yang terpenting 
semoga masyarakat Surabaya menjadi lebih peduli dengan kebersihan kota. 
Percuma apabila pemerintah kerja keras demi kemajuan kota sedangkan 
masyarakat kepeduliannya rendah.

Ada beberapa harapan saya untuk Surabaya. Pertama, semoga ada cara yang 
lebih baik untuk mengakomodasi kebutuhan komunitas muda agar dikenal oleh 
rakyat. Misalnya pengenalan dengan online maupun offline. Kemudian perbanyak 
fasilitas yang mendukung minat baca. Terakhir, agar masyarakat bisa belajar untuk 
bisa mengembangkan kebanggaan sebagai warga Surabaya dengan berbagai 
cara. Bukan hanya dalam konteks budaya lokal tapi juga konteks bidang yang 
sedang berkembang sekarang. 

DANTE NARARYA – GURU

PANJI SATYA – KARYAWAN SWASTA

FLORENCIA – BARISTA
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Semoga Surabaya tahun ini menjadi lebih baik. Kemudian kendaraan umum 
yang masih rusak atau keadaannya kurang ya diperbaiki. Saya sering ke taman 
dengan keluarga. Bagus tamannya. Harapannya taman diperindah. Cuma wifi 
di taman saya rasa masih kurang. Padahal katanya semua taman akan diberi 
fasilitas wifi. Terakhir jalanan yang masih rusak agar dipebaiki karena masih 
banyak.

Harapannya semoga Surabaya berkembang terus, terutama di bidang bisnis. 
Supaya cari kerja disini lebih mudah karena lebih banyak pilihan. Investor 
dapat mengembangkan bisnis disini jadi lapangan pekerjaan juga bertambah. 
Contohnya saja bisnis property atau perhotelan. Di sini hotel bintang 5 masih 
belum banyak. Semoga lalu lintas tetap aman terkendali jangan sampai makin 
terhambat.

Di tahun 2019, semoga kenyamanan dan fasilitas umum dipertahankan. 
Kemudian lebih banyak tempat sampah di trotoar untuk menghindari adanya 
membuang sampah sembarangan. Lalu pengaspalan jalan raya secara merata. 
Beberapa tahun akhir ini keadaan kota sudah lumayan membaik, melihat 
beberapa titik penataan jalan raya yang diubah. Penambahan Bus Surabaya 
juga merupakan perkembangan yang bagus untuk transportasi umum.

Harapannya mungkin transportasi seperti bus umum lebih banyak. Kemudian 
kemacetan diperbaiki. Tempat wisata non-mall juga masih kurang. Museum 
dan galeri seni alangkah baiknya apabila diperbanyak. Sejauh ini hiburan 
utamanya masih mall saja. Lalu harapannya kesadaran masyarakat Surabaya 
meningkat. Sewaktu CFD banyak yang merokok dan membuang sampah 
sembarangan. 

ANWAR – PETUGAS KEBERSIHAN

ANDI RIZZKI – KARYAWAN PERHOTELAN

EZRA YAMIN – MAHASISWA

 ARYANA – SISWI SMA
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Pekerjaan konstruksi yang cepat seringkali hanya dinikmati sebagai tontonan dalam 

video-video yang beredar di media sosial, itupun dikerjakan di luar negeri semisal 

Jepang atau Belanda. Tetapi Pemerintah Kota Surabaya bersama pihak terkait 

berhasil melakukan pekerjaan konstruksi secara cepat ketika menangani amblesnya 

Jalan Raya Gubeng akhir tahun lalu.

Cepat Tanggap 
Benahi Raya Gubeng

Jalan Raya Gubeng ambles

Jalan Raya Gubeng 
tersambung kembali
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Di penghujung tahun 2018 
lalu, warga Surabaya 
dihebohkan dengan 
amblesnya Jalan Raya 
Gubeng. Banyak yang 
menduga proses 

perbaikan jalan yang ambles hingga 
kedalaman mencapai 15 meter 
membutuhkan waktu lama. Dugaan 
itu terbantahkan, sebab hanya dalam 
waktu seminggu, Jalan Raya Gubeng 
sudah bisa dilalui seperti semula.

Seperti yang kita ketahui 
sebelumnya, Jalan Raya Gubeng 
mengalami penurunan tanah secara 
mendadak pada Selasa (18/12/2018) 
malam. Tepatnya di depan Kantor 
Bank Nasional Indonesia (BNI) 
hingga membentuk sinkhole dengan 
panjang 60 meter lebar 40 meter 
dan kedalaman hingga 15 meter. 
Beruntungnya, amblesnya Jalan Raya 
Gubeng ini terjadi di malam hari ketika 
jalanan sedang sepi sehingga tidak 
ada korban. Meski demikian, kejadian 
ini mengakibatkan terputusnya Jalan 
Raya Gubeng serta hancurnya seluruh 
jaringan utilitas yang ada di kawasan 
tersebut.

Tak membutuhkan waktu lama, 
Rabu (19/12/2018) Wakil Wali Kota 
Surabaya, Wisnu Sakti Buana, jajaran 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, 
serta tim ahli dari ITS langsung 
meninjau lokasi. Peninjauan tersebut 
berlanjut dengan pertemuan yang 
membahas tentang upaya perbaikan 
Jalan Raya Gubeng agar bisa kembali 
seperti semula secepat mungkin. 
Terkait tentang penyebab amblesnya 
Jalan Raya Gubeng, Pemkot Surabaya 
menyerahkan sepenuhnya pada 
penyelidikan tim labfor Polri. 

“Pemkot 
Surabaya pun sudah 

menunjuk tim untuk melakukan 
penelitian bersama tim Labfor Polri, 
sehingga kesimpulannya nanti dari 
mereka,” kata Wisnu.

Bagi Pemkot Surabaya, lanjut 
dia, yang paling penting adalah 
memulihkan Jalan Raya Gubeng 
beserta utilitasnya yang ada di lokasi. 
Tujuannya, supaya jalan itu bisa 
kembali normal dan bisa difungsikan 
kembali. “Target pemulihannya 
secepatnya,” tegas dia.

Di hari kedua, proses perbaikan 
pun dimulai. Kali ini, proses perbaikan 
jalan dipantau langsung oleh Wali 
Kota Surabaya, Tri Rismaharini setelah 
sebelumnya jatuh sakit. Masih dengan 
bantuan kursi roda untuk menopang 
tubuhnya, Wali Kota Risma memberi 
instruksi langsung agar upaya 
perbaikan jalan bisa terselesaikan 
secepat mungkin. 

“Itu lampunya (PJU) pasangen 
di sini, buat penerangan. Terus 
di sisi selatan juga dipasang. Jadi 
masing-masing sisi ada empat lampu 
penerangan,” ujarnya.

Ya, perbaikan jalan akan 
dikerjakan 24 jam nonstop agar 
lekas selesai. Target yang diharapkan 
oleh wali kota perempuan pertama 
di Surabaya ini tidak lebih dari 
seminggu. Ia bersama jajarannya 
juga telah melakukan perhitungan 
jumlah kebutuhan pasir (sirtu) untuk 
pengurukan. Bahkan ia menegaskan, 
untuk mempercepat perbaikan jalan, 
pengerjaan juga akan dilakukan malam 
hari. “Saya usahakan sebelum satu 
Minggu, kalau bisa lima hari. Ini kita 
hitung ternyata butuhnya 1800 dump 
truck (pengangkut pasir),” terangnya.

Awalnya, Wali Kota Risma 
memprediksi kebutuhan pasir hanya 
sebanyak 600 truk. Namun ternyata 

untuk 
menutup lubang 

sebesar itu dibutuhkan 36.000 
kubik pasir atau setara dengan 1800 
dump truck. Karenanya, Wali Kota 
berkoordinasi dengan jajarannya agar 
meningkatkan jumlah truk pasir yang 
bisa didatangkan dalam satu hari 
menjadi 400 truk. Selain itu, ia juga 
berkoordinasi dengan pihak Kepolisian 
Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). 
Sebab menurutnya, kendaraan dump 
truk dilarang melintas kawasan kota 
pada saat jam kerja. 

“Karena kan ini ngambil 
sirtunya dari luar kota, jadi agak jauh. 
Tapi sudah dikasih bantuan dengan 
Polda, truk-truk itu ada tulisan Polda, 
karena inikan off (truk) ndak boleh 
masuk sebetulnya,” jelasnya.

Dengan mendatangkan 
minimal 400 truk setiap harinya, 
proses perbaikan jalan diprediksi 
bisa diselesaikan dalam waktu 
3-4 hari. Hingga di hari Minggu 
(23/12/2018) proses pengurukan terus 
dikerjakan. Selama beberapa hari 
itu, pemandangan keluar masuk truk 
terlihat baik dari sisi utara maupun sisi 
selatan lokasi. 

Memasuki hari keempat, 
setidaknya 1000 dump truck yang 
membawa sirtu telah didatangkan 
untuk menutup lubang di Jalan 
Raya Gubeng. Kini lubang sedalam 
15 meter yang menganga di hari 
pertama telah tertutup rata dan nyaris 
rampung. Pada tahap ini Pemkot 
Surabaya tengah berupaya melakukan 
pengerjaan proses pemadatan tanah 
dan pemasangan besi SSP (Steel Sheet 
Piles). 

“Jadi hari ini kita lakukan 
pemadatan (tanah), pengurukan 
udah selesai, kita sirami supaya padat. 
Nanti agak siang, kita pasang besi 
pengaman (SSP), supaya tidak longsor 
ke tempat yang lubang itu,” kata Wali 
Kota Risma saat memantau recovery 
Jalan Raya Gubeng yang ambles, 
Senin, (24/12/18) pagi.

Proses pengurukan Jalan 
Raya Gubeng
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Jalan Raya Gubeng sudah 
dapat dilewati kendaraan 

kembali

Jalan Raya Gubeng sudah 
teraspal

Setelah itu, kata dia, besok atau 
lusa pihaknya kemudian melakukan 
pemasangan kerikil untuk penguat 
pondasi jalan. Sebab menurutnya, 
Jalan Raya Gubeng merupakan jalan 
Nasional, sehingga pondasinya harus 
benar-benar kuat, karena dilalui 
berbagai jenis kendaraan. 

“Mungkin besok atau lusa kita 
bisa mulai pasang kerikil untuk pondasi 
jalan itu, terus kita aspal. Sebetulnya 
ini kan  jalan Nasional, jadi bebannya 
itu truknya gede, busnya juga gede,” 
ujarnya.

Terlebih, ia juga minta kepada 
jajarannya agar sisi sebelah barat yang 
terkena longsor, diperkuat dengan 
beton cor. Sebab, ia khawatir, kalau 
hanya dipasang besi pengaman tanpa 
beton cor, tanah bisa sleding dan 
menyebabkan kembali longsor. “Karena 
itu, saya tadi minta nambah penguatan 
sisi barat yang terkena longsor itu, kita 
pasang beton penguat,” imbuhnya.

Wali kota berharap, pengerjaan 
recovery Jalan Raya Gubeng yang 
ambles, bisa rampung dalam kurun 
waktu tujuh hari. Sebab, saat ini tengah 
memasuki libur natal dan tahun baru, 
sehingga ia kemudian melakukan 
koordinasi dengan pihak Kepolisian 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Polda 
Jatim), untuk perizinan tonase truk 
bermuatan.

“Mudah-mudahan ini waktunya 
nututi, kita juga coba minta bantuan 
untuk pembatasan (perizinan) tonase 
dulu. Karena ini kan bulan natal 
dan tahun baru, kita takutnya besi 
pengamannya ndak bisa pesen,” 
terangnya.

Selasa (25/12/2018), permukaan 
Jalan Raya Gubeng telah siap di aspal. 
Hanya saja, Kota Surabaya diguyur 
hujan pada Rabu dini hari sehingga 
pengaspalan tidak bisa dilakukan. Para 
pekerja harus menunggu hingga pukul 
5 pagi untuk memastikan permukaan 
tanah benar-benar kering dengan 

memasang karung goni dilindas alat 
berat hingga siang hari. 

Disampaikan Wali Kota, dari 
hasil rapat, usai proses pengaspalan 
dan mendapat rekomendasi dari 
Komite Keselamatan Konstruksi, Tim 
BBPJN VIII, dan Tenaga Ahli maka 
pihaknya segera melakukan uji coba 
operasional Jalan Raya Gubeng. “Kalau 
uji coba lancar, insyallah Jalan Gubeng 
bisa segera dipakai kembali,” katanya.

Tepat pukul 18.00, Kamis 
(27/12/2018), Jalan Raya Gubeng resmi 
dibuka. Hanya saja, dari empat lajur 
yang ada, baru 2 lajur yang boleh 
dilintasi kendaraan. Sebab, dua lajur 
selainnya masih diperlukan untuk 
melanjutkan pemasangan besi SSP. 

Meski demikian, Wali Kota Risma 
memastikan bahwa dua lajur yang 
difungsikan tersebut sudah aman 
untuk dilintasi. 

Langkah cepat Pemkot 
Surabaya dalam melakukan recovery 
Jalan Raya Gubeng menuai banyak 
apresiasi positif dari masyarakat. Meski 
demikian, keberhasilan perbaikan 
juga tidak luput dari peran serta tim 
ahli dari ITS, jajaran Polda Jatim serta 
warga Surabaya yang tak pernah 
berhenti mendoakan kelancaran proses 
perbaikan jalan. Tentunya kita semua 
berharap kejadian serupa tidak pernah 
terjadi lagi di Kota Pahlawan tercinta.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Surabaya dari tahun ke tahun terus 
merangkak naik. Pada tahun 2019 ini, 
Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 
PAD Surabaya mencapai Rp 5,190 triliun 
atau naik sekitar 10,13 persen.

Targetkan PAD Surabaya Tembus 

Rp 5,1 Triliun di 2019

Kota Surabaya
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Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak 
Daerah (BPKPD) Kota 
Surabaya Yusron 
Sumartono mengatakan 
target PAD tahun 2018 

sebesar Rp 4,7 triliun. Kemudian, 
target PAD tahun 2019 sebesar 
Rp 5,190 triliun. Target PAD itu 
berasal dari hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain PAD yang sah. 

“Jadi, target PAD tahun 2019 
ini naik 10,13 persen dibanding 
target PAD tahun 2018,” kata 
Yusron saat jumpa pers di kantor 
Humas Pemkot Surabaya, Kamis 
(27/12/2018).

Menurut Yusron, PAD melalui 
hasil pajak daerah merupakan salah 
satu penyumbang PAD terbesar. 
Khusus untuk PAD melalui hasil 
pajak daerah ini, target tahun 
2018 sebesar Rp 3,6 triliun dan 
realisasinya sampai tanggal 21 
Desember 2018 sudah mencapai 
Rp 3,7 triliun atau 104,80 persen. 
“Sudah melampaui target, dan ini 
kemungkinan masih akan terus 
naik hingga akhir tahun 2018 ini,” 
tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa 
jenis pajak daerah yang ditanganinya 
itu ada sembilan macam, yaitu pajak 
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan 
jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air 
tanah, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). 
Sedangkan yang paling strategis dan 
besar adalah PBB dan BPHTP.

“Khusus untuk PBB, target 
tahun 2018 Rp 1 triliun dan sampai 
tanggal 21 Desember 2018, sudah 
realisasi Rp 1,183 atau 112,26 
persen. Sedangkan untuk BPHTP, 
target tahun 2018 Rp 1,176 triliun 
dan sudah realisasi Rp 1,182 triliun 
atau 100,51 persen dan ini akan 
terus naik di akhir tahun,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Yusron 
juga optimis bisa mencapai target-
target itu, terutama target di sektor 
pajak daerah. Sebab, ia mengaku 
memperbaiki dan meningkatkan 
berbagai layanan perpajakan, 
sehingga semakin mempermudah 
proses pengurusan perpajakan dan 
membayar perpajakan. 

Bahkan, ia juga mengaku 
sudah memfasilitasi dengan 
mekanisme secara online dengan 
menggandeng bank-bank 
pemerintah untuk bisa menerima 
perpajakan. 

“Melalui mekanisme ini, maka 
pembayaran perpajakan ini bisa 
dilakukan dimana-mana,” ujarnya.

Ia juga menambahkan pada 
tahun 2017, sudah ada perda pajak 
online, sehingga saat ini perda pajak 
online ini sudah dilaksanakan secara 
bertahap di beberapa sektor. Alhasil, 
di pertengahan tahun 2018 lalu, 

sudah nampak ketercapaiannya. 

“Memang ada kenaikan yang 
signifikan di pertengahan tahun 
2018 lalu, dan ini akan terus kami 
laksanakan tahun depan,” imbuhnya.

Pada tahun 2018 lalu, 
memang belum semua jenis pajak 
menggunakan online. Makanya, 
pada tahun 2019 ini terus 
ditingkatkan supaya fasilitas ini bisa 
diberlakukan di semua jenis pajak. 

“Sejauh ini yang sudah 
ada sistem onlinenya memang 
tergantung jenis pajaknya. Kalau 
hotel sudah 80 persen dan restoran 
sekitar 50-60 persen,” tegasnya.

Tahun depan, Pemkot 
Surabaya juga melihat peluang 
pada pajak restoran. Alasannya, 
bisnis kuliner masih lebih 
prospek ketimbang perhotelan. 
Ia mencontohkan, setiap 
pembangunan ruko, mal, hotel, 
dan gedung perkantoran, pasti 
ada warung atau kafe yang masuk 
kategori restoran. Jumlahnya 
bisa lebih banyak ketimbang 
pembangunan hotel atau mal itu 
sendiri. 

“Restoran adalah kebutuhan 
sehari-hari masyarkat dari sisi 
pemenuhan kebutuhan makan. Jadi, 
di manapun (restoran) pasti laris. 
Jadi, insyallah semua target-target ini 
akan tercapai,” pungkasnya.
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Pemerintah Kota Surabaya mempunyai cara terdiri 
untuk mengapresiasi para petugas lapangan setiap 

tahunnya. Pesta Cak Koen menjadi ajang untuk 
memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

para petugas lapangan, termasuk petugas kebersihan. 
Dalam acara ini, sebanyak 12.050 paket sembako 

diberikan kepada mereka.

Apresiasi untuk 
Punggawa Kebersihan Kota 

Pesta Cak Koen tahun 2018 
ini dibagi menjadi dua 
tempat. Khusus untuk 
petugas lapangan pria 
dipusatkan di Taman Surya 
depan Balai Kota Surabaya. 

Sedangkan untuk petugas lapangan 
wanita diletakkan di kediaman Wali 
Kota Surabaya. Anak-anak mereka pun 
dihadirkan untuk memeriahkan agenda 
tahunan ini.

Pada saat pesta, sebanyak 
12.050 paket sembako dibagikan 
kepada mereka ditambah lagi 
doorprize menarik bantuan dari 

sponsor. Beberapa doorprize 
diantaranya adalah tiga unit sepeda 
motor, 18 sepeda angin, tiga televisi 
ukuran 32 inch, tiga mesin jahit, tiga 
mesin cuci, 18 setrika, sembilan magic 
com dan berbagai doorprize menarik 
lainnya.

Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini mengatakan setiap tahun 
Pemkot Surabaya rutin menggelar 
acara Pesta Cak Koen. Acara ini 
sebagai bentuk apresiasi kepada para 
pekerja lapangan yang selama ini telah 
bekerja keras dan tidak kenal lelah 
untuk Kota Pahlawan. “Saya ucapkan 

terimakasih kepada semuanya dan 
acara ini juga banyak dibantu oleh 
para sponsor yang telah perhatian 
dengan para pekerja lapangan,” kata 
Wali Kota.

Menurut Risma, biasanya 
acara Pesta Cak Koen diadakan 
setelah penghargaan Adipura. 
Namun, karena tahun ini penghargaan 
Adipura diundur, dan acara Pesta 
Cak Koen telah dinanti-nantikan, 
maka dari itu pihaknya memilih untuk 
menyelenggarkan acara tersebut. 

Kemeriahan Pesta Cak Koen 2018
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“Adipuranya baru besok, tapi 
karena ini (penghargaan) adipuranya 
tidak mulai-mulai, sehingga kita 
adakan duluan. Karena ini (acara Cak 
Koen) sudah ditunggu-tunggu oleh 
mereka,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota 
Risma juga memotivasi para pekerja 
lapangan agar tidak tergoda dengan 
narkoba. Ia berpesan kepada para 
petugas lapangan yang hadir, agar 
tidak coba-coba dengan narkoba. 
Sebab, jika terbukti menggunakan 
narkoba, pihaknya akan memberi 
langkah tegas. 

“Semua petugas tolong jangan 
sekali-kali tergoda dengan narkoba. 
Tidak ada yang namanya narkoba itu 
bisa bikin kuat dan sehat,” pesannya.

Tidak hanya itu, wali kota 
juga berpesan kepada para petugas 
lapangan agar tetap menjaga 
semangat kerja. Dengan semangat 
kerja itulah, akan menjadi jalan bagi 
para petugas lapangan untuk bisa 
membawa anak-anak mereka menjadi 
lebih baik. Menurutnya, semua orang 
berhak mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk sukses dan merubah 
hidup lebih baik.

“Banyak diantara anak-anak 
petugas lapangan yang berhasil dan 
sukses. Semua diberikan kesempatan 
yang sama. Anak tukang sapu ataupun 
tukang taman, itu juga berhak untuk 
sukses,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Ery 
Cahyadi mengimbau kepada seluruh 
masyarakat Surabaya agar tidak 
membuang sampah langsung ke 
dalam saluran. Dari beberapa hasil 
temuan di lapangan, ia mengaku 
bahwa banjir disebabkan dari sampah 
yang menumpuk di saluran. 

“Dari pengalaman Banyu Urip 
sama Simo Gunung Keramat kemarin, 
banjir bukan disebabkan dari saluran. 
Namun, disebabkan dari springbed 
dan kasur yang masuk di saluran,” kata 
dia.

Menurutnya, Pemkot Surabaya 
tidak bisa bekerja sendiri untuk 
mewujudkan lingkungan yang bersih 
dan nyaman. Tanpa sinergi dengan 
masyarakat, maka hal itu tidak akan 
terjadi. Oleh karena itu, ia meminta 
kepada masyarakat Surabaya untuk 
bersama-sama menjaga kebersihan 
kota. “Saya berharap betul kepada 
masyarakat Surabaya, jika membuang 
sampah jangan langsung ke saluran. 
Pemerintah kota tidak bisa bekerja 
sendiri tanpa sinergi dengan 
masyarakat, untuk kebersihan 
Surabaya,” imbuhnya.

Hibah Excavator dan Dump Truck
Pada kesempatan yang sama, 

Pemkot Surabaya menerima hibah satu 
unit Excavator dan Dump Truck dari 
Bank Mandiri. Hibah itu diserahkan 

oleh Regional CEO 8 Jawa 3 Bank 
Mandiri Surabaya R Erwan Djoko 
Hermawan dan diterima langsung oleh 
Wali Kota Risma saat Pesta Cak Koen. 

Erwan mengatakan hibah 
kendaraan ini merupakan bentuk 
komitmen dan dukungan Bank 
Mandiri dalam berkontribusi 
pembangunan nasional. Salah satunya 
untuk mendukung kebersihan bina 
lingkungan dan kenyamanan Kota 
Surabaya melalui bantuan dua 
kendaraan tersebut. Ia berharap 
bantuan ini bisa bermanfaat untuk 
mendukung kebersihan lingkungan di 
Kota Surabaya. Bahkan, ia mengaku 
keberhasilan yang telah diraih Kota 
Surabaya dalam menjaga lingkungan, 
sudah diakui oleh pihak kantor pusat. 

“Semoga dengan hibah 
ataupun bina lingkungan ini, bisa 
melengkapi semua kegiatan ini. 
Sehingga nanti di tahun-tahun 
berikutnya, Surabaya tetap menjadi 
kota yang berskala Internasional,” 
ujarnya.

Wali Kota pun menyampaikan 
terimakasih dan memastikan bantuan 
itu akan sangat bermanfaat bagi Kota 
Surabaya ke depannya. Terutama 
dalam hal pengerukan sungai 
dan kali, membuat waduk hingga 
pengangkutan sampah ranting pohon. 
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” 
tutupnya.

Mendapatkan sembako dan 
berbagai doorprize seperti 
sepeda angin dll
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Upaya meningkatkan 
konektivitas antarwilayah 

dalam kota terus 
dilakukan Pemerintah 

Kota dengan penambahan 
sepuluh armada Bus 

Suroboyo.   

Sepuluh Armada Baru 
Koneksikan Surabaya

Peluncuran 10 bus baru 
itu ditandai dengan 
pemotongan tumpeng yang 
dilakukan oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 
dan diberikan kepada kru 

Suroboyo Bus. di halaman Balai Kota 
Surabaya, Jumat (4/1/2019). Wali Kota 
beserta jajarannya langsung mencoba 
menaiki Suroboyo Bus baru dengan 
beranjak dari halaman Balai Kota 
Surabaya keluar ke Jalan Sedap Malam 

lanjut Jalan Wali Kota Mustajab menuju 
Viaduk Gubeng untuk kembali lagi ke 
halaman Balai Kota Surabaya melalui 
Jalan Pemuda.

Dengan bertambahnya 
10 unit armada Suroboyo Bus ini, 
Pemkot Surabaya sudah memiliki 20 
bus angkutan umum, 18 diantaranya 
Suroboyo Bus dan dua unit lagi 
adalah double decker atau bus 
bertingkat. Risma mengatakan 

Tambahan 10 Suroboyo 
Bus baru
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Suroboyo  Bus yang baru ini untuk 
menambah kekuatan bus yang sudah 
ada sebelumnya, supaya nantinya 
headway atau waktu antara dua sarana 
angkutan untuk melewati suatu titik 
atau tempat perhentian bus bisa lebih 
pendek. Selama ini, rata-rata 20 menit 
dan selanjutnya diharapkan lebih 
pendek bisa menjadi 10 menit. 

Ia juga berharap nantinya 
lebih banyak warga Kota Surabaya 
yang tertarik untuk menggunakan 
angkutan massal ini, sehingga nanti 
dapat mengurangi kecelakaan dan 
dapat mengurangi kemacetan di Kota 
Surabaya. Selain itu, bus ini juga untuk 
memperbaiki kualitas lingkungan di 
Surabaya. 

“Menurut saya selama ini warga 
Surabaya masih belum banyak yang 
tertarik untuk naik bus, sehingga kami 
terus dorong dan memastikan bahwa 
bus ini aman dan nyaman, headway-
nya juga tidak perlu menunggu lama 
lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, 
Risma juga menjelaskan beberapa 
kemudahan yang ditambahkan. Ia 
berujar bahwa Suroboyo bus yang 
baru ini memiliki dua pintu masuk, 
sehingga apabila berhenti di halte-
halte akan lebih mudah karena bisa di 
sisi kiri maupun sisi kanan.Selain itu, 
bus baru ini juga bisa charger HP dan 
juga free WIFI. Haparannya, anakmuda 
Surabaya bisa semakin tertarik untuk 
menaiki bus ini dengan fasilitas free 
WIFI. 

“Kalau anak muda Surabaya 
tertarik naik bus, maka angka 
kecelakaan bisa ditekan, karena selama 
ini angka kecelakaan tertinggi usia 
remaja atau anak muda,” imbuhnya.

Lebih Lanjut, Risma juga 
memastikan pembayaran Suroboyo 
Bus itu akan tetap memakai sampah 
botol plastik. Ini untuk mengedukasi 
masyarakat untuk bersama-sama 
menjaga lingkungan dan ternyata 
selama ini manfaatnya sudah sangat 

terasa di Surabaya. 

“Saat ini sampah plastiknya 
sudah berkurang, jarang sekali kami 
menemukan sampah plastik di selokan. 
Kalau masih ada, itu sisa-sisa kemarin, 
sekarang sudah hampir tidak ada,” 
tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya Irvan 
Wahyu Drajat memastikan 10 armada 
Suroboyo Bus yang baru itu akan 
ditambahkan untuk rute barat-timur 
sebanyak 7 armada. Sedangkan 3 
armada lainnya akan ditambahkan 
untuk mendukung rute utara selatan, 
sehingga nantinya setiap rute akan ada 
10 armada. “Jadi, nanti masing-masing 
10 armada, baik rute barat-timur dan 
utara-selatan,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa 
kapasitas Suroboyo Bus yang baru ini 
65 orang. Berbeda dengan bus yang 

lama dengan kapasitas 67 orang. 

“Kapasitasnya 65 orang karena 
bus yang baru ini memiliki dua pintu, 
kalau bus yang lama kan hanya satu 
pintu. Kacanya juga lebih rendah, 
sehingga secara keseluruhan desainnya 
lebih bagus yang ini,” ujarnya.

Penambahan Suroboyo Bus ini 
direspon baik oleh Masyarakat. Rina 
Septiani sebagai pengguna mengaku 
ikut senang dengan penambahan 
armada bus ini.

“Suroboyo bus satu sisi bikin 
kita ingin naik tranportasi umum. 
Karena busnya nyaman, banyarnya 
pakai botol plastik, selain murah kan 
juga jadi ramah lingkungan. Apalagi 
armadanya di tambah, saya sih sebagai 
warga kota surabaya ikut senang dan 
bangga pastinya.” Ujar Rina Septiani 
pengguna Suroboyo Bus.(NYW)
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Pembangunan ruas jalan Banyu Urip-Tandes-Benowo 
terus dilakukan untuk mengelola kemacetan serta 
meningkatkan aksesibilitas Surabaya-Gresik. 
Perkembangan terakhir, ruas Jalan Sememi 
sudah siap untuk dilewati.

Bertahap Mengurai Kemacetan 
di Surabaya Barat

Update Pembangunan Jalan Raya Sememi 

Proyek box culvert Jalan 
Sememi sudah bisa dilewati
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Kabar baik itu disampaikan 
Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini ketika meninjau 
proyek box culvert di Jalan 
Sememi Minggu, (29/12/18). 
Kunjungannya kali ini, 

untuk memastikan bahwa proyek 
box culvert Jalan Sememi yang telah 
selesai diaspal, bisa segera difungsikan, 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
mengurangi kemacetan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota 
Risma meminta kepada jajarannya 
agar ruas jalan baru yang telah diaspal, 
mulai pertigaan Jalan Kendung hingga 
ujung barat Jalan Sememi, bisa segera 
dibuka dan dimanfaatkan untuk akses 
jalan. Namun, sebelumnya pihaknya 
akan menyiapkan rambu-rambu dan 
marka jalan.

“Ruas ini sampai (pertigaan 
kendung) BDH, mungkin bisa kita 
buka segera, mungkin minggu depan. 
Biar disiapkan rambu-rambunya 
dulu, dikasih marka, supaya ndak ada 
kecelakaan,” katanya

Box Culvert adalah beton 
bertulang pra cetak yang membentuk 
segi empat dan berfungsi kedap 
terhadap masuknya air tanah atau 
eksfiltrasi, yang akan menyatu 
meskipun terdapat pergeseran tanah. 
dengan kata lain box culvert adalah 
gorong-gorong beton yang di bentuk 
pabrik ataupun sebagian besar bisa 

dicor ditempat.

Walikota mengungkapkan ruas 
jalan baru yang telahselesai diaspal 
itu, mencapai sekitar 800 meter. Ruas 
baru itu, diharapkan rampung dan 
bisa segera dilewati kendaraan. Tahap 
akhir pekerjaan pengerjaan ialah 
pemasangan marka jalan dan penutup 
selokan.

“Nanti ini kita buka dulu sampai 
ruas ini (pertigaan Kendung). Mudah-
mudahan akhir bulan depan (2019) kita 
bisa aspal semua, kita bisa fungsikan,” 
jelasnya.

Proyek bersifat multiyear 
tersebut, hingga kini terus dikebut oleh 
Pemkot Surabaya untuk mengurangi 
kemacetan. Bahkan tahun depan, 
Risma mengaku pihaknya mulai 
menggebut pengerjaan box culvert 
dari titik sebelah barat Kecamatan 
Tandes menuju Jembatan Kandangan.

 “Jadi dari Tandes kita sampai 
kesini (arah barat). Terus kemudian kita 
lanjut sampai ke Jembatan Kandangan,” 
tutupnya.

Jalan raya sememi sebelumnya 
menjadi jalan yang padat akan 
kendaraan, seringkali terjadi macet. 
Kendaraan besar pun banyak melintasi 
jalan tersebut. Jalan penghubung 
surabaya-gresik ini menjadi semakin 
padat. Sempitnya jalan juga menjadi 
masalah tersendiri, karena di salah satu 

sisi jalan terdapat sungai pemerintah 
kota surabaya memasang proyek 
box culvert untuk memperlebar jalan 
sehingga dapat mengurai kemacetan.
Box Culvert yang tersambung satu 
sama lain secara simultan akan 
memperlancar saluran dan menamah 
kapasitas jalan

“Sepertinya proyek ini sudah 
beberapa bulan, dan akhirnya bisa 
di operasikan dua jalur, kalau begini 
lumayan bisa mengurangi macet, 
setidaknya bisa mengurai kemecetan. 
Meskipun sebelum dan sesudah 
jalan sememi masih ada proyek dan 
sebagian jalan yang belum di sentuh 
proyek yang sama”. Ujar Umar pemilik 
toko di jalan raya sememi. 

Hal yang sama juga dirasakan 
warga setempat Fanny Setya Nugroho, 
warga sekitar. Mahasiswa kampus 
negeri di Surabaya yang setiap harinya 
melintasi jalan raya Sememi optimis 
dan menyambut baik berlanjutnya 
pembangunan jalan raya Sememi ini.

“Sebenernya belum ada 
perubahan yg signifikan. Hanya 
memang kemacetan di daerah itu 
sudah terurai memang. Jadi, Sebelum 
ada jalan yg diresmiin, setiap pagi 
sudah menjadi langganan macet. 
Semoga dengan jalan yang sudah jadi 
ini perjalanan menjadi lancar dan bisa 
lebih hemat waktu “ Ujarnya
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Penyembelihan unggas yang selama ini dilakukan 
di pasar-pasar tradisional Surabaya, nampaknya 

tidak akan terlihat lagi. Pasalnya, Pemerintah 
Kota Surabaya terus mensosialisasikan larangan 

memotong unggas sembarangan. 

Pasar Bukan Tempat 
Penyembelihan Unggas

Sosialisasi Perda Kota Surabaya No 8 Tahun 1995
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Peraturan daerah (Perda) Kota 
Surabaya nomor 8 tahun 
1995 tentang penampungan 
dan penyembelihan unggas 
pasal 10 sudah diatur bahwa 
setiap penyembelihan 

unggas harus dilakukan di dalam 
rumah pemotongan unggas. Bahkan, 
usaha penyembelihan ini harus 
mendapatkan izin dari kepala daerah. 

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kota Surabaya 
Joestamadji mengatakan perda 
ini harus ditegakkan karena untuk 
mencegah penularan penyakit unggas 
kepada manusia dan pencemaran 
lingkungan. Makanya, Pemkot 
Surabaya terus mengedukasi dan 
mensosialisasikan perda ini supaya 
tidak ada lagi penyembelihan unggas 
di pasar tradisional Surabaya. 

“Jadi, pemusatan 
penyembelihan unggas ini sangat 
penting supaya tidak ada penyakit 
menular dari unggas,” kata Joestamadji. 

Menurutnya, Pemkot 
Surabaya memiliki dua opsi untuk 
mencegah penyembelihan unggas 
di pasar tradisional yang kemudian 
menimbulkan penyakit bagi manusia 
dan lingkungan. Pertama, memusatkan 
penyembelihan unggas di satu 
lokasi dengan membangun Rumah 
Pemotongan Unggas (RHU). Kedua, 
pemkot menyediakan daging unggas 
dalam bentuk karkas sehingga siap 
diperjualbelikan di pasar. 

“Dua opsi ini masih kita kaji, 
nanti tergantung opsi mana yang 
cocok untuk diterapkan,” ujarnya. 

Selama ini, pihaknya 
juga melakukan berbagai upaya 
pencegahan penyakit menular yang 
disebabkan dari unggas melalui 
vaknisasi terhadap unggas di beberapa 
sektor. Sektor satu dan dua, masuk 
dalam skala besar, yakni perusahaan 
ayam. Kemudian sector tiga dan empat 
meliputi skala menengah dan kecil. 

“Khusus di sektor empat, kami 
sudah melakukan vaknisasi 50 ribu 
ayam dan burung di bulan April dan 
oktober 2018,” kata Joestamadji. 

Tidak hanya vaknisasi, Joes 
mengungkapkan bahwa pihaknya 
melakukan penyemprotan di kandang 
ayam serta unggas yang berada di 
pasar dan kampung-kampung. 

“Penyemprotan harus dilakukan 
untuk mencegah berbagai macam 
penyakit menular dari unggas,” 
sambungnya. 

Ia berharap, dengan 
melakukan kegiatan vaksinasi setiap 
tahun serta rencana mendirikan 
Rumah Pemotongan Unggas (RPU), 
diharapkan mampu membawa dampak 
positif bagi masyarakat. “Semoga bisa 
mencegah dan mengurangi penyakit 
menular dari unggas,” imbuhnya. 

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup (LH) Kota Surabaya Agus Eko 
menjelaskan, jika penyembelihan 
unggas tidak dilakukan secara terpusat, 
maka dampak penyembelihan unggas 
ini akan mencemari lingkungan. Sebab, 
air limbahnya yang tidak terkelola 
dengan baik melalui IPAL dan akan 
tersebar ke saluran-saluran area 
pemotongan unggas. 

“Selain itu, menimbulkan 
penyakit bagi manusia dan 
pencemaran udara berupa bau tidak 
sedap di sekitar area penyembelihan 
unggas serta menggangu estetika kota 
serta kenyamanan warga kota,” jelas 
Agus. 

Oleh karenanya, Agus 
merekomendasikan agar 
penyembelihan unggas dilaksanakan 
secara terpusat di Rumah Potong 
Unggas (RPU) dengan IPAL. Hal ini 
sangat penting untuk mencegah 
timbulnya pencemaran lingkungan dari 
air limbah penyembelihan unggas. 

“Jika pemotongan unggas 
tidak dilakukan secara terpusat, 
itu akan sangat membahayakan 
bagi kelangsungan hidup manusia,” 
terangnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyakit Dinas Kesehatan Surabaya, 
Mira Novia menambahkan, lingkungan 
di pasar harus bersih. Pasalnya, 
lingkungan pasar yang tidak bersih 
akan menimbulkan berbagai macam 
jenis penyakit menular, salah satunya 
flu burung. 

Kendati demikian, Mira 
menegaskan bahwa penularan 
penyakit yang berasal dari unggas 
belum terjadi di Surabaya selama 
kurang lebih 4 tahun terakhir. 

“Terakhir penyakit flu burung 
menyerang manusia dan unggas tahun 
2013-2014, tapi sejak itu sudah tidak 
ada sampai saat ini,” pungkasnya.

Jual beli ayam potong di salah 
satu pasar di Surabaya
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Surabaya memang tidak memiliki alam 
yang indah untuk dijadikan tempat 

berwisata. Namun, Surabaya memiliki 
kawasan kota tua dengan bangunan-

bangunan bersejarah yang menyimpan 
potensi wisata tersendiri. Kini Pemerintah 

Kota (Pemkot) Surabaya berupaya 
mengoptimalkan potensi wisata kota tua 
dengan merevitalisasi kawasan tersebut.

Merevitalisasi Wajah Kota Tua, 
Menumbuhkan Potensi Wisata 

Di kawasan kota tua yang dekat dengan kembang 
jepun ini terdapat banyak bangunan-bangunan 
tua dan bersejarah. Tingginya nilai seni dan 
sejarah kawasan tersebut membuat Pemkot 
Surabaya bersama empat perusahaan cat 
melakukan pembenahan. Pembenahan yang 

dimaksud adalah dengan melakukan pengecatan ulang 
bangunan-bangunan tua tersebut agar terlihat lebih cantik. 
Nantinya, kawasan tersebut akan dijadikan sebagai kawasan 
cagar budaya.

Suasana Jalan Panggung 
sesudah pengecatan

Program Pengecatan Jalan Panggung
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Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini mengatakan, pengecatan 
di kawasan kota tua Surabaya 
dilakukan agar ada pembaharuan 
di Kota Pahlawan. Tujuannya, lanjut 
dia, mempercantik kawasan agar 
menjadi destinasi wisata baik untuk 
warga Surabaya maupun luar 
Surabaya. “Kalau tempatnya bagus 
orang dari luar Surabaya datang lalu 
sekalian belanja di sini,” ujarnya ketika 
melakukan simbolisasi pengecatan 
bersama empat perusaahan cat 
november lalu.

Diakui Wali Kota Risma, 
kawasan ini sangat indah dari segi 
bangunannya dan masih banyak 
ornamen-ornamen yang asli untuk 
kemudian dipercantik melalui sentuhan 
cat yang unik dan berwarna-warni.

 “Kalau warnanya biasa saja 
orang tidak terlalu perhatikan, tapi 
begitu warnanya berubah orang akan 
tertarik,” jelas Wali Kota Risma.

Menurutnya, kawasan kota 
lama dipilih karena dinilai memiliki 
potensi wisata yang apik dan baru bagi 
warga Surabaya. “Selain itu, kawasan 

ini menjadi lebih hidup utamanya di 
malam hari,” sambungnya.

Apresiasi positif juga datang 
dari warga sekitar, salah satunya adalah 
Husna. Menurutnya, kawasan kota 
tua menjadi lebih indah dan cantik. 
Kesan kusam di bangunan-bangunan 
lawas hilang meski hanya dengan 
pengecatan ulang. 

“Nanti kalau sudah selesai 
semua, pasti lebih indah,” ujarnya.

Sebagai awalan ditandainya 
pembenahan kawasan kota lama, 
rumah Abu Han yang terletak di 
Jalan Karet no 72 akan direvitalisasi. 
Kemudian, dilanjutkan ke beberapa titik 
antara lain, rumah jalan panggung no 
19, rumah belakang ruko jalan karet 
no 63 (bantaran sungai kalimas) dan 
toko yanmar (eks rumah kadin) jalan 
kembang jepun. 

Dalam proses pengecatan, 
tidak hanya pemkot dan perusahaan 
cat saja yang terlibat, warga sekitar 
dan komunitas pegiat sejarah juga 
turut serta membantu. Pelibatan 
warga dan komunitas pegiat sejarah 
ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan kelestarian 
bangunan bersejarah. Sebab, 
kelestarian bangunan bersejarah bukan 
hanya tanggung jawab pemerintah 
namun juga seluruh warga kota.

Sinergisitas yang dibangun 
Pemkot bersama perusahaan dan 
warga, membuatnya berharap, 
kawasan Surabaya Utara akan 
menjadi tempat wisata yang terawat 
dengan baik serta meningkatkan 
perekonomian warga.

Lanjut Kembang Jepun dan Jalan 
Karet

Upaya revitalisasi Kota terus 
berlanjut dengan pengecatan tampak 
depan bangunan (fasade) di sepanjang 
Jalan Kembang Jepun yang akan 
segera dilakukan. Total sebanyak 140 
bangunan dan empat bangunan 
cagar budaya yang akan direvitalisasi. 
Revitalisasi ini merupakan kerja 
gabungan dari tiga dinas sekaligus, 

yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar), Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota (Bappeko), dan 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta Karya dan Tata 
Ruang (DPRKP CKTR). Program ini juga 
menggandeng pihak swasta sebagai 
penyedia cat tembok.

Kepala Disbudpar Surabaya 
Antiek Sugiharti menuturkan, dalam 
kegiatan ini dilakukan pengenalan 
contoh mockup (visualisasi) warna 
cat bangunan yang diajukan dari 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 
Setiap bangunan mendapat jatah tiga 
model mockup. Disepakati bahwa 
paling lambat Rabu (30/1), pemilik 
bangunan sudah menentukan mockup 
agar pengecatan bisa segera terealisasi 
pekan ini. 

Selain menyediakan cat, 
pemkot juga menyediakan tukang 
cat jika pemilik bangunan meminta. 
Formulir keputusan pemilihan mockup 
bisa disetorkan langsung ke kantor 
Disbudpar di Gedung Siola atau jika 
ingin mendiskusikan lebih lanjut perihal 
renovasi bangunan, mereka bisa ke 
kantor Bappeko.

Kepala Bappeko Eri 
Cahyadi menjelaskan, kegiatan ini 
sebagai perhatian pemkot untuk 
menghidupkan dan meramaikan 
kembali wisata kota tua. 

“Pemkot ingin menghidupkan 
kembali yang sudah hidup, artinya bisa 
ramai. Ini bukan hanya pengecatan. 
Jadi kalau orang mau ke Surabaya, 
nang ndi rek, nang Pecinan, nang 
Ampel,” tuturnya.

Setelah pengecatan ini, 
Eri berharap agar tidak indah 
bangunannya saja, tapi sebisa 
mungkin warga membuat kegiatan 
yang sekiranya menarik wisatawan 
untuk datang ke kota tua. Pemerintah 
akan mendukung. Untuk mendorong 
kunjungan wisatawan ke kota tua, 
maka pemkot menargetkan sebelum 
bulan Mei, pengecatan fasade, dan 
pembangunan trotoar sebagai akses 
bagi pedestrian dan shuttle bus bisa 
rampung.
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KOLABORASI

Keberhasilan Kota Surabaya dalam berbagai aspek, menjadi 
perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Alhasil, Pemkot Surabaya kerap kali kedatangan 
tamu untuk belajar berbagai hal dari Kota Pahlawan, termasuk 
pada Rabu (12/12/2018), Wali Kota Bogor beserta jajarannya 

dan jajaran Pemerintah Kota Bandaraya Petaling Jaya, 
Malaysia, belajar ke Surabaya.

Percontohan dan Jujugan Pembelajaran
Pengelolaan Lingkungan

Awalnya, Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 
menerima kunjungan 
kerja Wali Kota Bogor 
Bima Arya Sugiarto 
beserta jajarannya, 

kepala dinas, camat dan lurah di ruang 
sidang Wali Kota. Dalam kunjungannya 
kali ini, Bima Arya dan jajarannya fokus 
belajar pada dua hal, yaitu pengelolaan 
kampung tematik yang menyebar di 
Kota Surabaya dan naturalisasi sungai.

Pada kesempatan itu, Risma 
menyampaikan bahwa kampung 
tematik di Kota Surabaya memang 

sengaja dirawat. Bahkan, sudah 
menyebar di berbagai kampung di 
Surabaya. “Yang paling penting adalah 
menumbuhkan kesadaran warga untuk 
sama-sama menjaga dan peduli pada 
kampungnya,” kata Wali Kota Risma 
saat pertemuan itu.

Saat itu, wali kota juga 
menjelaskan tidak ada hari tanpa 
mengeruk sungai, sehingga lama 
kelamaan sungai itu bersih dengan 
sendirinya. Ia juga mengaku memulai 
pengerukan itu dengan hanya dua alat 
berat, tapi sekarang sudah puluhan 
alat berat yang setiap hari bekerja 

mengeruk sungai dan saluran. “Jadi, 
tiap hari alat berat itu mengeruk, 
kemudian hasil kerukannya itu 
digunakan untuk membangun taman 
dan pemakaman di Surabaya,” kata dia.

Lebih lanjut, Risma 
menyebutkan bahwa hingga saat ini 
pengerukan sungai dan saluran sudah 
mencapai 2.865.002 meter persegi. 
Bahkan, saat ini Pemkot Surabaya 
sudah tidak ada lagi anggaran untuk 
membeli ranah urukan. “Melalui cara 
ini, Alhamdulillah kita bisa menghemat 
sebesar Rp 14 miliar untuk urukan,” 
tegasnya.

Kala Surabaya dikunjungi Pemkot Bogor dan Pemkot Bandaraya Petaling Jaya Malaysia
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Selain itu, Ia pun bercerita 
banyak tentang cara penertiban PKL 
dan pemberdayaan warga. Bahkan, 
pada kesempatan itu pula, ia mengajak 
Bima Arya memasuki ruang kerjanya 
yang terpajang ratusan monitor CCTV. 
Saat itu, ia menjelaskan bagaimana 
mengontrol Kota Surabaya dari ruang 
kerjanya itu, mulai keamanan, pompa 
air dan arus lalu lintas.

Saat di ruang kerjanya itu, 
Risma juga menyarankan kepada Bima 
untuk membuat sistem pendeteksi 
angin dan hujan. Apalagi, Bogor saat 
ini tengah diterpa musibah angin 
putting beliung, sehingga cocok untuk 
menerapkan system itu. “Saya sarankan 
Pak Bima untuk membuat ini dulu, 
karena ini sangat penting menurut saya 
di Bogor,” kata dia.

Sistem itu merupakan 
pendeteksi angin dan hujan yang 
nyambung dengan sistemnya BMKG. 
Melalui sistem itu, pergerakan angin 
dan lokasi-lokasi yang hujan bisa 
diketahui dengan terdeteksi.

Sementara itu, Wali Kota 
Bogor Bima Arya Sugiarto nampak 
tertarik untuk mengadopsi sistem 
itu untuk dibawa ke Bogor. “Jadi Bu 
Risma itu tahu apa yang dibutuhkan 
Bogor sekarang. Apalagi kita baru 
saja mengalami angin puting beliung. 
Memang tidak bisa dihindarkan, tapi 
kita bisa mengantasipasi itu dengan 
cara tanda-tanda alamnya. Bu Risma 
punya itu, kita akan minta itu untuk 
diaplikasikan nanti di Bogor,” kata Bima 
seusai bertemu Wali Kota Risma.

Menurutnya, yang paling 
penting sudah ada sistemnya, sehingga 
selanjutnya tinggal bekerjasama 
dengan instansi terkait (BMKG) dan 
stafnya bisa membaca sistem itu. 
Selama ini, kata dia, kalau cuaca belum 
sampai secanggih itu, karena selama 
ini hanya mendapatkan informasi dari 
BMKG, dan itu prosesnya agak lama. 
“Rencananya, sistem itu akan kami 
terapkan juga di Bogor, sehingga angin 
puting beliung bisa dibaca tanda-tanda 
alamnya secara cepat,” tegasnya.

Ia juga mengaku banyak sekali 
yang bisa diambil dari kunjungan 
itu. Bahkan, saran-sarannya  juga 

sangat banyak didapatkan dari 
pertemuan itu, termasuk penertiban 
PKL, pemberdayaan ekonomi warga 
dan pelayanan publik. “Banyak tadi 
saran-saran dari Bu Risma, bahkan 
yang sangat teknis sekali. Saya 
ucapkan terima kasih banyak kepada 
Bu Risma karena saran-sarannya 
sangat applicable untuk diterapkan di 
lapangan,” imbuhnya.

Inspirasi Pupuk Produksi Sendiri 
untuk Petaling Jaya 

Seusai menemui kunjungan 
dari Wali Kota Bogor dan jajarannya, 
selanjutnya Wali Kota menemui jajaran 
Pemerintah Kota Bandaraya Petaling 
Jaya Malaysia yang ingin belajar 
tentang pengelolaan lingkungan di 
Surabaya.

Ketua Penolong Pengarah 
Penghijaun Majlis Bandaraya 
Petaling Jaya Malaysia Marlena Binti 
Syafirudin mengatakan kunjungannya 
ke Surabaya dalam rangka untuk 
mempelajari berbagai inovasi 
pengelolaan lingkungan yang telah 
berjalan di Kota Surabaya. Bagi dia, 
pengelolaan lingkungan di Surabaya 
sudah sukses dengan berbagai 
inovasinya.

Menurut Marlena, berbagai 
inovasi pengelolaan lingkungan 
yang diterapkan Pemkot Surabaya, 
membuat pihaknya tertarik untuk 
mengadopsi dan menerapkannya di 
kotanya. Ia juga sangat tertarik dengan 
taman-taman di Surabaya yang 
dirawat dengan menggunakan pupuk 
kompos hasil olahan sendiri. “Kami 
telah mengunjungi Taman Bungkul dan 
Taman Harmoni, sangat kagum dengan 
taman di sini. Sebab, kalau taman di 
Malaysia, tidak menggunakan pupuk 
kompos sendiri, semuanya dibeli,” kata 
dia.

Ia berharap dengan 
kunjungannya kali ini, pihaknya dapat 
mempelajari lebih dalam mengenai 
inovasi-inovasi di bidang pengelolaan 
lingkungan yang telah dilaksanakan 
di Kota Surabaya. Sehingga, nantinya 
dapat diadopsi dan diterapkan di 
Bandaraya Petaling Jaya. “Kami harap 

dapat belajar teknik pengelolaan 
lingkungan, supaya nanti bisa kita 
terapkan di Bandaraya Petaling Jaya,” 
terangnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota 
Surabaya yang diwakili oleh Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan 
Pemkot Surabaya M. Taswin 
menjelaskan pengelolaan lingkungan 
yang dilakukan di Surabaya. Dalam 
paparannya itu, ia menjelaskan 
inovasi-inovasi yang telah diterapkan 
pemerintah dalam mengatasi berbagai 
permasalahan bidang lingkungan.

“Pengolahan sampah di 
Surabaya dimulai dari rumah tangga. 
Jadi, kami juga melibatkan warga untuk 
mengatasi masalah limbah rumah 
tangga ini. Kami menyediakan fasilitas 
pengelolaan sampah dengan kompos,” 
kata Taswin.

Taswin mengatakan, untuk 
mendorong masyarakat agar ikut 
peduli terhadap lingkungan, Pemkot 
Surabaya dalam tiap tahun juga 
mengadakan lomba kebersihan 
lingkungan. Dengan begitu, dalam 
tiap tahun volume sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Surabaya 
semakin menurun. 

“Di Surabaya juga ada lomba 
bidang lingkungan. Mulai dari tingkat 
RT, RW dan Kelurahan. Tujuan kami 
untuk mendorong warga agar peduli 
terhadap kebersihan lingkungan,” 
ujarnya.

Ia mengungkapkan Pemkot 
Surabaya juga menyediakan fasilitas 
berupa taman aktif dan pasif yang 
tersebar di Kota Surabaya. Harapannya, 
dengan banyaknya ruang terbuka hijau 
ini, dapat mengurangi tingkat polusi 
udara. Selain itu, di taman-taman 
itu biasanya juga dimanfaatkan oleh 
warga untuk berlibur dan bersantai 
bersama keluarga. 

“Taman-taman di Surabaya 
ini, kami rawat dengan menggunakan 
pupuk kompos hasil produksi sendiri. 
Sehingga dengan begitu, kita dapat 
meminimalisir anggaran biaya untuk 
perawatannya,” pungkasnya. (*)
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Upaya Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya 

merevitalisasi kawasan 
sejarah Kota Tua tidak hanya 

menuai apresiasi positif 
dari masyarakat. Beberapa 
kalangan juga memberikan 

kritik dan masukan terkait 
revitalisasi tersebut. 

Penyebabnya adalah warna 
cat yang dipilih dianggap 

kurang mencerminkan 
identitas Kota Tua.

Pasca Pengecatan Jalan Panggung, 
Dewan Berharap Pemkot 
Menghidupkan Ekonomi Kota Tua

Salah satu kritik dan masukan 
datang dari anggota DPRD 
Surabaya, Vinsensius. Pria 
yang akrab disapa Awey ini 
berpendapat bahwa warna-
warna bangunan tua yang 

dicat tidak mencerminkan kawasan 
heritage yang seharusnya menjadi 
identitas kawasan Kota Tua. 

“Warna-warnanya menor, tak 
serasi dengan estetika sebagai kawasan 
kota tua,” ujar Awey.

Menurut anggota Komisi C 
DPRD Surabaya ini, warna warna 
hasil pengecatan sejumlah bangunan 
di Jalan Panggung mirip dengan 
kampung warna-warni nelayan yang 
ada di Kenjeran. Warna-warnanya 
didominasi warna cerah dan warna 
permen. Padahal, seharusnya 
pemerintah kota bisa melakukan 
intervensi dengan mengajak warga 
serta pegiat sejarah sejarah untuk 
duduk bersama menjelaskan atmosfer 
yang ditampilkan pada Kota Tua.
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“Karena menurut penjelasan 
Prof Johan Silas. Meski tim cagar 
budaya sudah memiliki konsep warna, 
namun keinginan warga sebagai 
pemilik bangunan justru berbeda,” 
terangnya

Politisi Partai Nasdem ini juga 
mengatakan, pengecatan kawasan 
Kota Tua memiliki batasan-batasan 
tertentu. Dimana tembok bangunan 
bisa didominasi warna-warna seperti 
putih kuno. Sedangkan untuk pagar, 
kusen jendela dan pintu, warga pemilik 
bangunan diberi kebebasan untuk 
memilih warnanya. 

“Jangan sampai kalau kita klik 
di google Kota tua di Surabaya yang 
muncul warna-warni rumahnya seperti 
Barbie Dream House,” candanya

Kini, di sepanjang Jalan 
Panggung, tersisa empat bangunan 
yang belum dicat. Nantinya, di empat 
bangunan tersebut diupayakan akan 
dicat selaras dengan konsep Kota Tua. 
Komunitas Pegiat Sejarah “Begandring 
Soerabaia” akan melakukan 
pendekatan kepada para pemilik 
bangunan tersebut sehingga berkenan 
untuk dilakukan pengecatan.

Legislator yang tahun ini 
mencoba peruntungan di pemilihan 
legislatif DPR RI ini menyampaikan, 
konsep pembangunan kasawan 
Kota Tua itu sebenarnya ada tiga 
hal yakni pelestarian bangunan 
atau kawasan yang ada karena 
memiliki nilai historis, arsitektur dan 
ekonomi. Kemudian pengembangan 
dan bisa dimanfaatkan. Agar bisa 
menarik perhatian masyarakat untuk 
berkunjung, kawasan Kota Tua juga 
harus ditunjang fasilitas lainnya seperti 
tempat kuliner, industri kreatif dan 
sebagainya.

“Jika daerah itu hidup 
ekonominya, masyarakat sekitar bisa 
merawat sendiri bangunan yang 
dimiliki,” harapnya

Hal ini dikarenakan berdasarkan 
Perda No. 5 Tahun 2005 tentang 
Pelestarian Bangunan dan/atau 
Lingkungan Cagar Budaya, dana 

APBD tidak bisa digunakan untuk 
persil. Selama ini, Pemkot Surabaya 
mengandalkan dana CSR (Corporate 
Social Responsibility) untuk melakukan 
perawatan bangunan bersejarah yang 
dimiliki oleh perseorangan seperti di 
Jalan Tunjungan. 

Namun demikian menurut 
Awey, Revitalisasi Kawasan Kota Tua 
yang ada di Surabaya utara juga 
menggunakan dana APBD. Beberapa 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
ikut ambil bagian dalam program 
pembangunannya, seperti Dinas PU 
Bina Marga dan Pematusan yang akan 
mengerjakan trotoar, Dinas Kebersihan 
dan RTH menangani penerangan Jalan 
Umum (PJU).

Ketika perekonomian warga 
di kawasan Kota Tua bisa dihidupkan 
kembali maka pemilik bangunan 
bersejarah juga bisa mendapat 
keuntungan guna melakukan 
perawatan bangunan. Hal ini bisa 
dilihat pada kampung-kampung 
tematik di Surabaya seperti kampung 
Maspati, kampung Herbal Genteng, 
dan selainnya.

Namun, apabila konsep 
tersebut tidak berjalan, Awey khawatir 
2-5 tahun ke depan bangunan-
bangunan tua di kawasan Kota Tua 
akan kembali nampak tak terawat. 
Alhasil pemerintah kota harus kembali 
mencari sponsorship pengecatan lagi.
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BANGGA SURABAYA

Para investor dari dalam 
dan luar negeri kian 

tertarik untuk berinvestasi 
di Surabaya. Hal ini diakui 

karena berbagai kondisi 
yang mendukung seperti 

kondisi yang kondusif, 
pembangunan infrastruktur 

berkelanjutan, serta 
kemudahan perijinan.

Makin Prospektif dan Menjanjikan 
untuk Berinvestasi
Tahun lalu, Dinas 

Penanaman Modal dan 
pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) 
mencatat Rp 57,37 triliun 
investasi yang masuk di 

Kota Pahlawan. Padahal, target awal 
yang ditetapkan adalah Rp 41,58 
triliun. Nominal tersebut berasal 
dari tiga sumber, yakni penanaman 
modal asing (PMA) sebanyak Rp 0,71 
triliun, penanaman modal dalam 
negeri (PMDN) Rp 0,14 triliun, dan 
Rp 56,5 triliun dari non-fasilitas.

Kepala DPMPTSP Kota 
Surabaya Nanis Chairani 
mengungkapkan bahwa non-
fasilitas masih menjadi penyumbang 
dominan dalam pencapaian 
tersebut. Non-fasilitas merupakan 
investor yang memiliki badan usaha 
dengan nilai kurang dari Rp 15 miliar 
dan kebanyakan berasal dari lokal. 

“UMKM, startup dan 
industri-industri rumahan atau 
kecil itu juga termasuk non-fasilitas. 
Perkembangannya cukup signifikan, 

Investasi Rp 57,37 Triliun Masuk Surabaya
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sehingga angka investasinya juga 
cukup fantastis. Sebab, pemerintah 
kota juga memiliki kepedulian 
tinggi pada pemain di industri kecil 
dan menengah ini,” kata Nanis di 
kantornya.

Nanis menyadari, kesuksesan 
itu bukan tanpa alasan. Sederet 
inovasi kerap dilakukan demi 
menunjukkan Surabaya sebagai 
kota ramah investor. Hal itu juga 
demi turut merealisasikan misi 
yang dibawa Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini. Yakni, mewujudkan 
Surabaya sebagai pusat 
penghubung perdagangan dan jasa 
antarpulau dan internasional.

Selain itu, Surabaya 
memantapkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan daya 
saing usaha-usaha ekonomi lokal, 
inovasi produk dan jasa, serta 
pengembangan industri kreatif. 
Nanis menuturkan, pihaknya kerap 
melakukan diskusi dengan banyak 
pihak terutama investor dalam dan 
luar negeri. 

“Kami mengundang para 
investor, lalu memaparkan potensi 
apa saja yang ada di Surabaya. 
Selain itu, faktor pendukung 
seperti infrastruktur, keamanan, 
dan perizinan yang menjanjikan 
membuat investasi mereka terus 

berkembang,” ujarnya.

Nanis memastikan, Pemkot 
Surabaya sangat mempermudah 
perizinan, termasuk bagi usaha baru 
yang bermunculan di Surabaya. 
Tentu saja, hal itu demi menarik 
investor dari dalam dan luar negeri 
supaya menanamkan modalnya di 
Surabaya. Hingga kini, beberapa 
negara juga memercayakan 
Surabaya sebagai tujuan 
investasinya. Di antaranya, Tiongkok, 
Vietnam, dan Inggris.

Namun, data dari DPMPTSP 
menunjukkan bahwa PMA hanya 
mengisi sebagian kecil dari total 
investasi di Surabaya. Bahkan, 
mayoritas investasi berasal dari 
modal dalam negeri dan non-
fasilitas yang bersumber dari usaha 
rakyat. 

“Hal ini membuktikan bahwa 
Surabaya mampu berdikari secara 
ekonomi tanpa tergantung pada 
modal asing,” imbuhnya.    

Sementara itu, Ketua 
Asosiasi Pengusaha Kafe dan 
Restoran Indonesia (Apkrindo) 
DPD Jawa Timur Tjahjono Haryono 
mengatakan Surabaya menjadi kota 
yang kondusif untuk berinvestasi. 
Terbukti, tiap tahun jumlah 
pengusaha kafe dan restoran terus 

mengalami kenaikan. 

Dari 2017 ke 2018, tercatat 
20 persen pertumbuhan pengusaha 
kuliner. Mereka hadir dengan 
banyak inovasi, terutama menu yang 
disajikan dan interior kafe yang unik. 

“Masyarakat di Surabaya 
sangat apresiatif dengan usaha baru 
yang muncul. Jika ada kafe atau 
restoran yang baru buka, mayoritas 
pasti akan ramai,” kata dia.

Gaya hidup modern dan aktif 
di jejaring sosial juga menjadi salah 
satu faktor usaha yang berkembang. 
Lewat media sosial, promosi bisa 
dilakukan dengan tepat dan cepat.

Hal lain yang membuat 
bisnis terus tumbuh di Surabaya 
adalah faktor infrastruktur. Tjahjono 
mengakui bahwa Surabaya 
sebagai kota terbesar kedua di 
Indonesia memiliki infrastruktur 
yang mumpuni, sehingga sangat 
menarik perhatian investor untuk 
menanamkan modalnya. 

Terlebih lagi, pemerintah 
kota juga sangat kooperatif dengan 
mempermudah perizinan pendirian 
usaha baru, sehingga hal ini menjadi 
catatan tersendiri bagi investor.

Sentra UMKM Surabaya
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Pemerintah Kota 
Surabaya terus berupaya 

melakukan pencegahan 
banjir, termasuk banjir 

rob yang berasal dari 
air laut. Salah satu cara 

yang dilakukan untuk 
mencegah banjir rob ini 

adalah pembangunan 
rumah pompa Petekan.

Cegah Banjir Rob dengan 
Rumah Pompa Petekan

Rumah pompa yang saat 
ini pembangunannya terus dikebut 
itu berada di ujung Sungai Kalimas, 
tepatnya di sisi utara Jembatan 
Petekan. Pembangunan rumah pompa 
itu ditargetkan selesai akhir tahun 2019, 
sehingga diharapkan bisa langsung 
difungsikan untuk mengendalkan banjir 
rob. Wali Kota Surabaya beserta jajaran 
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan 
turun langsung untuk meninjau 
progress pembangunan rumah pompa 
itu. 

 “Saat ini pengerjaannya sudah 
selesai tahap pondasi bangunan, 
tahun 2019 ini akan kita lanjutkan, 

tinggal rumah bangunan atas sama 
pompanya,” kata Risma saat meninjau 
rumah pompa Petekan beberapa 
waktu lalu.

Menurut Wali Kota, melalui 
rumah pompa itu, maka banjir rob 
di wilayah utara dan tengah kota, 
diharapkan bisa diantisipasi. Sebab, 
selama ini apabila air laut sedang 
pasang, maka air laut itu akan masuk 
ke dalam kota melalui aliran sungai 
dan selanjutnya mengalir ke saluran-
saluran kecil hingga masuk ke tengah 
kota, sehingga berkali-kali kadang 
meskipun tidak ada hujan, tengah kota 
banjir. 
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“Karena tidak adanya rumah 
pompa di lokasi tersebut, sehingga 
beberapa wilayah terjadi banjir. Misalkan 
di Kali Sosok, Kalimas Timur, di sini, ini 
tidak hujan kok tiba-tiba banjir. Nah, 
itu asalnya dari rob, termasuk sampai 
Kalisari,“ ujarnya.

Oleh karena itu, pembangunan 
rumah pompa petekan ini menjadi 
salah satu prioritas utama Pemkot 
Surabaya dalam mencegah timbulnya 
banjir air rob, sehingga nanti ada back 
water yang berfungsi mengatur elevasi 
permukaan air laut. Jadi, apabila nanti 
air laut pasang, maka rumah pompa 
Petekan ini dapat berfungsi sebagai 
pengontrol elevasi permukaan air 
laut itu. Terlebih lagi, hampir setiap 
tahun permukaan air laut mengalami 
peningkatan akibat pemanasan global 
sehingga rumah pompa Petekan ini 
diharapkan menjadi salah satu andalan.

“Kalau air laut pasang, ini kan 
ada pintu, kita tutup, jadi dia (air) 
tidak masuk. Selama ini kan tidak ada. 
Sebetulnya, penyebab (banjir) itu karena 
tidak ada pintu air di sini. Kalau ini bisa 
efektif, ini bisa menyelamatkan seluruh 
kota,” ujarnya.

Disamping berfungsi sebagai 
pengendali banjir dampak dari air rob, 
Risma mengaku, nantinya di lokasi 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
objek wisata air baru. Karena selama 
ini, jika air laut surut, maka perahu tidak 
bisa lewat dan sebaliknya. Namun, jika 
ada rumah pompa, pihaknya dapat 
mengontrol permukaan air sungai agar 
bisa stabil.

“Kalau ini nanti ada pompa, 
ada pintu, maka bisa kita kendalikan 
permukaan air sungai itu. Jadi bisa 
tetap untuk wisata, bisa tetap untuk 
pengendalian banjir dampak air rob,” 
jelasnya.

Selain itu, ia juga bermimpi 
bahwa pada suatu saat nanti, air sungai 
di wilayah itu diharapkan bisa menjadi 
sumber air baku baru. Dengan adanya 
rumah pompa tersebut, dapat berfungsi 
sebagai pengontrol aliran air, sehingga 
tidak langsung terkontaminasi dengan 
laut. 

“Suatu saat mungkin bisa 
menjadi sumber air baku baru, karena 
kita bisa kendalikan tidak terkontaminasi 
air laut,” tuturnya.

Wali kota juga memastikan 
bahwa Pemkot Surabaya terus 
mematangkan desain rumah pompa 
tersebut. Bahkan, Ia mengaku 
akan berkonsultasi dengan pihak 
konsultan dan para ahli. Sebab, rumah 
pompa petekan sistemnya bukan 
seperti pematusan yang sifatnya 
mengosongkan air. Namun sifatnya 
untuk menstabilkan permukaan air. 

“Nanti coba saya komunikasi 
dengan konsultan perencananya. 
Ini desainnya beda dengan rumah 
pompa yang lain. Makanya nanti saya 
komunikasikan dengan para ahli juga 
konsultan,” pungkasnya. 

Proses pembangunan rumah 
pompa Petekan
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SOSOK

Muhamad Salman Al Farisy (22) tampak sibuk. 
Berulangkali Gapura menghubungi via whatsapp, 

baru terbalas lima jam kemudian. Aktivitasnya tampak 
jauh berbeda dengan remaja seumuran dengannya. 

Kini Salman tengah disibukkan dengan pekerjaan 
barunya, sebagai kopilot pesawat Citilink, yang sudah 

berlangsung selama enam bulan lamanya. 

Mimpi Jadi Kapten,
Sambangi Liponsos Saat Pulang 

Salman merupakan satu 
diantara lima pelajar 
asal Kota Surabaya yang 
mendapatkan beasiswa 
sekolah penerbangan dari 
Pemkot Surabaya. Perjalanan 

Salman sebagai co pilot melewati 
proses yang panjang. Berebut 

keberuntungan dari ratusan 
pelamar, akhirnya usahanya 
terbayar mahal dengan 
pekerjaan yang dikenal wah.

Salman bercerita kalau 
karirnya di Citilink berawal 

dari antusiasme dengan 

informasi tawaran beasiswa pemkot 
yang dipasang di majalah dinding 
sekolahnya, SMAN 10 Surabaya tahun 
2014 lalu. Salman akhirnya menaruh 
berkas pendaftaran ke Kantor Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Di tahun 
2015, namanya terpanggil sesudah 
dinyatakan lolos administrasi. Lalu 
dirinya dan pelamar lain mengikuti 
serangkaian tes, yang akhirnya 
dinyatakan lolos untuk sekolah 
penerbangan di Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Penerbang Kabupaten 
Banyuwangi.

Cerita Salman, Kopilot Peraih Beasiswa Penerbangan Kerjasama Pemkot-Citilink
Mu

ha
mad 

Salm
an Al Farisy
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“Saya tertarik ikut memang 
karena faktor ekonomi keluarga. 
Lumayan kalau jadi pilot bisa 
memperbaiki ekonomi semakin lebih 
baik,” jelas Salman.

Pelajar jurusan IPA ini mengaku 
membutuhkan waktu selama dua 
tahun untuk menjalani pendidikan. 
Molor enam bulan dari target awal. 
Masa pendidikan digelar mulai bulan 
Oktober 2015 sampai November 2017. 
Tidak cukup sampai disitu, Salman juga 
melanjutkan sekolah penerbang khusus 
airbus. Masa pendidikan dan simulasi 
berlangsung pada bulan Agustus 2018 
lalu, berakhir dengan predikat lulus 
sebagai kopilot.

Salman tidak ingat betul 
kapan dan rute yang dilalui, saat 
melakukan penerbangan pertama. 
Tapi yang di ingat, katanya perasaan 
bahagia, sesudah dinyatakan lolos 

menerbangkan pesawat. 

Pekerjaan barunya sebagai 
kopilot dijalani dengan waktu yang 
tidak pasti. Kadang seminggu lima 
hari kerja, empat hari kerja atau 
sehari libur sehari kerja. Ini yang 
menjadi perubahan dalam hidupnya, 
ketika menerbangkan pesawat juga 
membuatnya waktu sehari-hari 
terpakai dalam pekerjaannya. Waktu 
untuk keluarganya semakin pendek. 

“Jadi ini perubahan yang saya 
rasakan. Jadi jarang pulang. Bahkan 
lebaran tidak pulang kerumah. Saya 
juga melewatkan momen berharga lain 
dan tidak bisa kumpul,” jelas Salman.

Salman kini memikirkan untuk 
melanjutkan jenjang karirnya sebagai 
kapten. Untuk bisa menjadi kapten, 
masa kerja sebagai kopilot minimal 
harus dijalani selama 3,5 tahun. Baru 

tes sekolah kapten bisa dilakukan. 
Dalam karir di penerbangan, posisi 
kapten nantinya bisa berlanjut menjadi 
seorang instruktur. Di atasnya lagi, 
bisa melanjutkan untuk menjadi pilot 
manajemen. 

“Inginnya memang bisa 
meneruskan supaya jadi kapten,” ujar 
Salman singkat.

Di sisi lain, ternyata Salman 
tidak melupakan siapa dirinya. Terlahir 
dari keluarga yang sederhana, Salman 
ternyata punya jiwa sosial yang tinggi. 
Setiap pulang ke Surabaya, Salman 
kadang menyempatkan diri untuk 
mampir ke UPTD Liponsos Kalijudan, 
di mana kantor ini menampung 
anak-anak berkebutuhan khusus. 
Katanya, menyambangi liponsos 
mempertahankan dirinya untuk 
tetap punya jiwa sosial kepada 
sesama. Apalagi banyak orang 
yang kekurangan, yang kini tidak 
seberuntung dengan dirinya.

Dalam kesempatan bertemu 
dengan Tri Rismaharini Walikota 
Surabaya Senin (31/12) di rumah 
dinas walikota, Salman mengaku 
mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pemkot, karena sudah 
memberikannya kesempatan dan 
peluang menjadi pilot. Apalagi, sekolah 
penerbangan tidak murah. Bahkan 
mencapai ratusan juta rupiah.

“Untuk anak muda Surabaya, 
teruslah menggapai mimpi. Jangan 
pernah berhenti berusaha dan berdo’a,” 
jelasnya.and

Salman sewaktu sekolah pilot 
di Banyuwangi

Selepas Salman melakukan 
penerbangan perdana 41
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Dahliana Tuhuteru (43) berlari sumringah mendekati panggung utama 
event Mlaku-mlaku Nang Tunjungan Spesial, 18 November 2018 lalu di 

Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Namanya diumumkan menjadi juara dua 
kategori home industry dalam penganugerahan Pahlawan Ekonomi 2018, 

dengan produknya bernama “Ina Pie Susu”.

Kerja Keras Ubah Persepsi 

Pie Bukan dari Bali

Keberhasilan atas usahanya 
terwujud, sesudah melewati 
proses panjang selama 8 
tahun. Pie, sejenis makanan 
yang terdiri dari kulit kue 
kering dengan isi yang 

beraneka ragam, dilirik oleh juri 
dari Pemerintah Kota Surabaya dan 
Pahlawan Ekonomi, sebagai produk 
yang punya perkembangan positif 
selama 2018. Posisinya dibawah 
De’nil Puding Surabaya sebagai juara 
pertama, dan Diah Cookies sebagai 
best of the best di kategori yang sama.

“Senang rasanya bisa juara dua. 
Lumayan dapat hadiah order senilai 
20 juta rupiah dari pemkot,” jelas Ina, 
panggilan akrabnya.

Perempuan keturunan Ambon 
ini mengaku kesuksesan bisnisnya 
penuh lika-liku. Pie menjadi bisnis 

keluarga yang diturunkan oleh Widji 
Tuhuteru, ibunya. Ibu kandung Ina 
menggeluti bisnis makanan sejak tahun 
1974. Lalu Ina mulai meneruskan dan 
fokus membuat pie susu diawal tahun 
2010. Ina memilih membuat pie, karena 
respon positif dari konsumennya. 
Selain enak pie masih minim 
kompetitor.

Sejak putrinya, Afrinia Dea 
kembali pulang dari Bali untuk wisata, 
Ina disarankan untuk membuat pie 
Bali yang lebih enak. Alhasil, tantangan 
ini berhasil dituntaskan Ina dengan 
menghadirkan pie yang lebih besar. 
Selain kulit keringnya yang lebih berat, 
kuah kental (gravy) dibuat lebih tebal. 

“Cukup lama saya di PE, tapi 
baru berhasil di tahun 2018. Memang 
ini bagian dari proses,” ujar Ina.

Kenapa cukup lama?, Ina 
beralasan karena di awal bergabung 
dalam PE, dirinya hanya fokus 
pada penjualan. Maklum, Ina harus 
membiaya kedua putra-putrinya 
seorang diri untuk mengenyam 
pendidikan. Dea sekolah di STT Telkom 
Bandung, sementara Raihan sekolah 
di SD Muhammadiyah 1. Inilah yang 
menjadi bagian proses yang cukup 
berat bagi Ina, dalam menjalankan 
bisnis pienya. Akhirnya sesudah kondisi 
ekonomi membaik, Ina bisa kembali 
fokus dengan PE sejak tahun 2013 
sampai sekarang.

Selama di PE, Ina mendapatkan 
banyak dampak positif. Diantaranya 
cara melakukan penjualan online yang 
baik. Membuat story di media sosial, 
sampai waktu mengunggah konten 
promosi. Lalu juga mendapatkan 
pembekalan pembukuan keuangan 

Kisah Sukses Ina Pie, Runner up 1 Pahlawan Ekonomi 2018
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dan mengemas produk. Untuk 
kemasan, PE berkolaborasi dengan 
Tata Rupa, proyek Kreavi yang 
melibatkan mahasiswa-mahasiswi 
lulusan design, untuk mendukung 
kemasan produk supaya lebih bisa 
diterima di pasaran. Untuk penjualan, 
Ina mendapatkan order terbanyak 
lewat online. Seperti lewat Instagram, 
Line maupun Whatsapp.

Sekarang, Ina fokus dalam 
urusan kerjasama. Misalnya 
mengembangkan penjualan dengan 
reseller di luar kota. Sudah ada reseller 
di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 
Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Ina 
memilih tidak memakai kerjasama 
model konsinyasi, karena berisiko 
tinggi menyebabkan kerugian. Apalagi 
produknya bertahan hanya empat 
hari di suhu kamar sehingga sering 
mengalami pengembalian produk 
yang sudah berjamur.

Dengan berkembangnya 
inovasi, kini Ina Pie Susu menghadirkan 
banyak varian rasa. Seperti original, 
tuna asap, kismis, tiramisu, choco 
chips, keju, ayam sampai abon 
sapi. Harganya yang dipatok juga 
bervariasi. Untuk original misalnya, 
satu dus dengan isi 6 biji dijual degan 
harga Rp25.000,00. Sementara untuk 
rasa tuna asap, dijual dengan harga 
Rp50.000,00. Ina juga menghadirkan 
kemasan dengan isi 12 biji, dengan 
harga 2 kali lipat.

Menjadi bagian dari kisah 
suksesnya meneruskan bisnis keluarga, 
konsistensi menjadi poin penting. 
Godaan mengubah bahan dari 
bahan terbaik ke bahan nomor dua 
misalnya, mudah dilakukan oleh pelaku 
UMKM karena pertimbangan pada 
biaya produksi dan keuntungan. Tapi 
karena memilih untuk 

mempertahankan rasa, Ina 
mempertahankan dengan bahan 
terbaik. Respon positif dalam menjaga 
konsistensinya membuat ordernya 
terus meningkat. Ina menerima 
permintaan pie susu sebanyak 40 dus 
per hari, yang membuatnya tiap hari 
harus memproduksi pie susu.

Perlahan tapi pasti, pie 
sekarang tidak lagi dipersepsikan 
sebagai jajanan khas Bali, karena 
Ina berhasil mengenalkan pie di 
Surabaya dan sekitar. Dalam acara 
Young Foodpreneur Challenge 2018 
yang digelar Bogasari, Ina Pie Susu 
berhasil meraih juara pertama kategori 
food startup, dan juara ketiga dalam 
Telkom Craft Indonesia 2018 kategori 
makanan, serta juara harapan 1 dalam 
Lomba Cipta Menu Pemkot Surabaya 
2018.and

Proses embuatan pie susu
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AREK-AREK

Tidak banyak startup di 

Surabaya yang konsen 

terhadap segmen 

pendidikan. Tapi berkat 

keinginan yang tinggi 

sebagai problem solver 

dari anak-anak sekolah, 

Antonius Malem Barus 

(35) tergerak hatinya 

membuat Krya.id. 

Krya.id,

Startup yang Hasilkan Karya 

dari Anak Sekolah

Liza Stephanie (CEO)
membimbing siswi dalam 
menyelesaikan prototype
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Krya.id menjadi pusat 
generasi muda dalam 
kreatifitas dan inovasi 
lewat program kolaboratif. 
Dengan beranggotakan 
sejumlah anak muda yang 

punya kompetensi di masing-masing 
bidangnya, mereka mendampingi anak 
sekolah yang punya “masalah”, untuk 
bisa memecahkan menjadi sebuah 
karya, baik sistem atau produk. 

Krya.id terbentuk tahun 2009 
yang lalu, dimana Anton menghadiran 
Mind Class. Mind Class sebagai kelas 
kreatif untuk menyelesaikan masalah 
anak sekolah. Ada juga Mind WorKlass 
sebagai workshop kreatif untuk 
menginspirasi generasi muda belajar 
dari sebuah masalah sampai mulai 
berkarya. Konsentrasi juga melebar 
sampai pendampingan untuk 
menyelesaikan masalah 
dengan proses riset kreatif, 
hingga menciptakan sebuah 
karya kreatif, hasil riset 
maupun invensi sampai 
mendedikasikannya kepada 
masyarakat.

Menurut Liza 
Stephanie Chief Creative 
Officer Krya.id, Mind Class 
pertama kali mendampingi 
SMAK St. Hendrikus. Di 
tahun yang sama, 
Mind Class mulai 
mendampingi siswa 
dan berkolaborasi 
dengan guru desain 
dalam mempersiapkan karyanya, yang 
akhirnya mendapatkan penghargaan 
di ajang nasional First Design Award di 
Jakarta. Di tahun 2012, berkolaborasi 
dengan Global Innovation Through 
Science and Technology (GIST) 
Initiative, CRDF Global, USA. Di saat 
yang sama, karya siswa “Parking by 
Phone”, mendapatkan apresiasi Big 
100 International dan Top 20 National 
untuk GIST I-Dare Business Plan 
Competition dan diundang ke Jakarta 
untuk mengikuti pitching oleh CRDF 
Global, USA dan Kemenristekdikti.

“Perjalanan ditahun 2014, 
Mind Class berkolaborasi dengan 
Center for Young Scientist untuk 
mempersiapkan karya inovasi anak 
muda untuk International Exhibition 
for Young Inventors. Pada ajang ini, 
tim yang mendampingi mendapatkan 
penghargaan 2 medali perunggu,” jelas 
Liza.

Setahun kemudian, Anton 
dkk juga menginisiasi terbentuknya 
IDEONESIA (Idea for Indonesia), 
sebuah komunitas anak muda 
untuk bertemu dan bertukar ide 
untuk mengerjakan sebuah karya. 
Seiring perjalanan waktu, baru 
ditahun 2017 Krya.id berdiri untuk 
menjadi kolaborator sekolah dalam 
menjalankan karyanya di bidang 
pendidikan. 

Menurut Liza, Krya.id 
menghasilkan kesuksesan dalam 
pendampingan sejumlah anak 
sekolah, satu diantaranya Brandon 
Antonio Wisiman. Brandon yang 
merupakan siswa dari Elyon Christian 
School Surabaya datang ke Krya.
id dengan keluhan masalah kencing. 
Ya, Brandon tipikal dengan masalah 

kencing yang ribet kalau traveling di 
alam bebas. Dari masalah ini, Brandon 
justru menghasilkan sebuah temuan 
bernama “Pee Watering Container”. 
Bentuknya yang mudah dibawa 
kemana-mana, alat temuan Brandon 
sempat dibawanya untuk ikut dalam 
Awarding Hong Kong International 
Student Innovate Invention Contest 
2017 lalu. Karya ini diganjar juri dengan 
medali perak.

Selain karya Brandon, Krya.
ID juga mendampingi 3 pelajar asal 
SMP Kristen Dharma Mulya Surabaya 
menemukan X-Table. Aldrich, Bintang 
dan Gilbrand membuat inovasi X-Table 
sebagai solusi untuk siswa yang 
mengalami gangguan konsentrasi 
dalam ujian.

“Dalam satu kasus, ada ruang 
kelas yang di sekat dan menyebabkan 
polusi suara. Karena suara dari kelas 

lain terdengar ke kelas lain. Ini jadi 
sumber masalahnya,” ujar Liza.

Dari hasil diskusi dan 
pendampingan X-Table akhirnya 
tercipta. X berarti examination atau 
ujian. X-Table berupa meja belajar 
dengan earmuff. Penutup telinga ini 
efektif meredam kebisingan, sehingga 
konsentrasi siswa waktu mengerjakan 
soal ujian. Di bagian pojok meja, 
ada tempat untuk menaruh botol 
minum. Ketersediaan rak ini untuk 
memudahkan jangkauan siswa, supaya 
tidak terganggu waktu ujian  dengan 
kondisi haus.  Tidak hanya itu, di pojok 
kanan sisi depan ada papan putih 
dengan spidol non permanen, yang 
dipakai untuk corat-coret. Bagian ini 
untuk mengurangi pemakaian kertas, 
sebagai media hitung kalau sedang 
mengerjakan soal Matematika.

Selain dua karya tersebut, ada 
juga “Pudding Hand Sanitizer” karya 
Joan Aldina Agita Limanto mahasiswa 
Korea University jurusan Biomedical 
Science. Karya ini meraih medali 
emas di Global Youth Summit 2016 di 
Surabaya, dan Asia Pacific Conferens 
of Young Scientist 2016 di Indonesia.

Sementara Desi Ruth 
Assistant Coach Krya.id, Krya.id 

akan meluas tidak hanya soal 
isu pendidikan. Misalnya sisi 

profesional dan media. Sisi 
profesional bisa dilakukan 
dengan pihak swasta 
seperti perusahaan. Krya.

id hadir untuk menjawab keluhan 
dari pimpinan perusahaan, untuk 
menghadirkan perjalanan wisata 
karyawan yang lebih bernilai. Sehingga 
traveling menjadi bukan sekedar 
jalan-jalan biasa. Disisi media, Krya.id 
mencoba menghadirkan dokumentasi 
menarik seperti video, sebagai  bentuk 
pelaporan atas kinerja.

“Yang paling penting disini 
adalah karakter yang harus kuat 
dan komitmen, sehingga proses 
bisa berjalan baik dan menghasilkan 
sesuatu yang bernilai,” jelas Desi.

Dengan komitmen berkarya 
untuk Indonesia, Krya.id sudah 
menyebarkan segala bentuk 
perkembangan aktivitasnya di 
berbagai linimasa. Seperti facebook 
Krya.id, twitter @kryaid, maupun 
instagram @krya_id.and
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Surabaya punya banyak taman kota yang indah dan 
tersebar di seluruh wilayah Surabaya, dari timur hingga 
barat, selatan hingga utara. Fakta itu sudah tidak asing 

lagi dan sudah banyak di ketahui masyarakat khususnya 
Arek-arek suroboyo sendiri. Tapi apa kalian tau alternatif 

wisata hijau di Surabaya selain taman kota ?

Bersantai di 
Hutan Kota Pakal
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Nah untuk yang belum 
tau, Surbaya juga ada 
hutan kota loh. Jangan 
salah meskipun Surabaya 
adalah kota besar 
dan banyak gedung 

menjulang kita masih punya hutan 
kota. Hutan kota ini terbagi menjadi 
dua yang letaknya berdempetan. Luas 
lahan hutan kota ini masing-masing 
6.5 Hektare dan total 13 Hektare. Sejak 
dibangun pada 2008, kawasan tersebut 
berfungsi sebagai ruang terbuak hijau 
(RTH). Banyak pelajar yang berkemah 
dan berkunjung disana.

Lokasinya ada di barat 
Surabaya tepatnya di Kelurahan Pakal. 
Butuh sekitar 30-45 menit dari pusat 
kota menuju lokasi ini. Meskipun 
lokasi hutan kota tidak berada di 
jalan raya, lokasinya cukup mudah di 
temukan. Hanya butuh 500 M dari 
kantor kecamatan Pakal untuk lalu 
belok ke kiri memasuki gang. Sekitar 
200 meter pengunjung perlu melewati 
lintasan kereta api, tepat di seberang 
perlintasan kawasan hutan kota Pakal 
sudah menyambut kita. Dikarenakan 
sempitnya perlintasan kereta api, yang 
bisa menyeberang ke hutan kota 
hanya pejalan kaki, dan kendaraan 
beroda dua.

Jadi untuk kalian yang 
ingin jalan-jalan ke hutan kota 
menggunakan mobil kalian bisa 
memarkirkannya di jalan sebelum 
perlintasan kereta api. Dan memasuki 
hutan kota ini tidak perlu membayar 
biaya masuk, jadi bisa jadi alternatif 
warga kota Surabaya untuk wisata 
tanpa harus merogoh kocek.

Setelah memasuki kawasan 
hutan kota rimbunnya pohon 
memayungi pengunjung dari paparan 
sinar matahari yang amat menyengat. 
Selain itu kawasan hutan kota ini juga 
cukup sunyi sehingga nyaman untuk 
dijadikan tempat berjalan-jalan santai. 
Tidak hanya berjalan kita juga bisa 
berfoto karena banyak spot foto yang 
natural dan menarik. Hutan kota ini 
memang dibangun untuk warga kota 
surabaya dengan sangat nyaman 
agar tetap bisa merasakan rindangnya 
hutan tanpa harus jauh-jauh keluar 
kota.

“ kalau saya sering kesini, 
kadang sama temen-temen, kadang 
sama keluarga. Karena kebetulan 
rumah deket sini, dan tempatnya enak 
sejuk gak panas soalnya pohonnya 
rindang. biasanya kalo sendiri suka naik 
sepeda, itung-itung sekalian olahraga ” 
Ujar Susi salah satu pengunjung hutan 
kota Pakal.

Selain itu, kalau kalian punya 
sepeda hutan kota jadi tempat yang 
asik buat bersepeda. Kalian bisa ajak 
teman-teman kalian bersantai bersama 
menikmati alam yang sejuk, ataupun 
merilekskan diri sejenak dari hiruk pikuk 
kota atau sekedar bersantai menikmati 
suasana.

“ Bagian yang paling kusuka 
danau dan Gazebonya, bagus banget 
kalau difoto. Dan tempatnya adem, 
meskipun sebenernya kalau keluar dari 
hutan kota ini panas banget. Walaupun 
agak jauh tapi worth it lah.” Ujar Umar 
salah satu pengunjung Hutan Kota.

Bukan hanya jogging track 
yang rindang, Hutan kota Pakal 
juga memiliki banyak Gazebo untuk 
kalian sekedar duduk bercengkramah 
bersama. Ada banyak Gazebo yang 
siap menjadi tempat istirahat setelah 
puas jalan-jalan menyusuri hutan Pakal. 
Dan istimewanya, Gazebo ini didirikan 
tepat di pinggir danau, dan ketika 
menengok ke belakang hamparan 
sawah menjadi pemandangan alami 
seperti pedesaan yang biasa kita lihat 
atau bayangkan.  Membuat semakin 
betah bukan ? (NYW)

Suasana di sudut-sudut 
Hutan Pakal 47
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Mengagungkan Peran Ibu 
dalam Kehidupan

Hari Ibu dapat dianggap sebagai salah satu hari terpenting 
dalam kehidupan di Indonesia. Ini lah hari yang tidak sekadar 
momen memuja sosok ibu, lebih dari itu juga mengenang dan 
menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia, sebagai 

bagian dari keluarga dan masyarakat. 
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Semangat tersebut yang 
mendorong Tim penggerak 
PKK kota surabaya ikut 
merayakan peringatan hari 
ibu ke-90, 19 Desember 
2018 lalu dengan tema 

yang diselenggarakan dengan tema 
”Bersama meningkatkan peran 
perempuan dan laki-laki dalam 
membangun ketahanan keluarga untuk 
kesejahteraan bangsa“.

“Peringatan hari ibu juga 
dimaksudkan untuk memperkuat 
semangat semua komponen bangsa, 
dalam mencapai kemajuan di berbagai 
bidang pembangunan, dengan 
dilandasi semangat persatuan dan 
kesatuan. Di lain sisi peringatan hari 
ibu diharapkan juga dapat mendorong 
peningkatan peran serta kemitraan, 
antara perempuan dan laki-laki,” terang 
Siti Nuriya Zam Zam Sigit, Ketua Tim 
Penggerak PKK Kota Surabaya.

Ia melanjutkan, berbagai 
persoalan sosial saat ini marak terjadi 
dan berdampak kepada kehidupan 
masyarakat, seperti terjadinya 
kekerasan, bentuk-bentuk perlakuan 
diskriminatif, dan lain-lain.  Berbagai 
cara dapat mencegahnya dimulai dari 
keluarga, peran ibu amatlah penting 
dan berpengaruh besar.

“PKK Kota Surabaya sangat 
mendukung para ibu, untuk 
membentuk keluarga yang sejahtera. 
Kesejahteraan yang dimaksud adalah 
keluarga yang sehat, bahagia dan 
sejahtera lahir batin,”  ujarnya.

Salah satu bentuk dukungan 
yang selalu PKK berikan kepada 
para ibu khususnya kepada para 

anggotanya adalah berbagai pelatihan 
dan sosialisasi untuk menambah 
wawasan dan peluang baru. Anggota 
PKK yang notabenenya adalah 
perempuan membuktikan bahwa 
mereka adalah para ibu yang tangguh 
selain menjadi ibu bagi keluarga 
mereka juga aktif dalam kegiatan lain 
dan selalu memberikan performa 
terbaik kepada masyarakat sebagai 
pengurus maupun kader.

“Salah satu bentuk apresiasi 
untuk para ibu, para anggota di 
akhir tahun ini dengan mengadakan 
kegiatan ini. Selain sebagai ajang 
silaturahmi dalam kesempatan ini, kami 
TP PKK kota Surabaya mengadakan 
berbagai lomba yang meningkatkan 
kreatifiatas para anggota antara lain, 
Lomba Busana pakaian daerah, Lomba 
merias Wajah, Lomba yel-yel, lomba 
kreasi minuman herbal/jamu, lomba 
fashion daur ulang,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, 
ratusan anggota PKK se-Surabaya 
hadir memeriahkan acara dan 
mendukung perwakilan wilayah 
mereka dalam berbagai ajang lomba 
yang diselenggarakan. Bersama 
dengan Dinas Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP5A) Kota 
surabaya dan beberapa sponsor 
mengadakan lomba busana pakaian 
daerah nusantara yang dirangkai 
dengan lomba merias wajah yang 
diikuti oleh para ketua TP PKK 
kecamatan se-kota Surabaya. 
Tujuannya adalah mengenalkan 
kembali pakaian daerah nusantara 
kepada generasi muda untuk 
meningkatkan rasa cinta terhadap 
tanah air dan bangsa.

Lomba Yel-yel hari ibu diikuti 
oleh TP PKK Kecamatan, untuk 
memberi semangat kepada ibu-ibu 
PKK didalam melaksanakan tugasnya 
sebagai kader penggerak sekaligus 
motivator, dinamisator terkait 
ketahanan keluarga. Lomba Kreasi 
minuman herbal/ jamu mengola 
minuman tradisional menjadi minuman 
yang segar, enak, sehat dan disukai 
oleh semua kalangan dan usia

Lomba fashion daur ulan, juga 
dalam rangka mengurangi sampah. 
Sampah atau limba yang tadinya tidak 
berguna dapat dikelola menjadi gaun 
yang cantik dan anggun. Gaun dibuat 
dengan berbagai bahan daur ulang 
seperti potongan-potongan kertas, 
koran bekas, dan sebagainya.

“Semoga dengan adanya 
lomba ini para anggota PKK se kota 
Surabaya dapat bersenang-senang. 
Dengan semangat luar biasa,  para ibu 
terus memberikan yang terbaik. Saya 
pribadi sangat kagum dengan para 
ibu, tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. 
Perjuangan seorang ibu sangatlah luar 
biasa,“ tutupnya.

Serunya lomba merias wajah diri 
sendiri yang dilakukan oleh ibu-ibu 
PKK Kota Surabaya
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Ajak Orang Tua “Pulang”,
Memastikan Anak Capai Level Terbaik

Kesungguhan mengawal isu pengasuhan anak 
mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota 

Surabaya melanjutkan kepeduliannya dengan 
menyalenggraakan seminar bertajuk Smart Parenting, 

mengundang orang tua anak-anak berkebutuhan 
khusus ke Gedung Wanita Kalibokor, (26/12) lalu.

Beberapa tahun ini Dharma 
Wanita Persatuan Kota 
Surabaya memberikan 
perhatian lebih terhadap 
anak-anak berkebutuhan 
khusus. Guna memastikan 

anak-anak berkebutuhan khusus 
telah mendapatkan pola asuh yang 
baik dan benar, para orang tua kerap 
kali diberikan sosialisasi. Salah satu 
wujudnya adalah dengan mengadakan 
seminar bertajuk smart parenting yang 
berhasil memenuhi dan memeriahkan 

gedung dharma wanita pagi itu.

“Tujuan kami disini untuk 
memberikan pembelajaran, agar 
orang tua kembali ke rumah, dalam 
artian pulang untuk memahami anak 
dan kebutuhan mereka, karena orang 
tua adalah pondasi awal yang bisa 
menunjang anak mencapai level 
terbaiknya”. Jelas Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan, Ketua Dharma 
Wanita Persatuan Kota Surabaya

Bekerja sama dengan Talk 
therapy Center, DWP mengundang 
komunitas yang pesertanya tidak 
hanya datang dari kota Surabaya 
tetapi juga datang dari kota Gresik, 
Lamongan hingga Jember.

 “Karena DWP adalah 
organisasi terbuka, jadi sebagai ibu 
asuh bagi komunitas atau organisasi 
yang lain jadi ada kerjasama dengan 
pihak lain” Tambahnya.
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Dalam kesempatan hangat 
kemarin DWP dan Pemateri 
memberikan berbagai poin penting 
dalam ‘smart parenting’. Parenting 
sendiri adalah segala tindakan yang 
dilakukan oleh para orang dewasa 
kepada anak-anak dalam rangka 
melindungi, merawat, menjajaki, 
mendisiplinkan dan memberi panduan. 
Pemahaman dalam mengelola emosi 
ibu dan anak untuk bisa melewati 
masa-masa sulit dimana untuk anak-
anak yang baru masuk sekolah atau 
yang sudah beranjak dewasa menjadi 
poin penting untuk dapat memahami 
anaknya dan bisa memaksimalkan 
potensi diri dan anaknya. Juga bagi 
para audiens yang merupakan tenaga 
pengajar agar bisa melakukan stimulasi 
dan interfensi kepada anak-anak yang 
mengalami gangguan psikis.

Potensi yang terus digali untuk 
menunjang anak agar dapat melewati 
usianya dengan level terbaik. Level 
terbaik adalah mencapai kemampuan 
terbaik. Dalam kesempatan kali ini 
perwujudan demikian amatlah penting 
dengan mengajak ayah dan ibu 
kerumah untuk mendampingi anak 
mencapai level terbaik. 

“level terbaik itu tak terbatas. 
Orang tua harus bersama-sama 
mendampingi anak. Orang tua harus 
pulang untuk memahami anaknya. 
Bukan hanya diserahkan kepada guru, 
sekolah, pengasuh atau pemerintah. 
Problem biasanya timbul bukan karena 
anak-anak lemah tetapi karena potensi 
tidak digali. Maka ayo ayah dan ibunda 
pulang, supaya keluarganya sinergis 
hingga keluarganya mampu mencapai 
potensi di level terbaik. “ Tambahnya.

Peran orang tua sangat 
penting, karena dapat membangun 
jiwa dan melatih alam bawa sadar 
dengan menerapkan teori kebiasan 
yang  tepat untuk mengedukasi dan 
membangun pola yang baik. Prinsip 
– prinsip yang bisa diterapkan dalam 
mengasuh dan mendidik anak antara 
lain: Penuhi tangki kasih sayang; 
Tanamkan sifat dan sikap Ketuhanan; 
Hindari konflik; Bersahabat dalam 
setiap hal; Beri ruang tanggung jawab 
dan percayakan penuh; Konsisten pada 
aturan-aturan yang sudah disepakati; 
Mendoakan dengan sabar dan rasa 
ikhlas. Menggunakan metode “APA” 
(Akui, Pahami dan Arahkan) yang 
disertakan dalam setiap kegiatan dan 
komunikasi dengan anak. (NYW)

Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan berinteraksi dengan 
anak-anak
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CAK JEPRET

LIFT JPO DI 
SURABAYA

Beberapa jembatan penyebrangan 
orang (JPO) di Surabaya kini sudah 

dilengkapi dengan lift  untuk 
membantu para disabilitas dan lansia.
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Mengenal Arti Penting 
Jalan Gunung Sari dan 

Jalan Dinoyo

Kuncarsono Prasetyo
Pengamat Sejarah Kota Surabaya

Peta Surabaya pada tahun 
1825
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Jalan Gunung Sari dan Jalan 
Dinoyo, dua nama jalan lokal 

di Surabaya yang sempat 
menjadi perbincangan 

hangat di pertengahan tahun 
2018. Penyebabnya karena 

rencana Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk mengganti 

nama kedua jalan tersebut 
menjadi Jalan Siliwangi dan 

Jalan Pasundan. Rencana ini 
pun menuai beragam respon 

dari masyarakat Surabaya. 
Namun terlepas dari hal itu, 
Jalan Gunung Sari dan Jalan 

Dinoyo ternyata menjadi saksi 
bisu perjuangan arek-arek 

Suroboyo melawan penjajah.

Menurut pengamat 
sejarah Kota 
Surabaya, Kuncarsono 
Prasetyo, Jalan 
Gunung Sari dan 
Jalan Dinoyo sempat 

tercatat dalam sejarah perjuangan 
masyarakat Surabaya mengusir 
pasukan sekutu saat pertempuran 
10 November 1945. Kedua jalan ini 
menjadi saksi perjuangan warga 
Surabaya mempertahankan wilayahnya 
agar tak jatuh ke tangan tentara 
sekutu.

“Jalan Dinoyo itu banyak 
menjadi saksi sejarah. Di sana pernah 
menjadi lokasi penyerbuan tentara 
sekutu oleh pasukan Dinoyo tepatnya 
pada Jembatan BAT. Pasukan itu 
mayoritas terdiri dari warga sekitar dan 
buruh pabrik Ngagel yang dulu banyak 
bertempat tinggal di Jalan Dinoyo,” 
tutur pria yang akrab disapa Kuncar ini.

Selain itu, Kuncar juga 
menceritakan bahwa Jalan Dinoyo juga 
memiliki keterkaitan sejarah dengan 
pembentukan Polisi Istimewa cikal 
bakal Korps Brigade Mobil. Sebab, 
salah satu pendirinya juga berasal 
dari Dinoyo. Ia adalah agen polisi F. 
Nainggolan. Bersama warga Dinoyo 
lainnya ia mengepung kantor polisi 
yang saat ini menjadi SMA St. Louis.

Tidak hanya sejarah di masa 
perjuangan, Jalan Dinoyo ternyata 
juga menyimpan fakta sejarah di masa 
penjajahan. Jalan Dinoyo ini disinyalir 
merupakan bagian dari jalur pos yang 
menghubungkan Anyer – Panarukan. 
Sedangkan Jalan Gunung Sari adalah 
percabangannya.

“Pada 1809 – 1811, Gubernur 
Hindia Belanda, Willem Herman 
Daendles kan membangun jalur 
pos yang menghubungkan Anyer 
– Panarukan. Nah, saat menembus 
Surabaya, jalan itu melalui desa 
Dinoyo. Hal ini sesuai dengan yang 
tertera pada peta tua Surabaya tahun 
1825,” jelas mantan wartawan Surya ini.

Dari dalam kota kawasan 
Jembatan Merah, jalan jalur kuno 
ini menuju selatan melewati 
Gemblongan, Toendjoengan, Kaliasin, 
Desa Kepoetran, Desa Groedo, Desa 
Ketampon, Desa Denojo (Dinoyo), 

Desa Darmo Redjo, dan Desa 
Pandjoenan yang sekarang menjadi 
Terminal Joyoboyo. Dari sini kemudian 
jalan bercabang, satu melompat 
sungai ke arah selatan menuju Sidoarjo 
hingga dinish di Panarukan, satu lagi 
menuju Sepanjang. Yang menuju 
Sepanjang inilah Jalan Gunung Sari.

“Itu kalau dari bukti tertulis. 
Kalau dari cerita rakyat setempat, 
nama Jalan Dinoyo ini sudah ada 
jauh sebelumnya. Di Dinoyo itu ada 
makam yang disebut Mbah Cagak 
Prawiro Dinoyo. Sosok Mbah Cagak 
Joyo ini diyakini merupakan perwira 
perang masa akhir kerajaan Majapahit,” 
ujarnya.

Owner Sawoong Creative ini 
juga menambahkan bahwa sosok 
Mbah Cagak Joyo ini masih satu 
rangkaian dengan sejarah Sunan 
Bungkul yang makamnya tak jauh dari 
Jalan Dinoyo. Jika hal ini benar, maka 
Dinoyo sudah ada pada periode Sunan 
Ampel yakni di tahun 1400-an. Namun, 
Kuncar juga mengaku bahwa belum 
ada bukti otentik yang menguatkan 
kisah tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan 
Jalan Dinoyo, Jalan Gunung Sari juga 
menyimpan sejarah yang tak kalah 
hebatnya. Wilayah ini disebut-sebut 
sebagai pertahanan terakhir pasukan 
republik. Melalui Jalan Gunung Sari 
inilah sekutu meringsek ke Barat. Saat 
itu, semua yakin jika Gunung Sari jatuh, 
maka jatuhlah Surabaya. Puncaknya, 
pada 28 November 1945, pasukan TRIP 
(Tentara Republik Indonesia Pelajar) 
bersama dengan rakyat menyerbu dari 
bukit-bukit yang kini menjadi Yani Golf 
dan menghadang konvoi pasukan dari 
Wonokromo melewati Jalan Gunung 
Sari.

“Hal ini dibuktikan dengan 
penemuan empat kerangka manusia di 
tahun 1970an yang diduga merupakan 
tentara TRIP yang gugur kala itu. 
Saking banyaknya, tidak ada catatan 
resmi berapa banyak pejuang yang 
gugur dalam pertempuran di Jalan 
Gunung Sari,” tandasnya.
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Setiap Tabebuya mekar 
Surabaya menjadi buah 

bibir seantero nasional 
karena pemandangannya 

indah nan memukau, yang 
nampak ibarat Sakura di 

Jepang. Tabebuya hanyalah 
satu dari banyak bunga yang 

ditanam dan dirawat untuk 
mempercantik wajah kota.

Bunga-bunga 
Penghias Wajah Kota

Bunga-bunga penghias 
kota adalah penanda 
perkembangan Surabaya 
yang secara gradual kini 
menjadi Kota terdepan 
pada aspek lingkungan. 

Beberapa tahun silam, kesan panas 
kerap dialamatkan pada Kota Surabaya 
seperti kebanyakan kota-kota industri 
lainnya. Namun, kesan itu perlahan 
mulai menghilang seiring penghijauan 
yang dilakukan Pemerintah Kota 
Surabaya. Kini, tak hanya hijau, kesan 
asri dan indah tersemat pada Kota 
Pahlawan berkat bunga-bunga yang 

ditanam di pinggir jalan.

Menurut Kepala Bidang Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan 
Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), 
Hendri Setianto, penghijauan di 
Surabaya sebenarnya sudah dilakukan 
sejak lama. 

“Menurut cerita senior-senior 
terdahulu sih sudah sejak tahun 1975-
an. Itu dengan cara menanam pohon 
angsana seperti di Jalan Darmo,” 
ujarnya.
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Bunga-bunga di Jalan 
Tunjungan

Dipilihnya pohon angsana saat 
itu dikarenakan jenis pohon ini memiliki 
daun yang rimbun sehingga mampu 
menjadi peneduh jalan. Oleh sebab itu, 
pohon angsana sering kita temukan 
di pinggir jalan tak hanya di Surabaya 
tapi juga di kota-kota selainnya. 
Penanaman pohon angsana ini terus 
dilakukan hingga hampir di seluruh 
penjuru kota. Namun beberapa tahun 
kemudian baru diketahui bahwa pohon 
angsana memiliki kelemahan.

“Kekurangan pohon angsana 
itu ternyata ketika sudah tua, dia rapuh 
di dalam. Sehingga rawan rubuh dan 
menimpa pengguna jalan. Selain itu 
kita sendiri juga tidak memiliki alat 
yang bisa mendeteksi apakah pohon 
ini rapuh di dalam atau tidak,” tutur 
Hendri.

Hingga pada kepemimpinan 
Wali Kota Bambang Dwi Hartono, 
dicanangkanlah penanaman bunga 
di pinggir jalan raya di Surabaya. 
Penanaman bunga ini bertujuan 
untuk mempercantik wajah kota 
sekaligus upaya menggantikan 
pohon angsana sedikit demi sedikit. 
Upaya mempercantik wajah kota ini 
kemudian semakin ditingkatkan di 
masa kepemimpinan Wali Kota Tri 
Rismaharini. 

“Semangatnya kalau dulu 
kan bagaimana membuat Surabaya 

menjadi hijau, kalau sekarang 
bagaimana membuat Surabaya 
menjadi cantik dengan warna-warni 
bunga,” ujar Hendri yang ditemui oleh 
redaksi Gapura di ruang kerjanya.

Untuk itu Pemkot Surabaya 
mulai menanam jenis tanaman lain 
sebagai pengganti pohon angsana. 
Jenis tanaman yang dipilih tidak 
hanya memiliki bunga yang indah 
namun juga tetap bisa memberikan 
perlindungan bagi pengguna jalan dari 
terik panas matahari. Jenis tanaman 
tersebut seperti tanaman bungur, 
mahoni, trembesi, sepatu dea, dan 
glodokan.

“Jadi nanti Surabaya ini 
konsepnya akan diisi dengan tanaman 
pelindung berbunga. Di satu sisi harus 
memberikan nuansa estetika, di sisi 
lain juga harus memiliki batang yang 
kuat serta penyerapan airnya bagus,” 
tambah Hendri.

Seiring berjalannya waktu, 
DKRTH menambah jenis tanaman 
berbunga yang ditanam di tepi jalan 
raya. Jenis tanaman berbunga tersebut 
antara lain tabebuya, pule, flamboyan, 
termasuk tanaman langka seperti 
jacaranda. Sedangkan untuk di bagian 
bawah tanaman-tanaman ini diselingi 
pula dengan semak kana untuk 
semakin mempercantik tampilan jalan 
raya di Surabaya.

Menurut Hendri, dengan 
memperbanyak tanaman berbunga 
di Surabaya, akan bisa menarik 
perhatian burung-burung dan hewan 
penghuni pohon lainnya seperti 
tupai. Kota Surabaya pun semakin 
asri dan nyaman, tidak hanya untuk 
warganya namun juga untuk satwa-
satwa. Dengan demikian Surabaya 
bisa menjadi kota metropolitan yang 
tetap mempertahankan keasrian 
lingkungannya. 

“Dan juga, dengan banyaknya 
tanaman berbunga di tepi jalan, 
kan bisa mengurangi stres bagi 
pengendara. Misalnya sedang 
menunggu lampu hijau, bisa lihat-lihat 
bunga yang cantik kan hati rasanya 
senang,” tandasnya.

Upaya pemkot untuk 
mempercantik wajah Kota Surabaya 
dengan tanaman-tanaman berbunga 
memang patut diapresiasi. Namun, 
kelestarian lingkungan bukan hanya 
menjadi tanggung jawab pemkot 
semata. Seluruh warga Surabaya juga 
harus turut serta menjaga kelestarian 
lingkungannya masing-masing. 
Dengan demikian, citra Kota Surabaya 
sebagai kota yang asri dan indah dapat 
terus terjaga seterusnya.
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Penggunaan gadget seperti  game online dan media sosial yang 
berlebihan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi 
anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kampung 
Banyu Urip RW 9 membuat inovasi bernama Kampung Belajar 
dengan menciptakan lingkungan yang bersahabat dan aman untuk 
mendukung proses belajar sekaligus bermain bagi anak-anak

Sahabat Bermain
  Belajar Anak

Kampung Belajar Banyu Urip RW 9
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Kampung Belajar adalah 
program yang berfokus pada 
menciptakan lingkungan 
yang ramah dan aman bagi 
semua orang khususnya 
anak-anak dengan cara 

membuat kegiatan dan fasilitas 
untuk menunjang proses belajar dan 
bermain. Berbeda dengan kampung 
lain di Surabaya, masalah pendidikan 
dan kesejahteraan anak menjadi 
perhatian penting selain masalah 
kebersihan lingkungan. Meskipun 
orang tua dan keluarga adalah 
sekolah pertama bagi anak-anak, 
namun lingkungan sosial terdekat 
juga memiliki kontribusi besar dalam 
pengembangan belajar dan karakter 
anak.  

Salah satu kegiatan yang 
menarik dalam program Kampung 
Belajar milik RW 9 adalah ‘jam bebas 
bermain’ yang diadakan setiap 
hari sabtu pukul 18.00 WIB sampai 
pukul 21.00 WIB. Terinspirasi dari 
kegiatan car free day atau hari bebas 
kendaraan bermotor, semua akses 
keluar-masuk kampung akan ditutup 
sementara dari segala motor atau 
mobil karena jalanan kampung akan 
disulap menjadi arena bermain dan 
berkumpul untuk anak-anak dan 
warga lainnya. Kegiatannya pun 
beragam sesuai kegemaran masing-
masing, diantaranya; ping-pong meja, 
permainan papan seperti monopoli, 
ular tangga, karambol dan permainan 
tradisional yang semakin jarang 
dimainkan anak-anak masa kini.

Warga memanfaatkan kegiatan 
ini untuk lebih mengakrabkan diri 
dengan tetangga dan memberikan 
kesempatan bagi anak-anak untuk 
bermain dengan bebas di luar rumah 
tanpa perlu terganggu oleh lalu-
lalang kendaaan bermotor sekaligus 
melatih kemampuan bersosialisasi 
sejak dini dengan orang lain sehingga 
mengurangi ketergantungan terhadap 
gadget dan televisi.

 Tidak berhenti disitu, guna 
mengasah bakat dan minat anak-anak 
RW 9, terdapat kegiatan menari tarian 
tradisional yang rutin dilaksanakan 
setiap hari rabu sore. Mayoritas peserta 
tari adalah anak-anak perempuan. 
Setiap hari kamis sore juga terdapat 
kegiatan menggambar dan melukis 
yang dilaksanakan di balai RW 9 atau 
sesekali di ruang tamu rumah Ketua RT 
13. Di dalam balai RW 9 juga tersedia 
perpustakaan mini dan akses internet 
gratis bagi warga yang ingin membaca 
dan belajar. Meskipun tidak terlalu 
luas, ruangan balai RW sangat nyaman 
karena adanya pendingin ruangan dan 
meja belajar.

“Kami mendatangkan guru-
guru menari dan melukis langsung dari 
Dinas Pariwisata untuk mengajari anak-
anak disini. Itu saja sudah senang sekali 
dan antusias mereka.” ungkap Ketua RT 
13 Banyu Urip, Agung Tri Karyono.

Program ini juga mengajarkan 
anak-anak untuk disiplin waktu dan 
tidak melupakan belajar dengan cara 

mewajibkan anak-anak belajar minimal 
satu jam sehari setiap pukul 18.00 WIB 
sampai pukul 19.00 WIB.

Berkat kekompakkan dan 
kegigihan seluruh warga menjalankan 
program dengan baik, Kampung 
Banyu Urip RW 9 mendapatkan juara 
1 kategori “Kampung Belajar” tingkat 
madya dalam perlombaan Kampung 
Pendidikan; Kampung Arek Suroboyo 
yang diadakan pemerintah kota 
Surabaya pada tahun 2018. Tak hanya 
membawa pulang satu, namun mereka 
berhasil meraih juara 2 di kategori 
“Kampung Asuh” dan “Kampung 
Aman” tingkat madya di perlombaan 
yang sama.

Predikat ”Kampung Aman” 
juga berhasil diraih karena kebijakkan 
yang diikuti seluruh warga dalam 
menciptakan lingkungan yang aman 
dengan melakukan ronda malam 
secara rutin dan pemasangan CCTV di 
beberapa sudut kampung.

“Di kampung sini itu banyak 
anak kecilnya. Biar kampung aman 
kami memasang CCTV dan ke 
depannya akan lebih diperbanyak lagi. 
Karena dulu banyak anak-anak muda 
gerombolan yang kadang meresahkan 
warga, dengan adanya CCTV dan 
ronda malam, diharapkan RW 9 bebas 
ancaman kriminal.” ujar Ketua RW 9 
Banyu Urip, Suryadi. (FNA) 

Anak-anak belajar tari 
bersama di jalan kampung 59
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Martabak Telur Kari Ayam Es Kopi Susu Kekinian

Bahan: Cara Membuat:
• 200 g tepung terigu protein tinggi
• 140 ml air matang
• 30 g minyak goreng
• 1/4 sdt garam
• 500 ml minyak goreng untuk 

merendam kulit martabak
• minyak untuk menggoreng

1. Kulit martabak: campur tepung terigu dan garam. Tuang air sedikit demi 
sedikit sambil diuleni sampai kalis. Tambahkan minyak goreng, uleni sampai 
elastis. Timbang masing-masing 75 gram. Bulatkan. Rendam dalam minyak 
goreng selama 2 jam. Hasil buatan saya, ternyata kalau ditimbang 75 gram 
akan berlebih jadi langsung saya bagi saja menjadi 4, lalu dibentuk bulatan, 
direndam dalam minyak dan didiamkan selama 2 jam (saya biasa membuat 
malam hari dan baru digoreng pagi hari).

2. Setelah 2 jam, pasang sebuah plastik lebar di atas meja dan olesi dengan 
minyak goreng secukupnya. Ambil satu buah bulatan kulit, tiriskan lalu tarik 
dan tipiskan di atas plastik itu, buat bentuk persegi panjang lalu tuang adonan 
isinya, dan lipat seperti amplop.

3. Kulit martabak yang bagus mudah ditarik dan ditipiskan sehingga bagian 
dalamnya bisa diberi adonan isi dan dilipat hingga berbentuk amplop.

4. Setelah bentuknya bagus, taruh di wajan teflon yang telah diberi minyak 
goreng secukupnya. Hasilnya bisa lebih bagus bila menggunakan wajan khusus 
krep. Tapi wajan teflon biasa juga bisa. Yang perlu diingat, gunakan api kecil 
saja dan tutup rapat wajannya supaya bagian dalam martabak bisa matang.

5. Jangan lupa dibalik setelah bagian bawahnya cukup kering. Angkat setelah 
matang, permukaan atas dan bawahnya kering dan berwarna kuning 
kecokllatan.
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Martabak Telur Kari Ayam Es Kopi Susu Kekinian

Bahan: Cara Membuat:
• 15 gr bubuk kopi (gilingan fine 

atau medium)
• 100 ml air panas
• 5-10 sdm gula merah cair
• 100 ml susu full cream
• 2 sdm krimer bubuk

1. Setelah semua bahan siap, yang harus Anda lakukan adalah menyeduh kopinya 
dengan air panas

2. Saring, lalu campur kopi dengan semua bahan lainnya. 
3. Jangan lupa tambahkan es batu untuk sajian minuman yang dingin.
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Beberapa tahun silam, kesan panas kerap dialamatkan 
pada Kota Surabaya seperti kebanyakan kota-kota 
industri lainnya. Namun, kesan itu perlahan mulai 
menghilang seiring penghijauan yang dilakukan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kini, tak hanya 
hijau, kesan asri dan indah tersemat pada Kota 

Pahlawan berkat bunga-bunga yang ditanam di pinggir 
jalan.

Memahami 
“Jalan yang Lurus”
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Menurut Kepala Bidang 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) dan 
Penerangan Jalan 
Umum (PJU) Dinas 
Kebersiahan dan 

Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Hendri 
Setianto, penghijauan di Surabaya 
sebenarnya sudah dilakukan sejak 
lama. “Menurut cerita senior-senior 
terdahulu sih sudah sejak tahun 1975-
an. Itu dengan cara menanam pohon 
angsana seperti di Jalan Darmo,” 
ujarnya.

Dipilihnya pohon angsana saat 
itu dikarenakan jenis pohon ini memiliki 
daun yang rimbun sehingga mampu 
menjadi peneduh jalan. Oleh sebab itu, 
pohon angsana sering kita temukan 
di pinggir jalan tak hanya di Surabaya 
tapi juga di kota-kota selainnya. 
Penanaman pohon angsana ini terus 
dilakukan hingga hampir di seluruh 
penjuru kota. Namun beberapa tahun 
kemudian baru diketahui bahwa pohon 
angsana memiliki kelemahan.

“Kekurangan pohon angsana 
itu ternyata ketika sudah tua, dia rapuh 
di dalam. Sehingga rawan rubuh dan 
menimpa pengguna jalan. Selain itu 
kita sendiri juga tidak memiliki alat 
yang bisa mendeteksi apakah pohon 
ini rapuh di dalam atau tidak,” tutur 
Hendri.

Hingga pada kepemimpinan 
Wali Kota Bambang D.H., 
dicanangkanlah penanaman bunga 
di pinggir jalan raya di Surabaya. 
Penanaman bunga ini bertujuan 

untuk mempercantik wajah kota 
sekaligus upaya menggantikan 
pohon angsana sedikit demi sedikit. 
Upaya mempercantik wajah kota ini 
kemudian semakin ditingkatkan di 
masa kepemimpinan Wali Kota Tri 
Rismaharini. 

“Semangatnya kalau dulu 
kan bagaimana membuat Surabaya 
menjadi hijau, kalau sekarang 
bagaimana membuat Surabaya 
menjadi cantik dengan warna-warni 
bunga,” ujar Hendri yang ditemui oleh 
redaksi Gapura di ruang kerjanya.

Untuk itu Pemkot Surabaya 
mulai menanam jenis tanaman lain 
sebagai pengganti pohon angsana. 
Jenis tanaman yang dipilih tidak 
hanya memiliki bunga yang indah 
namun juga tetap bisa memberikan 
perlindungan bagi pengguna jalan dari 
terik panas matahari. Jenis tanaman 
tersebut seperti tanaman bungur, 
mahoni, trembesi, sepatu dea, dan 
glodokan.

“Jadi nanti Surabaya ini 
konsepnya akan diisi dengan tanaman 
pelindung berbunga. Di satu sisi harus 
memberikan nuansa estetika, di sisi 
lain juga harus memiliki batang yang 
kuat serta penyerapan airnya bagus,” 
tambah Hendri.

Seiring berjalannya waktu, 
DKRTH menambah jenis tanaman 
berbunga yang ditanam di tepi jalan 
raya. Jenis tanaman berbunga tersebut 
antara lain tabebuya, pule, flamboyan, 
termasuk tanaman langka seperti 

jacaranda. Sedangkan untuk di bagian 
bawah tanaman-tanaman ini diselingi 
pula dengan semak kana untuk 
semakin mempercantik tampilan jalan 
raya di Surabaya.

Menurut Hendri, dengan 
memperbanyak tanaman berbunga 
di Surabaya, akan bisa menarik 
perhatian burung-burung dan hewan 
penghuni pohon lainnya seperti 
tupai. Kota Surabaya pun semakin 
asri dan nyaman, tidak hanya untuk 
warganya namun juga untuk satwa-
satwa. Dengan demikian Surabaya 
bisa menjadi kota industri yang 
tetap mempertahankan keasrian 
lingkungannya. 

“Dan juga, dengan banyaknya 
tanaman berbunga di tepi jalan, 
kan bisa mengurangi stres bagi 
pengendara. Misalnya sedang 
menunggu lampu hijau, bisa lihat-lihat 
bunga yang cantik kan hati rasanya 
senang,” tandasnya.

Upaya pemkot untuk 
mempercantik wajah Kota Surabaya 
dengan tanaman-tanaman berbunga 
memang patut diapresiasi. Namun, 
kelestarian lingkungan bukan hanya 
menjadi tanggung jawab pemkot 
semata. Seluruh warga Surabaya juga 
harus turut serta menjaga kelestarian 
lingkungannya masing-masing. 
Dengan demikian, citra Kota Surabaya 
sebagai kota yang asri dan indah dapat 
terus terjaga selamanya.

Lentera Hati: M. Quraish Shihab
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Cangkrukan
Suroboyo

Mukidi lungguh dewekan nang Bar. Gak sepiro suwene 
koncone sing jenenge Bores mlebu ambek nggandeng 
wong wedok 5 uayu-uayu, terus lungguh neng lounge, 
gayane ngebosi koyo raja minyak, guyon cekakakan 
karo bolak balik cipika cipiki, wis pokok'e marai 
kemropok. 

Mukidi mbatin, "Kapan nasibku koyo Bores. Lha aku 
wong wedok siji wae ora gablek.."

Pas Bores mlaku nang Bar, Mukidi ono kesempatan 
takon:
"Res, piye carane awakmu iso oleh kencanan ayu-ayu?" 

Bores: "Ojo crito-crito yo, tak kandhani rahasiane... 
mrene nek awakmu dolan rene maneh... begitu awakmu 
lungguh neng bar, uncalno kunci mobilmu neng mejo 
bar, wis mesti wong wedok-wedok iku marani"
..
Mukidi: "Tapi aku gak duwe mobil, aku mung duwe 
sepeda montor wae wis elek, knalpote ucul pisan..." 

Bores: "Awakmu cuma perlu gantungan kunci mobil. 
Iki deloken aku duwe gantungan kunci Jaguar. Yo 
cuma ngono thok modalku.." 

Sesuk bengine, Mukidi kledhang-kledhang mlebu kafe; 
Bores wis ono neng jero lungguh karo wong wedok 
telu. 
Mukidi marani bar, karo nguncalno kunci sak 
gantungan mobile FERRARI neng duwur mejo bar.. 
gak ono reaksi babar pisan.. 
Kunci dijupuk maneh disak'i.. Bareng ono wong wedok 
liwat, kunci diuncalno maneh nang duwur meja bar.. 
Gak ono reaksi maneh, malah diguyu-guyu.

Bores sing wiwit mau ngawasno wae langsung marani 
Agus, karo mbisiki,

"..awakmu iku lho, kok goublok nemen to....COPOTEN 
DISIK HELM sepeda montormu!!"

Dolen Neng Kafe

Anakku sekolah neng TK B, bocahe wis pinter 
maca. Aku sueneng byanget. Sakwijining dina 
tak ajak blanja neng Giant, anakku njaluk jajan 
minuman ringan (softdrink). 

Nek jajan neng njero iso langsung diombe 
soale wis dibayar neng kasir njero, nanging 
neng bungkus jajane ditempeli stiker "PAID" 
sing artine wis dibayar dadi gak bakal dietung 
maneh karo kasir sing njaba. 

Terus tempelane mau diwaca karo anakku, 
trus dheweke ngomong , "Buk, aku gak gelem 
ngombe". 

Aku mendelik, pikirku wong njaluk jajan sing 
milih anakku dhewe kok gak gelem ngombe. 
Trus aku gomong, "Lha kenapa Nduk ?" 

Trus anakku njawab, "aku kan pingin minuman 
sing manis Buk, lapo minuman paid kok didol 
neng kene?"

Wis Iso Moco
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Lensa Wakil Walikota

Wakil Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya 

dan tim ahli dari ITS meninjau langsung lokasi amblesnya Jalan Raya 

Gubeng ( 20 Desember 2018 )



KOTA SURABAYA
DARI UDARA


