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Lensa Walikota

16 Pramugari penerima beasiswa kerjasama Pemkot dan Citylink berpamitan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas wali kota Jalan Sedap Malam ( 16 Januari 2018 )

Walikota memberikan pembinaan bagi anak putus sekolah di rumah dinasnya Jalan Sedap 

Malam
( 4 Januari 2018 )
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COVER STORY

Redaksi

Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Surabaya kembali meraih penghargaan di bidang lingkungan hidup dengan membawa pulang Adipura Kencana. 
Yang terasa istimewa ialah Surabaya menjadi satu-satunya yang meraih kategori tertinggi tersebut. Maka setelah semua 
penghargaan yang diraih ini majalah Gapura hendak menyajikan pada anda rencana selanjutnya yang disiapkan oleh 
Pemerintah Kota dalam upaya terus menjaga kualitas lingkungan. Ulasan tentang hal tersebut kami tampilkan sebagai 
liputan utama dalam edisi Februari kali ini. Kami berusaha melengkapinya seperti biasa dengan perspektif pakar dan warga 
tentang harapan Surabaya ke depan. 

Dalam liputan khusus, Gapura terinspirasi tentang meningkatnya data keluhan masyarakat yang dilayangkan melalui 
Media Center. Bila sebagian dari anda melihatnya dalam tone yang negatif maka kami justru melihat secara korelatif ada 
peningkatan kepedulian dari warga terhadap kinerja Pemerintah Kota. Oleh karena itu, dalam edisi ini kami ulas kiprah 
media center sebagai saluran aspirasi warga.

Dari Balai Kota, kami bagikan bermacam aktivitas Pemerintah Kota. Salah satunya ialah pelibatan masyarakat dalam 
upaya mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui kiprah Bumantik atau Ibu Pemantau Jentik. Ada pula berita 
tentang perjuangan kampung anak negeri dalam menjaga harapan mereka pada anak jalanan dan mengupayakan masa 
depan yang lebih baik. Agak seremonial, kami pun tampilkan berita tentang Kongres Serikat Pekerja Pers di Surabaya yang 
di dalamnya, majalah Gapura mendapat penghargaan kembali. 

Melengkapi edisi kali ini dengan cerita inspiratif, kami tampilkan komunitas Hunting Pasar yang mengabadikan potret-
potret sisi lain keindahan pasar tradisional. Ada pula suka duka tim perantingan menghadapi musim hujan dengan 
ancaman pohon tumbang di seluruh sisi kota.

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura edisi 
Februari 2018. Selamat membaca!
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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

 Dalam beberapa tahun terakhir, kami merasa bangga telah membuat perkembangan luar biasa dalam bidang 
lingkungan hidup. Ini bukan hanya soal apresiasi dan prestasi yang didapatkan Surabaya memang telah mengumpulkan 
sejumlah prestasi dalam skala nasional dan internasional. Yang terakhir, Kota Pahlawan adalah satu-satunya yang meraih 
Adipura Kencana, sebuah penegasan sebagai yang terbaik di negeri ini. 

 Lebih dari prestasi, yang membuat kami bangga adalah kondisi kekinian Surabaya. Layaknya khas kota 
metropolitan, Surabaya dulu identik dengan sampah, polusi, dan sindrom degradasi lingkungan lain. Tetapi berkat kerja 
keras semua elemen kota kita berhasil mewujudkan Surabaya seperti hari ini. Kota yang bersih dan hijau di berbagai sisi, 
tak hanya di pusat kota tetapi bahkan asri hingga di tingkat permukiman warga. 

 Namun, yang membuat kami menyebutnya sebagai perkembangan luar biasa bukanlah prestasi maupun 
kondisi lingkungan saat ini, tetapi soal masyarakat. Segala capaian yang didapatkan juga datang dari kesungguhan 
masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju perilaku sadar lingkungan. Mengubah budaya 
tidaklah mudah, justru tergolong sulit, tetapi warga kota dapat membuktikan bahwa mereka bisa dan saat ini sudah 
sewajarnya mendapatkan manfaat.  
 
 Kami sadar misi ini belum, atau tak pernah selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesikan 
sehingga tak ada pilihan lain selain terus melanjutkan program-program, terus berinovasi demi mewujudkan kehidupan 
yang lebih baik di Surabaya. Terima kasih atas kesediaan warga untuk senantiasa mendampingi Pemerintah Kota. 

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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CELEBRATION 2019

RANGKAIAN ACARA:

Perayaan Hari Jadi
Kota Surabaya ke- 726

Festival Rujak Uleg • 
Sepanjang Jalan Kembang Jepun

17 Maret 2019
08.00 WIB-Selesai

Surabaya Vaganza •
Tugu Pahlawan-Taman Bungkul

24 Maret 2019
08.00 WIB-Selesai

Surabaya Fashion Parade •
Tunjungan Plaza
24-28 April 2019
Jam Operasional

• Surabaya Shopping Festival
Setiap Pusat Belanja di Surabaya
1-31 Mei 2019
Jam Operasional

• Pasar Malam Tjap Toendjoengan
East Coast Pakuwon City
1-31Mei 2019
17.00-22.00 WIB

• Surabaya Health Season
Klinik, Puskesmas, Laboratorium
dan Rumah Sakit di Surabaya
1-31 Mei 2019
Jam Operasional

HUBUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
humas.surabaya.go.id

more information: 
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10    Persoalan Banjir dan Transportasi Masih Membutuhkan Solusi

14   Media Center, Saluran Aspirasi Warga Surabaya

18    Cek Pajak Terhutang secara Online dengan e-SPPT
20    Bersatu Padu Melawan Penyebaran Demam Berdarah
24    Jamuan Istimewa untuk Delegasi Media
26    Kerja Keras Tim Perantingan di Musim Penghujan

36    Si Gesit Penyelamat Kebakaran di Gang Sempit

28    Jaminan Keadilan untuk Warga

30    Kali Kedua, Terbaik dalam Penghargaan Kota Cerdas Indonesia
32    Peneguhan sebagai Kota Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

ANALISA KOTA

LIPUTAN KHUSUS

PROGRAM KOTA

34    Apresiasi pada Pengelolaan Sampah Surabaya

KOLABORASI

SIGAP

PARLEMENTARIA

BANGGA SURABAYA
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Fanpage Facebook: Bangga Surabaya

Twitter: @BanggaSurabaya Website: humas.surabaya.go.id

Instagram: @surabaya

Ikuti juga akun media sosial kami di:

Kisah Sukses Diah Cookies, Best of The Best Pahlawan Ekonomi 2018     38

WARGA BERDAYA

Angkat Pasar Lewat Fotografi     42

Alternatif Berwisata di Paru-paru Kota     44

Optimalkan Perkembangan Anak Usia Dini Lewat Musik     46
Program Pelatihan Kader PKK Diacungi Jempol     48

Perpustakaan Keliling     50

Menjaga Harapan Mengawal Masa Depan     52

Menguatkan Koordinasi Antar Warga melalui Cangkrukan     56
Kampung Tambak Wedi     58

Serunya Membuat Biopori Bareng Artis    40

PENDIDIKAN

AREK_AREK

WISATA KOTA

PEREMPUAN BISA

CAK JEPRET

PERNIK

SEPUTAR KAMPUNG

38
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44

52

56
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Meski penghargaan datang silih berganti, 
Komitmen Surabaya tetap bulat, 

melanjutkan program-program lingkungan 
hidup demi mewujudkan kehidupan lebih 

baik untuk warganya.

Program Lingkungan Hidup

Jalan Terus

6
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LIPUTAN
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SURABAYA
KOTA LINGKUNGAN HIDUP
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Surabaya semakin 
mengukuhkan diri sebagai 
kota yang ramah lingkungan 
dengan mendapatkan gelar 
Adipura Kencana pada 
awal tahun 2019. Sebuah 

penghargaan tertinggi yang diberikan 
kepada kota yang menunjukkan 
kinerja pengelolaan lingkungan hidup 
yang berkelanjutan. Di tahun ini, 
Surabaya menjadi satu-satunya kota 
yang mendapatkan penghargaan ini.

Ada yang berbeda dengan 
pemberian penghargaan Adipura 
Kencana di tahun 2019 ini. Bila 
di tahun-tahun sebelumnya ada 
beberapa kota yang mendapatkan 
penghargaan serupa, namun di tahun 
ini hanya satu kota terbaik yang 
terpilih. Menurut penuturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti 
Nurbaya dalam sambutannya, tahun 
ini kriteria Adipura Kencana sangat 
keta penilaiannya, yang paling utama 
adalah pengelolaan sampah dan 
good environmental governance serta 
keberlanjutannya.

“Untuk itu, anugerah ini 
hanya diberikan kepada satu kota 
penerima Adipura Kencana, yaitu Kota 

Surabaya.  Kota ini sudah  mendapat 
rekognisi  dari  UNEP (United Nations 
Environment Programme),  termasuk 
inovasi berupa tiket bus dengan 
menggunakan botol plastik, dan 
di dunia ini baru ada di Surabaya, 
Beijing, dan Turki,” tegasnya.

Ya, salah satu inovasi yang 
membuat Kota Surabaya terpilih 
mendapatkan anugerah Adipura 
Kencana adalah Suroboyo Bus. 
Suroboyo Bus merupakan salah 
satu sistem transportasi masal yang 
digagas sejak tahun lalu. Secara fisik, 
Suroboyo Bus tidak berbeda dengan 
bus-bus dalam kota pada umumnya. 
Yang membedakan adalah sistem 
pembayarannya. Untuk sekali naik 
transportasi masal ini, penumpang 
tidak membayar menggunakan uang, 
melainkan sampah plastik. Satu tiket 
Suroboyo Bus dapat dimiliki dengan 
menukarkan 10 sampah plastik gelas 
air mineral 240ml, lima sampah botol 
air mineral 600ml, atau tiga sampah 
botol air mineral 1500ml. 

Sistem transportasi yang tidak 
akan dijumpai pada kota-kota lain 
di seluruh Indonesia ini, tidak hanya 
efektif mengurangi sampah plastik 

namun juga memiliki fungsi edukasi 
pada masyarakat. Masyarakan menjadi 
lebih peduli dengan lingkungan dan 
tidak serta merta membuang sampah-
sampah plastiknya. Sebab, sampah-
sampah plastik itu bisa ditukarkan 
dengan jasa transportasi yang aman, 
nyaman dan menyenangkan.

Selain inovasi Suroboyo Bus, 
menurut penjelasan Kepala Bidang 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan 
Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Surabaya, Hamidah, sistem 
sanitary landfill sebagai pengelolaan 
sampah di TPA juga mendapat pujian 
dari presiden dalam sambutannya. 
Sanitary landfill merupakan sistem 
pengelolaan sampah dengan 
cara menumpuk sampah di tanah 
cekung, memadatkannya, kemudian 
menimbunnya dengan tanah.

“Yang berbeda adalah sanitary 
landfill kita memiliki pengelolaan 
lindi. Kebanyakan sanitary landfil 
di kota-kota lain hanya sampai 
tahap menyisakan lindi dari proses 
pembusukan sampah, sedangkan 
di Surabaya lindi tersebut masih 
kita kelola agar tidak mencemari 
lingkungan,” jelasnya.

Suroboyo Bus melintas di 
Jalan Pahlawan 7

FEBRUARI
- 2019 -
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Di samping kedua inovasi 
ramah lingkungan tersebut, 
Pemerintah Kota Surabaya juga 
terus mensosialisasikan pentingnya 
menjaga lingkungan di sekolah 
melalui program sekolah adiwiyata, di 
kampung dengan program bernama 
proklim, di kampus, di pesantren 
dan perkantoran. Hal ini gencar di 
lakukan sebab tujuan utama dari 
kampanye peduli lingkungan adalah 
terbentuknya kesadaran pada 
masyarakat kota agar mau menjaga 
lingkungan hidup di sekitarnya. 
Dengan demikian akan tercipta 
keseimbangan antara alam dan 
manusia sebagai penghuninya.

“Tahun ini, tiga sekolah 
di Surabaya juga mendapatkan 
penghargaan Adiwiyata Mandiri. Itu 
SDN Sememi 1, SMPN 35 Surabaya 
dan SMPN 9 Surabaya,” tuturnya.

Adiwiyata Mandiri merupakan 
penghargaan khusus bagi sekolah 
yang mempunyai minimal 10 
sekolah binaan yang mendapatkan 
Adiwiyata kabupaten/kota, provinsi, 
maupun nasional. Bisa dikatakan 
bahwa Adiwiyata Mandiri merupakan 
penghargaan Adiwiyata tingkat paling 
tinggi. Di bawahnya, ada SMPN 
8 Surabaya yang mendapatkan 
penghargaan Adiwiyata Nasional. 

“Salah satu aspek penilainnya 
adalah memasukkan unsur peduli 
lingkungan pada kurikulum 
pembelajaran. Ini yang tidak semua 
sekolah mampu. Namun kita terus 
dorong dan bimbing. Terlepas dari 
penghargaan tersebut, kami ingin 
agar nilai-nilai peduli lingkungan telah 
tertanam pada mentalitas anak-anak 
sedari kecil,” jelas Hamidah.

Tingkatkan Kualitas dalam 
Berbagai Sisi

Sementara, menurut Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup, Eko 
Agus Supriadi, seluruh inovasi dan 
program-program tersebut bermuara 
pada terciptanya lingkungan Kota 
Surabaya yang berkualitas dan 
berkesinambungan. Meskipun 
Surabaya telah mendapatkan 
penghargaan tertinggi di bidang 
lingkungan, bukan berarti kini saatnya 
berleha-leha. Kita terus berupaya 
meningkatkan kualitas lingkungan dari 
berbagai sisi. Selain penyuluhan dan 
upaya mengurangi sampah, kita juga 
perketat perizinan dan pengawasan di 
industri-industri.

Kebun Bibit Wonorejo

8
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KOTA LINGKUNGAN HIDUP
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“Kita juga mulai menerapkan 
perizinan berbasis online, mulai 
dari SPPL, Amdal, UKL UPL, izin 
pengelolaan B3, IPAL dan lain-lainnya. 
Kita juga terus melakukan pengawasan 
kepada industri-industri secara berkala 
dan selalu mendengarkan laporan 
dari warga apabila ada industri yang 
menyebabkan lingkungan sekitar 
tercemar,” ujarnya.

Eko menambahkan bahwa 
di tahun 2019 ini, secara umum DLH 
menjalankan program-program yang 
sudah berjalan dari tahun-tahun 
sebelumnya. Ditambah dengan satu 
program yang dulunya berada di 

bawah kewenangan Dinas PU Bina 
Marga dan Pematusan, yakni Program 
1000 Jamban. Tahun ini Pemkot 
Surabaya mentarget membangun 
1000 jamban pada rumah warga yang 
belum memiliki MCK layak pakai.

“Kita akan terus tingkatkan 
dari berbagai sisi. Dari perizinan, 
pengawasan, penyuluhan ke setiap lini 
masyarakat, dan infrastruktur,” jelasnya.

Di samping pembangunan 
1000 jamban untuk warga, pemkot 
juga berencana mengembangkan dan 
merevitalisasi empat taman di tahun 
ini. empat taman tersebut antara 

lain Taman Harmoni di Jalan Keputih, 
Taman Paliatif di Jalan Kesumba, 
Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali, 
dan Kebun Bibit Wonorejo di Jalan 
Kendalsari. 

Perlu diketahui bahwa 
prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
di Kota Surabaya semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Hingga akhir 
tahun 2018 lalu, luas RTH di Kota 
Pahlawan ini mencapai 21,79% dari 
total luas kota. Dengan demikian, 
Surabaya layak dikatakan sebagai 
good environmental governance. 

Taman Harmoni Keputih

9
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Kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya semakin 
diakui. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

penghargaan di bidang lingkungan yang diterima 
oleh Kota Pahlawan. Baik penghargaan yang 

berskala nasional maupun internasional. Namun, 
benarkah kualitas lingkungan Kota Surabaya pantas 

menyandang gelar tersebut?

Persoalan Banjir dan Transportasi 

Masih Membutuhkan Solusi

Pembangunan Rumah Pompa 
Petekan

10
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Menurut Pakar 
Lingkungan, Ir. Eddy 
Setiadi Soedjono, 
Dipl.SE, M.Sc, Ph.D, 
memang harus 
diakui bahwa 

program-program peduli lingkungan 
yang dicanangkan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya sejak beberapa 
tahun silam telah mencapai 
hasil yang memuaskan. Terbukti 
dengan banyaknya penghargaan-
penghargaan yang diterima. 

“Surabaya itu kalau dikatakan 
terbaik di nasional memang tidak bisa 
disangkal. Kalau kita membicarakan 
tentang konsep green n cleannya, 
diantara kota-kota metropolis 
lainnya, Surabaya terbaik. Tapi kalau 
dibandingkan dengan kota-kota di 
luar negeri seperti Tokyo, Singapura 
atau Mebourne, masih banyak yg 
harus diperbaiki di sini,” ujarnya saat 
dihubungi Redaksi Gapura melalui 
sambungan telepon.

Memang kalau dilihat satu per 
satu item penilaian, lanjutnya, tentu 
setiap kota memiliki keunggulan dan 
kekurangan masing-masing. Namun 
secara keseluruhan, Kota 
Surabaya lah 
juaranya, 
meski 

dibandingkan dengan kota metropolis 
seperti Makasar, Medan, Yogyakarta, 
maupun kota giganpolis seperti 
Jakarta. Bisa kita lihat meskipun 
Surabaya adalah kota industri, tapi 
masih terlihat hijau dengan banyaknya 
taman dan Ruang Terbuka Hijau. Dari 
sisi kebersihan dan upaya mengurangi 
sampah, berbagai inovasi seperti 
membeli tiket Bus Suroboyo dengan 
sampah plastik, bank sampah, 
program merdeka dari sampah 
dan lain-lainnya mampu membuat 
Surabaya tampak bersih.

“Dahulu kita belajar tentang 
bank sampah di Yogyakarta, sekarang 
Yogyakarta yang belajar ke kita,” 
ujarnya.

Terkait hal-hal yang harus 
dibenahi Pemkot Surabaya agar bisa 
bersanding dengan kota-kota berskala 
internasional, Dosen Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya ini 
mengatakan ada dua permasalahan 
yakni banjir dan transportasi. Memang 
di permukaan tanah, wajah Kota 
Surabaya tampak bersih, namun 
di dalam saluran-saluran air masih 
banyak ditemukan sampah. Dari 
sumbatan-sumbatan sampah ini lah 

banjir tak dapat terelakkan lagi.

“Akibat banjir ini 
juga mengancam 

kesehatan warga. 
Karena itu 

kita masih 
menemukan 
permasalahan 
DBD di 
kota ini. 
Meskipun 
kita sudah 
memiliki 
pompa air 
yang besar-

besar, tetap 
saja ketika 

diguyur hujan 

lebat, Surabaya selalu banjir,” tuturnya.

Menurut dosen yang 
mendapat gelar doktoralnya di 
University of Birmingham ini, Pemkot 
Surabaya harus berkoordinasi dengan 
kota-kota tetangga seperti Sidoarjo, 
Gresik, Mojokerto bahkan Kediri 
terkait penanganan banjir. Sebab, 
Kota Surabaya merupakan muara 
aliran sungai dari kota-kota tersebut. 
Aliran air yang masuk ke Surabaya 
juga berasal dari kota-kota tersebut 
termasuk sampah-sampah yang 
hanyut terbawa air.

Sedangkan permasalahan 
kedua adalah transportasi publik. Perlu 
diakui hingga saat ini Surabaya belum 
memiliki sistem transportasi publik 
yang tertata dengan baik dan dapat 
menjangkau di seluruh penjuru kota. 
Menurutnya, Suroboyo Bus belum bisa 
memecahkan masalah danbelum bisa 
menarik sebagian besar warga untuk 
beralih ke transportasi umum.

“Karena itu, jangan halangi 
Surabaya untuk memiliki Trem dan LRT. 
Dengan sistem transportasi massal 
yang aman, nyaman, tepat waktu dan 
mampu menjangkau seluruh penjuru 
kota akan mampu menarik warga 
untuk beralih dari transportasi pribadi,” 
jelasnya.

Sambungnya, selain 
infrastruktur yang memadai, mindset 
warga Surabaya juga harus diubah. 
Pimpinan serta pejabat-pejabat 
pemerintahan harus memberi 
teladan dengan menggunakan 
transportasi publik untuk beraktifitas. 
Tak hanya itu, kampanye untuk 
beralih ke transportasi publik dan 
membudayakan jalan kaki serta 
bersepeda harus digaungkan. Dengan 
demikian, trotoar yang sudah indah, 
nyaman dan bersih tidak lagi sepi 
seperti saat ini.

Ir. Eddy S. Soedjono, Dipl.SE, MSc, PhD
Pakar Lingkungan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
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tentang capaian 
Kota Surabaya pada bidang 
lingkungan hidupKATA MEREKA !

Surabaya selama ini seperitnya memang menaruh perhatian ektra dididang 
lingkungan. Kalau jalan-jalan keliling surabaya pasti banyak tumbuhan hijau, 
taman kota dan RTH, Jadi  meskipun cuaca di surabaya cukup panas tapi 
satu sisi juga sejuk karena melihat kota ini rindang. Bukan cuman itu tapi 
kota Surabaya kini smekain bersih dan cantik. Semoga surabaya terus bisa 
mencapai prestasinya yang sekarang. Dan Harpan saya Semua itu bisa 
semakin di meratakan di seluruh sudut Kota.

Semakin banyak taman serta pepohonan yanng menghiasa sekitaran kota 
Surabaya, sehingga membuat Surabaya semakin nyaman dan rapi. Harapan 
ke depan yakni diperlukan penataan taman kota terutama di pinggiran 
wilayah Surabaya terutama di area kumuh, karena selama ini penanaman 
pohon dan penataan taman hanya terpusat di kota, namun belum 
menjangkau area pinggiran kota Surabaya. Pembangunan ruang terbuka hijau 
dan taman bermain rama anak juga perlu diperbanyak.

Surabaya semakin cantik, asri dan hijau. Suasa yang seperti itu membuat hati 
semakin adem ayem tenterem.  Hal itu membuat saya betah untuk tinggal di 

Surabaya. Harapan saya Masyarakat Surabaya semakin sadar bahwa kehidupan 
saat ini jauh lebih baik sehingga bisa bersama-sama mendukung dan bergerak 

bersama menjaga Surabaya. Diharapkan juga Pemerintah Kota Surabaya 
dan Instansi terkait lebih Inovatif lagi agar Surabaya tetap Jaya dan Semakin 

Terkenal.

LINDA (Mahasiswa S2)

DEWI (Media Research)

ENDARTINI (Relawan Informasi)
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Pencapaian prestasi Surabaya  dibidang lingkungan sangat membanggakan, 
namun, pemerintah bersinergi dengan warga surabaya tidak boleh 
puas berhenti di prestasi itu. beberapa daerah pinggiran surabaya perlu 
mendapat sentuhan, terutama pengelolaan sampah di kawasan rumah 
tangga dan industri yg hasilnya bisa diwujudkan dalam bentuk modal untuk 
pembangunan taman literasi surabaya. harapan kedepan semoga terwujud 
taman literasi surabaya di kawasan tersebut yaitu taman baca yang bisa 
dinikmati keindahannya dan meningkatkan minat baca warga surabaya.

Perubahan lingkungan cukup signifikan terutama di tengah kota Surabaya, 
lebih tertata, lebih asri dan pasti lebih nyaman, tetapi masih ada di pinggiran 
kota Surabaya yang masih terlihat kumuh, harapannya daerah yang masih 
terlihat kumuh bisa dibenahi dan bisa lebih asri serta lebih menyejukkan.

Bagi saya pencapaian lingkungan dikota surabaya masih belum 
menyeluruh,hanya meliputi pusat kota saja yang terkesan bersih dan bagus, 

Sedangkan dipinggiran kota surabaya seperti didaerah bulak sungainya 
sangat keruh dan masih banyak sampah. Harapan kedepan terus melakukan 

perbaikan dan tata sungai dan beri penghijauan di pinggiran kota supaya 
perubahan itu menyeluruh juga atasi banjir dan kemacetan itu problem yang 

sampai saat ini belum terselesaikan.

TITUS (Pegawai Bank)

MURTI (PNS)

LALU (Fotographer)

Dampak paling nyata yang saya rasakan sebagai warga kota, saya dapat 
menikmati nyamannya taman-taman kota sebagai fasilitas untuk bercengkrama 

sekaligus refreshing tanpa harus jauh-jauh ke tempat wisata di luar kota. Harapan 
saya, program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemkot didukung penuh 

oleh warga kota surabaya dengan cara tidak hanya sekadar menggunakan fasilitas 
yang ada, tapi juga turut menjaga dan merawatnya.

SOVIRA (Illustrator)
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Partisipasi publik menjadi salah satu indikator 
sebuah pemerintahan modern yang baik, salah satu 
bentuknya adalah melalui sumbangsih aspirasi. Oleh 
karena itu, Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 
2011 mulai berupaya memperpendek alur birokrasi 
penyampaian aspirasi warga.

Media Center,
Saluran Aspirasi Warga Surabaya
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Kini, media center menjadi 
wadahkomunikasi paling 
efektif antara pemerintah 
dengan warganya. Sejak 
tahun 2011, revolusi 
penerapan government 

public relations di Surabaya mulai 
dijalankan. Alur penyampaian aspirasi 
dari warga untuk pemerintah kota 
yang terkesan ribet mulai diubah 
dengan kehadiran Media Center. 
Media Center merupakan sebuah 
bagian pelayanan keterbukaan 
informasi publik yang dikelola oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Surabaya. 

Menurut Kepala Bidang 
Informasi dan Komunikasi Publik 
Dinas Kominfo Kota Surabaya, Sri 
Puri Surjandari, media center hadir 
membawa semangat pelayanan 
publik yang baik dengan memangkas 
prosedur birokrasi panjang jalinan 
komunikasi warga dengan pemerintah 
kota.

“Sesuai dengan arahan 
Bu Wali segala bentuk pelayanan 
harus efisien dan mempermudah 

masyarakat, oleh karena itu dalam hal 
berkomunikasi dengan masyarakat 
juga sama, inovasinya adalah Media 
Center. Jaman dengan perkembangan 
teknologi yang sudah pesat ini harus 
mampu kita manfaatkan,”ujarnya.

Di dalam upaya 
mengoptimalkan tugasnya, media 
center memiliki 10 kanal untuk 
menjaring aspirasi warga. 10 
kanal tersebut antara lain melalui 
telepon, whatsapp/sms, fax, website, 
email, facebook (Sapawarga Kota 
Surabaya), twitter (@sapawargaSby), 
instagram (@sapawargaSby), youtube 
(Sapawarga Kota Surabaya), dan 
aplikasi smartphone e-wadul. Alasan 
digunakannya 10 kanal tersebut agar 
setiap kalangan warga Surabaya dapat 
menyampaikan aspirasinya. Tak hanya 
itu, ke 10 kanal media center tersebut 
juga mampu menyampaikan aspirasi 
dari warga ke OPD terkait dengan 
cepat.

“Saya menilai memang banyak 
perubahan yang telah dilakukan ketika 
Pemkot Surabaya juga menerapkan 
konsep komunikasi digital. Salah satu 

yang paling mencolok perbedaannya 
ialah kini penyampaikan keluhan dari 
masyarakat tidak perlu menggunakan 
surat atau melapor langsung ke dinas 
terkait yang memakan banyak waktu 
dan tenaga,” jelasnya.

Keberadaan media center pun 
disambut baik oleh warga Surabaya. 
Hal ini daat terlihat dari jumlah 
respon warga terhadap layanan ini. 
Baik penyampaian keluhan maupun 
permintaan informasi program Pemkot 
Surabaya meningkat pesat.  

Pada Januari hingga akhir 
Oktober tahun 2011, jumlah keluhan 
atau permintaan informasi warga yang 
diterima pemerintah kota hanya 350 
keluhan. Sejak diresmikannya meda 
center, pada bulan Desember 2011, 
keluhan atau permintaan informasi 
sudah mencapai 100. Pada tahun 
berikutnya, periode Januari hingga 
November 2012, keluhan atau 
permohonan informasi berjumlah 
2.466 dengan media yang paling 
banyak masyarakat gunakan ialah 
www.surabaya.go.id website resmi 
Pemerintah Kota Surabaya.

Ruang Media Center
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Salah satu alasan mengapa 
media center mampu menjaring 
aspirasi warga lebih tinggi adalah 
kecepatan feedback yang diterima 
pelapor. Dalam prosedurnya, informasi 
atau keluhan warga akan diterima 
oleh operator media center. Kemudian 
laporan tersebut akan diverifikasi dan 
diteruskan ke Tim Pelayanan Keluhan 
Pengaduan Masyarakat (TPKPM) 
sesuai dengan OPD yang berwenang. 
Tanggapan dari TPKPM OPD akan 
disampaikan oleh operator media 
center kepada pelapor dalam kurun 
waktu 1 x 24 jam. 

“Kami punya standart waktu 
untuk memberikan jawaban kepada 
pemohon dan pelapor yaitu maksimal 
1x24 jam. Kenapa 1x24 jam? Karena 
kami selaku pemerintah kota ingin 
agar masyarakat mendapatkan 
jawaban secepat dan seakurat 
mungkin. Tidak hanya cepat tetapi 
juga benar dan dapat pelapor atau 
pemohon percayai,” jelasnya.

Selain media center, 
sebenarnya Pemkot Surabaya memiliki 
layanan call center 112. Keduanya 
sama-sama kanal yang melayani 
keluhan warga. Namun perbedaanya 
ada pada sisi kedaruratan keluhan 
tersebut. pada call center 112, keluhan 
atau laporan yang akan ditindak 
lanjuti harus bersifat darurat seperti 
kecelakaan, tindak kriminal, kebakaran, 
dan lain sebagainya. Sedangkan 
media center menerima segala 
keluhan warga yang tidak bersifat 
membutuhkan penanganan saat itu 
juga. 

Selain itu, dibandingkan 
dengan call center 112, media 
center juga memiliki fungsi untuk 
memberikan informasi kepada 
masyarakat. Oleh karena itu kanal-
kanal seperti facebook, twitter, 
website, youtube dan instagram setiap 
harinya selalu memberitakan kegiatan 
pemkot. 

“Fungsi pemberian informasi 
ini yang tidak dimiliki oleh program 
lain, misalnya call center 112. Kalau 
program call center 112 kan sifatnya 
masyarakat menelepon untuk melapor 
lalu kita atasi, kalau Sapawarga 
juga ada diseminasi informasi yang 
sifatnya memberikan himabauan atau 
pengumuman,” jelas Puri.

Dengan adanya media 
center, komunikasi dua arah antara 
pemerintah dengan warganya menjadi 
semakin mudah. Warga semakin 
mudah mendapatkan informasi dan 
menyampaikan aspirasi, sedangkan 
Pemkot Surabaya semakin mudah 
mendapatkan sumbangsih saran 
dan feedback dari warganya. Alhasil, 
semua bermuara pada terciptanya 
sistem pemerintahan yang baik dan 
ideal.

Koordinasi dengan OPD 
terkait setelah menerima 
pengaduan online
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Dengan dibuka-lebarnya 
saluran aspirasi publik, pemkot 
harus siap menerima berbagai kritik 
dari warganya. Bahkan dengan 
kemudahan menyampaikan keluhan, 
warga semakin terdorong untuk 
memperhatikan kinerja pemkot 
hingga hal-hal kecil dan tak ragu 
menyampaikan kritiknya. 

Pemerintah Kota punya 
perspektif berbeda soal ini. Bila 
kebanyakan orang melihatnya 
negatif dengan banyaknya keluhan, 
Pemkot melihat sisi yang lain yaitu 
berpandangan semakin warga kritis 
artinya semakin warga peduli terhadap 
perkembangan Kota Surabaya. 
Dengan banyaknya kritikan dari warga, 
OPD-OPD Pemkot Surabaya semakin 
terdorong untuk bekerja maksimal 
mewujudkan pelayanan yang prima. 
Menurut Petugas TPKPM Dinas PU 
Bina Marga dan Pematusan Kota 
Surabaya, Arka Prasetya, dengan 
adanya media center, setiap ada 
keluhan dari masyarakat, dinas terkait 
harus segera memberikan feedback 
kepastian penanganan.

“Kita tidak bisa lagi hanya 
memberikan janji misalnya ‘iya akan 
segera diselesaikan’. Sekarang karena 

ada Sapawarga itu makna kata segera 
harus diterjemahkan pada jadwal 
penyelesaian. Itu penting karena 
masyarakat memang membutuhkan 
informasi yang pasti,” ujarnya.

Apalagi dengan target 
feedback 1 x 24 jam, dinas terkait 
harus bergerak cepat menjadwalkan 
penanganan terhadap apa yang 
dikeluhkan warga. Bahkan bagi 
mereka, keluhan warga sudah seperti 
instruksi walikota yang harus segera 
dilaksanakan. Apalagi melalui kanal 
media sosial, keluhan tersebut dapat 
dilihat oleh seluruh warga Surabaya. 
Sehingga yang memantau apakah 
dinas terkait sudah menangani 
keluhan tersebut atau belum adalah 
seluruh warga Surabaya.

“Kalau surat yang tahu 
keluhannya hanya dinas yang dituju, 
tetapi ketika seseorang lapor lewat 
Twitter, misalnya, maka semua 
orang yang mengakses Twitter dan 
memfollow akun Sapawarga akan tahu 
keluhan atau kritik tersebut,” ujarnya.

Di samping itu, sering pula 
terjadi penyampaian keluhan tidak 
pada tempatnya. Misalnya keluhan 
yang berada di bawah kewenangan 

Dishub namun ditujukan ke Dinas 
PU Bina Marga dan Pematusan. Atau 
sering juga warga menyampaikan 
keluhan yang sebenarnya bukanlah 
kewenangan pemkot. 

“Pernah suatu kali kami 
meninjau lokasi di Benowo yang 
katanya ada saluran pembuangan 
tersumbat, ternyata tersumbat 
karena ada warga yang membangun 
dan pasirnya menutupi saluran 
pembuangan. Harusnya sebelum 
OPD menindak harus dijelaskan 
terlebih dahulu tersumbat karena apa 
melalui media sosial atau platform 
yang digunakan untuk menyampaikan 
keluhan,” tuturnya.

Bila terjadi demikian, TPKPM 
akan menyampaikan ke media center 
untuk diteruskan kepada pelapor 
bahwa keluhannya tidak berada 
pada kewenangan dinas yang dituju. 
Oleh karena itu pula, agar proses 
pelaporan dan penanganan berjalan 
dengan lancar, warga diharapkan 
telah memahami batasan-batasan 
kewenangan antar OPD.

Warga Kian Kritis, Wujud Makin Peduli

Menerima dan menyelesaikan 
pengaduan dari masyarakat
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Demi mempermudah pengecekan pajak terhutang yang 
selama ini ditunggu-tunggu oleh warga Kota Surabaya, 
maka Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan e-SPPT 

(elektronik surat pemberitahuan pajak terhutang). 
Alhasil, kini mengecek pajak terhutang cukup via online 

dan bisa diketahui seketika.

Cek Pajak Terhutang secara 

Online dengan e-SPPT
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Peluncuran e-SPPT untuk 
Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) ini sudah diluncurkan 
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah 
(BPKPD) Kota Surabaya 

mulai awal tahun 2019. Melalui sistem 
ini, maka SPPT ini sudah bisa diketahui 
sejak awal tahun, tanpa harus 
menunggu surat yang dikirimkan oleh 
BPKPD.

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) 
Kota Surabaya Yusron Sumartono 
mengatakan selama ini warga Kota 
Surabaya seringkali meminta salinan 
SPPT kepada BPKPD. Selanjutnya, 
diproses dan baru bisa diketahui SPPT 
objek pajak warga tersebut. Selain itu, 
BPKPD juga telah menyebarkan SPPT 
dalam bentuk fisik ke masing-masing 
warga melalui RT/RW. 

“Nah, dengan e-SPPT ini, 
warga bisa langsung melihat via online 
dan bisa langsung dicetak. Kami 
juga tetap menyebarkan SPPT dalam 
bentuk fisik ke warga, sudah disebar 
juga mulai awal tahun ini,” kata Yusron 
saat jumpa pers di kantor Humas 
Pemkot Surabaya, Senin (7/1/2019).

Yusron kemudian menjelaskan 
langkah-langkah menggunakan fitur 
e-SPPT ini. Awalnya, warga harus 
masuk ke website PBB online di laman 
http://pbb.bpkpd.surabaya.go.id/, 
lalu pilih e-SPPT. Selanjutnya baca 
dan pahami informasi yang tertera, 
setelah itu pilih tutup.  Kemudian isi 
NIK sesuai e-KTP yang sudah terdata 
di Kota Surabaya. Isi pula NOP (nomor 
objek pajak) yang ingin dicetak SPPT-
nya, lalu masukkan kode captcha dan 
setelah itu submit. 

“Nanti akan muncul SPPT PBB 
tahun 2019,” ujarnya. 

Dalam SPPT itu, bisa diketahui 
letak objek pajak, nama dan alamat 
wajib pajak, objek pajak, luas permeter 
persegi, kelas objek pajak, NJOP 
permeter dan total NJOP. Bahkan, 
dalam SPPT itu juga bisa diketahui 
PBB terhutang yang harus dilunasi. 

“SPPT yang muncul itu bisa 
langsung dicetak atau disimpan 
dengan format PDF,” imbuhnya.

Menurut Yusron, setelah 
diketahui PBB yang terhutang itu, 
maka warga bisa membayarnya ke 

bank-bank yang sudah bekerjasama 
dengan Pemkot Surabaya. Setelah 
melunasi PBB terhutang itu, maka 
di website PBB online akan ada pula 
laporan lunas, karena sistemnya 
sudah terintegrasi. “Mulai diluncurkan 
awal tahun 2019 sudah ratusan user 
menggunakan e-SPPT itu,” kata dia.

Yusron juga menjelaskan 
bahwa jumlah wajib pajak (WP) di Kota 
Surabaya tahun 2019 ini sebanyak 
660 ribu. Jumlah ini bisa berkembang 
karena seringkali ada warga yang 
memecah objek pajak. 

 “Jumlah ini dari tahun ke 
tahun terus naik, tiga tahun lalu WP 
di Surabaya masih 600 ribuan, saat ini 
sudah mencapai 660 ribu,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, target 
PBB tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun 
dan realisasi sebesar Rp 1,185 triliun 
atau 112,41 persen. Sedangkan pada 
tahun 2019 ini, target PBB sebesar 
Rp 1,155 triliun. “Jadi, ada kenaikan 
sekitar Rp 100 miliar atau 9,58 persen,” 
pungkasnya. (*)
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Dengan wilayah yang sangat luas, menjadi tugas yang 

berat bagi Pemerintah Kota mencegah penyebaran 

Demam Berdarah Dengue (DBD). Untuk itu, Pemkot 

mengundang keterlibatan masyarakat yaitu para Ibu 

Pemantau Jentik atau Bumantik. 

Bersatu Padu Melawan 
Penyebaran Demam Berdarah

Mengundang Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Memantau Jentik Nyamuk
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Angka penderita Demam 
Berdarah (DBD) di Kota 
Surabaya memang 
turun dan terendah di 
Jawa Timur. Namun, 
Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini tetap meminta kepada 
semua pihak, terutama Bumantik  
untuk selalu gencar turun memantau 
jentik di rumah-rumah warga. Ajakan 
itu disampaikan Wali Kota Risma 
saat apel gebyar Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN) yang digelar di 
Lapangan Thor, Jumat (1/2/). Apel itu 
dihadiri oleh 5.116 kader yang terdiri 
dari kader Bumantik, Rumantik (Guru 
Pemantau Jentik), Wamantik (Siswa 
Pemantau Jentik), LPMK (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), 
dan pihak kecamatan.

Pada kesempatan itu, Wali 
Kota Risma menjelaskan sebetulnya 
demam berdarah itu bisa dicegah. 
Terbukti, dari tahun ke tahun kasus 
penderita demam berdarah menurun 
di Kota Surabaya. Pada Bulan Januari 
2018, kasus penderita demam 
berdarah di Kota Surabaya sebanyak 
42 kasus dan meninggal satu orang. 
Sedangkan Januari 2019 ini, kasus 
penderita demam berdarah di 
Surabaya 23 orang.

“Artinya, di sini sudah ada 
penurunan dan saya yakin ini masih 
bisa ditekan kembali. 

Makanya, saya mohon dengan hormat 
untuk selalu menghindarkan keluarga 
dan tetangga kita dari DBD. Saya tidak 
ingin ada korban lagi di Surabaya,” 
kata Wali Kota dalam sambutannya.

Saat sambutan itu pula, Wali 
Kota menjelaskan ada dua kecamatan 
di Surabaya yang angka penderita 
demam berdarahnya tertinggi, yaitu 
Kecamatan Tandes dan Kecamatan 
Wonokromo. 

“Dua kecamatan ini yang 
tertinggi jumlah kasusnya. Jadi, ayo 
terus bergerak. Buktikan kalau kita 
bisa memberantas DBD. Ayo kita kasih 
rambu-rambu ke nyamuk-nyamuk itu, 
dilarang masuk Surabaya,” tegasnya.

Ia juga mengaku selalu sedih 
apabila mendengar atau ada laporan 
bahwa ada warga Surabaya yang 
cerai. Sebab, beberapa anak yang 
tertangkap miras atau pun ngelem, 
rata-rata karena ditinggal oleh orang 
tuanya. 

“Makanya, mari kita 
selamatkan anak-anak dan tetangga 
kita. Mari jangan ada korban di 
Surabaya,”  imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya Drg. 
Febria Rachmanita 

menjelaskan pada Bulan Januari 2019 
ini, awalnya hanya ada 12 penderita 
demam berdarah. Lalu bertambah 
lagi sekarang menjadi 23 orang, dan 3 
diantaranya masih infeksi DBD. 

“Jumlah ini memang menurun 
dibanding Januari 2018 yang 
jumlahnya mencapai 42 kasus. Saat 
ini hanya 23 orang. Jadi, dari 31 
kecamatan ada 11 kecamatan yang 
ada penderita DBD-nya,” katanya 

Ia juga menjelaskan bahwa 
Kecamatan Tandes yang dibilang 
tertinggi oleh Wali Kota Risma, 
ternyata saat ini ada 5 orang yang 
terkena DBD. Sedangkan tertinggi 
kedua adalah Wonokromo yang ada 4 
orang yang terkena DBD. “Oleh karena 
itu, di hampir semua kecamatan di 
Surabaya, terutama di Tandes dan 
Wonokromo diminta untuk terus 
gencar mencegah DBD ini,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada 
23 ribu kader Bumantik di seluruh 
daerah di Kota Surabaya. Mereka 
setiap minggu sekali dan ada yang 
seminggu dua kali turun ke rumah-
rumah warga untuk memantau 
jentik. “Mereka ini sukarelawan yang 
dengan ikhlas memantau jentik demi 
memberantas DBD ini,” pungkasnya.

Gebyar Pemberantasan 
Sarang Nyamuk di lapangan 
Thor
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Seperti Yani, Bumantik RW 5 
Kelurahan Gunungsari yang selalu aktif 
memeriksa kerumah-rumah warga 
untuk memastikan tidak ada jentik, 
dibantu dengan Jumantik yang ada 
disetiap rumah. Sebagai Bumantik 
Yani memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan lingkungannya bebas 
DBD dan siap tanggap membantu 
warganya.

“Selalu rutin memeriksa ke 
rumah-rumah warga ada jentik atau 
tidak. Yang paling penting memang 
komunikasi antar warga. Kalau di 
daerah sini ada yang terkena DBD itu 
rasanya sedih, makanya kami cepat 
tanggap melapor ke kelurhan, dan 
alhamdulillah kelurahan juga tidak 
lepas tanggan sangat cepat responnya 
untuk memberikan intruksi ke 
puskesmas menindak lanjuti laporan 
kami. Bahkan meraka kerap kali turun 
ketika pemeriksaan.” Ujarnya

Sebagai pencegahan, 
pemeriksaan jentik sangat penting 
juga mengajak warga untuk menjaga 
kebersihan dan memberikan arahan-
arahan bagaimana mengatasi 
nyamuk. Lalu untuk tindak lanjut 
RW 5 Kelurahan gunung sari akan 
langsung melakukan fogging di rumah 
penderita dan sekitarnya agar DBD 
tidak terulang dan menyebar.  

Tidak jauh berbeda, RW 6 
Kelurahan Kupang Krajan memiliki 
Bumantik yang sangat solid. Setiap 
Jum’at Bumantik akan turun ke 
warga dan menerima laporan dari 
Jumantik. Setelah selesai berkeliling, 
Para Bumantik akan kembali ke 
Pos dan melaporkan hasil tinjauan 
ke Koordinator Bumantik RW 6, Sri 
Rahayu.

 “Sekarang Tugas Bumantik 
terbantu dengan adanya Jumantik. 
Yang dulu sering sungkan kalau 
mau masuk ke kamar mandi warga. 
Sekarang Jumantik yang periksa, kami 
menerima laporan dan memberikan 
arahan serta tindak lanjut jika ada 
keluhan. Kami selalu koordinasi 
ke Puskesmas untuk itu. Selain itu, 
kami eratkan hubungan baik antar 
Bumantik sehingga kompak dan 
menjalan tugas dengan senang hati.” 
Ujar Sri Rahayu. (NYW)

Memeriksa jentik-jentik di 
bak mandi

Menggunakan bubuk abate 
dalam bak mandi

Menggunakan sere untuk 
mengusir nyamuk
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Bersamaan dengan 
agenda Hari Pers 

Nasional di Surabaya, 
Serikat Perusahaan 

Pers menyelenggarakan 
Kongresnya. Dalam 

rangkaian yang ditutup 
penganugerahan 

Indonesian Print Media 
Award ( IPMA) Pemerintah 

Kota Surabaya turut 
meraih penghargaan.

Jamuan Istimewa untuk 
Delegasi Media

Kongres Serikat Perusahaan 
Pers (SPS) ke XXV resmi 
dibuka di Gedung Siola 
Lantai 4 Surabaya, Rabu, 
(06/02) Siang. Kongres 
SPS ke-25 ini, bertepatan 

dengan momentum peringatan 
Hari Pers Nasional (HPN) yang juga 
dipusatkan Kota Pahlawan. Turut hadir 
dalam kongres ini, ratusan pengurus 
pusat, pengurus cabang, dan penerbit 
pers anggota SPS se-Indonesia. Di 
samping itu, kongres juga dihadiri 
oleh puluhan pemimpin redaksi media 
massa, serta pemilik media massa dari 
berbagai wilayah di Indonesia. Dalam 
kongres ini, dirumuskan beberapa 
poin penting, diantaranya pemilihan 
pengurus pusat baru SPS untuk masa 
periode 2019 – 2023, juga penyerahan 
penghargaan dalam beberapa 
kategori media cetak. 

 Usai kegiatan kongres hari 
pertama berakhir, peserta kemudian 
diajak menyusuri Sungai Kalimas 
dengan menggunakan perahu. 
Rombongan start dimulai dari 
dermaga ujung Siola dan menuju 
ke Taman Prestasi. Usai menikmati 
keindahan Sungai Kalimas, para 
peserta kemudian dimanjakan dengan 
acara welcome dinner bersama 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
di rumah dinas Jalan Sedap Malam. 
Menariknya, di rumah dinas para 
peserta disuguhkan dengan berbagai 
hiburan kesenian. Seperti reog, 
barongan, tari remo, tari Suroboyo 
serta live musik. Tak lupa, aneka 
makanan tradisional seperti nasi 
kuning, semanggi, rujak, rawon, 
dan pecel juga disuguhkan untuk 
memanjakan para tamu undangan.

 

Kongres Serikat Perusahaan Pers ke XXV digelar di Surabaya 
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Pada momen ini, juga 
dilakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) nota kesepakatan antara 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
dengan Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas. Pada MoU itu, tertuang 
kerjasama bantuan pembangunan 
jamban sehat beserta pendukungnya 
dari Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas.

 
Dalam sambutannya, wali kota 

Bu Risma ini memaparkan beberapa 
hal terkait transformasi pembangunan 
di Kota Surabaya. Diantaranya yakni 
masalah kesejahteraan sosial yang 
meningkat, infrastruktur, layanan 
masyarakat, pendidikan, hingga 
berbagai program yang telah berhasil 
diterapkan di Kota Surabaya.  Di 
bidang Ekonomi, Risma bercerita 
tentang Program Pahlawan Ekonomi 
dengan melibatkan ibu-ibu untuk 
mendukung perekonomian keluarga. 
Ia bercerita terjadi peningkatan daya 
beli masyarakat. Tak lupa, ia bercerita 
tentang perhatiannya kepada generasi 
muda dengan Program Pejuang 
Muda.

Paparan Wali Kota mendapat 
apresiasi dari Ketua Umum Serikat 
Perusahaan Pers (SPS) Indonesia 
Dahlan Iskan. Dahlan menegaskan 
jika Risma mempunyai beberapa 
kelebihan yang tidak dimiliki 
oleh pemimpin lain di Indonesia. 
Ekspektasinya adalah makro tahu, 
mikro mendalami, detailnya diurus, 
dan yang lebih penting lagi yaitu 
mampu menarasikan persoalan-
persoalan masyarakat.

 
“Banyak 

pemimpin kita yang 
tidak bisa menarasikan 
apa yang terjadi 

di masyarakat. Bu wali kota ini 
mampu menarasikan, kemudian 
menginventarisasikan, membuat 
prioritas, kemudian mengerjakan, 
dan mengurus sampai detailnya,” kata 
Dahlan.

 
Sementara itu, Ketua Yayasan 

Dana Kemanusiaan Kompas Rusdi 
Amral mengatakan ketika Litbang 
Kompas mengukur Indek Kota Cerdas 
Indonesia (IKCI) Kota Surabaya 
itu tertinggi di Indonesia. Bahkan, 
Surabaya sudah dua kali berturut-turut 
tercatat berhasil meraih IKCI tertinggi 
di Indonesia. “Kenapa dua kali, karena 
pengukurannya baru dua kali. Kalau 
pengukurannya tiga kali, mungkin tiga 
kali juga,” kata dia.

 
Rudi menyampaikan bahwa 

dana bantuan jamban sehat yang 
diberikan kepada Pemkot Surabaya 
berasal dari para pembaca Kompas. 
Yayasan dana kemanusiaan kompas 
adalah yayasan pengelolah dana dari 
para pembaca kompas. 

“Ini sebagai tanda cinta 
pembaca Kompas terhadap Kota 
Surabaya, kita tahu Surabaya 
semuanya sudah lengkap, semuanya 
juga kelihatan,” ujarnya.

 
Pihaknya berharap, dengan 

digulirkannya dana bantuan sanitasi 
jamban sehat, ke depan masyarakat 
Surabaya yang masih belum 
beruntung atau masuk dalam kategori 
keluarga miskin, tidak lagi BAB di 
sungai. “Semoga dengan bantuan 
ini, masyarakat Surabaya yang belum 
beruntung itu bisa bebas dari 

buang air besar sembarangan,” 
pungkasnya. (*)

Penghargaan Untuk Majalah Gapura 

Sementara Kamis (7/2) 
dalam Pada malam puncak acara, 
juga dilakukan penganugerahan 
penghargaan kepada para pemenang 
Indonesia Print Media Awards (IPMA) 
yang telah memasuki satu dekade, 
Indonesia Inhouse Media Awards 
(InMA), Indonesia Young Readers 
Awards (IYRA), dan Indonesia Media 
Research Awards and Summit 
(ISPRIMA).

 
Turut hadir dalam acara ini, 

Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) RI Rudiantara, 
pemimpin perusahaan media anggota 
SPS se-Indonesia, redaksi media, 
hingga jurnalis atau wartawan se-
Indonesia. Disamping itu, di malam 
puncak kongres itu, juga dilakukan 
serah terima jabatan Ketua Umum 
SPS Pusat sebelumnya Dahlan Iskan 
kepada Ketua Umum yang baru 
terpilih Alwi Hamu, untuk masa bhakti 
2019-2023. Serah terima jabatan ini, 
disaksikan langsung oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini.

 
Pada malam puncak 

penganugerahan Indonesia Print 
Media Awards (IPMA) itu, Bagian 
Humas Pemkot Surabaya berhasil 
meraih dua penghargaan sekaligus, 
yakni Gold dan Silver dalam 
bidang kategori majalah internal 
pemerintahan, lembaga negara 
dan BUMN. Anugerah ini, semakin 

menambah daftar 
panjang deretan 

penghargaan 
yang berhasil 

diraih 
sebelumnya.

Majalah Gapura mendapatkan 
dua penghargaan pada IPMA

25
FEBRUARI

- 2019 -

Gapura Februari 2019 v1.indd   25 25/02/2019   13:57:48



Musim penghujan adalah masa yang sibuk bagi 
Tim Perantingan Pohon Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau. Mereka harus bekerja lebih 
keras dalam mencegah terjadinya pohon tumbang 

sekaligus bersiap merespon cepat bila ada kejadian.

Kerja Keras Tim Perantingan 
di Musim Penghujan

Memiliki banyak pohon 
rindang memang 
membuat Kota 
Surabaya terlihat asri. 
Namun, berbeda 
lagi ceritanya 

apabila hujan dan angin kencang 
sedang melanda. Suasana teduh di 
bawah pohon rindang akan berubah 
mencekam tatkala pohon-pohon 
itu mulai bergoyang seakan hendak 
tumbang. Untuk itu, Pemerintah 
Kota Surabaya mengerahkan Tim 
Perantingan guna mencegah 
terjadinya pohon tumbang.
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Hampir setiap sore, Kota 
Surabaya diguyur hujan lebat disertai 
angin kencang. Potensi terjadinya 
pohon tumbang pun semakin 
meningkat, mengingat hampir di 
setiap jalan protokol di Surabaya 
dinaungi oleh pohon rindang. Kepala 
Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 
Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH), Hendri Setianto, menyatakan 
bahwa kegiatan perantingan 
sebenarnya tidak hanya dilaksanakan 
saat atau menjelang musim hujan saja.

“Perantingan ini sebenarnya 
merupakan bagian dari perawatan 
jalur hijau. Secara garis besar 
perantingan sendiri memiliki tiga 
fungsi. Fungsi pertama adalah agar 
tanaman-tanaman yang ada di bawah 
pohon mendapatkan asupan sinar 
matahari yang baik,” ujarnya.

Lanjutnya, dengan 
dilakukannya perantingan, daun-daun 
pohon yang menutup sinar matahari 
untuk tanaman-tanaman di bawahnya 
dapat terbuka. Selain itu, aliran udara 
juga bisa lancar dan tidak membuat 
area sekitar pohon menjadi lembab. 
Apabila lembab, potensi munculnya 
jamur dan bakteri penyakit juga 
akan semakin tinggi mengancam 
pertumbuhan tanaman.

“Fungsi yang kedua adalah 
untuk estetika. Pohon dipangkas atau 

diranting agar memiliki penampakan 
yang indah. Dan fungsi yang ketiga 
tentu untuk mencegah pohon tersebut 
tumbang apabila terkena angin 
kencang,” jelasnya saat ditemui redaksi 
Gapura di ruang kerjanya.

Dengan adanya ketiga fungsi 
tersebut, kegiatan perantingan 
dilaksanakan sepanjang tahun, tidak 
hanya menunggu saat menjelang 
musim hujan saja. Idealnya, satu 
pohon harus diranting sebanyak 
dua kali dalam setahun. Namun 
ada perbedaan perantingan di kala 
musim kemarau dengan menjelang 
musim hujan. Perbedaanya ada pada 
banyaknya ranting yang dipangkas.

“Kalau musim panas kita 
mungkin melakukan perantingan 
ringan. Tapi kalau menjelang 
musim hujan atau seperti saat ini, 
perantingan yang kita lakukan adalah 
perantingan berat. Kita upayakan 
agar sebuah pohon imbang dari 
bawah hingga atasnya. Jangan sampai 
atasnya terlalu berat dan membuat 
akarnya tidak kuat menahan saat 
diterpa angin kencang,” jelasnya.

Selain itu, Hendri juga 
mengatakan bahwa musim hujan 
kali ini, DKRTH sedikit terlambat 
melakukan perantingan sehingga ada 
beberapa kejadian pohon tumbang. 
Namun yakin bahwa tim perantingan 
telah berupaya maksimal. Hanya saja 

ada beberapa hambatan yang kerap 
dialami tim perantingan di lapangan. 
salah satunya adalah banyaknya 
kabel-kabel listrik yang melintang di 
sela-sela pohon.

Dengan banyaknya kabel-
kabel di sela-sela pohon membuat 
tim perantingan harus ekstra hati-hati 
saat memangkas dahan pohon. Hal 
ini berpengaruh pada kecepatan yang 
cenderung lebih lama. “Kalau sehari 
satu tim bisa meranting 20 pohon, nah 
dengan pohon yang susah seperti ini, 
tim hanya bisa meranting 7 pohon,” 
jelas Hendri.

Tak hanya kondisi pohon yang 
dilalui kabel listrik, hambatan selainnya 
adalah ketika tim harus meranting 
pohon di samping jalan raya. Agar 
tidak membahayakan pengendara 
yang melintas, tim harus sangat 
berhati-hati baik saat memotong 
dahan hingga menurunkannya 
menggunakan tali satu per satu. 

“Terkadang kalau jalannya 
benar-benar padat, kita harus 
menunggu malam hari untuk bisa 
meranting. Itu pun tetap kita tidak 
boleh sembarangan memotong dahan 
dan menjatuhkannya ke tanah. Hal ini 
agar tidak membahayakan pengguna 
jalan,” tandasnya.

Petugas dari DKRTH melakukan 
pemotongan ranting 
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Masyarakat miskin di Surabaya yang memiliki 
persoalan hukum kini bisa bernafas lega. Komisi A 
DPRD Surabaya bersama dengan Bagian Hukum 

Pemerintah Kota Surabaya kini telah merampungkan 
Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan 

Hukum Bagi Masyarakat Miskin. 

Jaminan Keadilan 
untuk Warga

Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Segera Tuntas
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Dengan raperda ini, 
diharapkan masyarakat 
miskin bisa mendapatkan 
keadilan tanpa terbebani 
permasalahan biaya. 
Menurut Ketua Pansus, 

Tri Didik Adiono, raperda bantuan 
hukum bagi masyarakat miskin 
sebetulnya sudah diajukan oleh 
DPRD Kota Surabaya sejak 2017 silam. 
Selama dua tahun, bersama dengan 
Bagian Hukum Pemkot Surabaya, 
Komisi A berupaya merumuskan isi 
raperda tersebut dan kini tinggal 
menunggu diparipurnakan.

“Banyak masyarakat miskin 
yang tidak tahu hukum. Tidak punya 
biaya untuk membayar pengacara. 
Atas dasar keadilan, maka DPRD 
Kota Surabaya mengusulkan raperda 
bantuan hukum bagi masyarakat 
miskin tahun 2017 silam,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD 
Kota Surabaya itu menyampaikan, 
munculnya raperda bantuan hukum 
bagi masyarakat miskin bertujuan 
untuk menjamin dan memenuhi 
hak masyarakat miskin, menjamin 
kepastian penyelenggaraan 
bantuan hukum, mewujudkan hak 
konstitusional warga miskin dan 
terpenuhinya perlindungan HAM. 

“Jadi, ketika ada warga miskin 
yang tersangkut masalah hukum 

apapun, akan dibantu,” ungkapnya.
Dengan rampungnya 

raperda ini, masyarakat miskin bisa 
memperjuangkan keadilan di mata 
hukum tanpa was-was dengan 
besarnya beban biaya. Selain itu, 
Didik juga meminta Pemkot Surabaya 
memasukkan anggaran khusus dari 
ABPD yang bisa digunakan untuk 
membantu permasalahan hukum 
bagi warga miskin. Beberapa bantuan 
hukum yang dapat diberikan pemkot 
diatur dalam raperda itu. Antara lain, 
masalah litigasi. Contohnya, pidana, 
perda, dan tata usaha negara. 

”Nanti pemkot bisa menunjuk 
lembaga bantuan hukuman (LBH) 
untuk pendampingan warga,” jelasnya.

Tidak hanya bantuan hukum 
litigasi, di dalam raperda tersebut, 
diatur pula terkait bantuan hukum non 
litigasi. Contohnya seperti program 
penyuluhan hukum, konsultasi hukum, 
mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan untuk bantuan 
hukum yang diberikan pemerintah 
kota kepada masyarakat miskin yang 
bermasalah dengan hukum dan telah 
berperkara di pengadilan adalah 
dengan menyediakan pengacara. 
Untuk itu, seluruh biaya pengacara 
akan ditanggung oleh APBD.

 “Nanti akan disiapkan 
pengacara-pengacara yang sudah 
terakreditasi dari Menkumham,” 
terangnya.

Agar tidak disalah gunakan 
oleh orang-orang yang tidak berhak, 
maka untuk mengajukan bantuan 
hukum gratis ini ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi. Syarat-syarat 
tersebut antara lain mencantumkan 
identitas, menjelaskan permasalahan 
hukum yang dihadapi hingga wajib 
menyertakan surat keterangan miskin 
(SKM) dari kelurahan. 

Terkait dengan isi perwali 
pasal 5 ayat 4 berbunyi, masyarakat 
(siapapun itu) yang berperkara 
dengan pemerintah tidak dapat 
menerima bantuan hukum. Didik 
menegaskan bahwa DPRD tidak setuju 
dengan isi tersebut. 

Sebab, lanjutnya, dalam 
undang-undang dasar (UUD) tidak 
ada pengecualian bantuan hukum, 
utamanya kepada rakyat miskin dan 
terlantar harus dibantu negara. 

“Pasal per pasal masih ada 
ganjalan dan tinggal menunggu hasil 
dari pemkot saja,” tutupnya. (Dm/Gp)

29
FEBRUARI

- 2019 -

Gapura Februari 2019 v1.indd   29 25/02/2019   13:58:07



BANGGA SURABAYA

Berbagai layanan publik dan sistem 
pemerintahan di Kota Surabaya hampir 
semuanya menggunakan konsep smart 

city. Alhasil, Surabaya pun diganjar 
penghargaan Indeks Kota Cerdas 

Indonesia (IKCI) 2018 oleh Litbang 
Kompas dengan nilai tertinggi untuk 

kategori Kota Metropolitan.

Kali Kedua, Terbaik dalam Penghargaan 

Kota Cerdas Indonesia

Penghargaan ini merupakan kali kedua yang 
didapatkan oleh Kota Surabaya. Sebelumnya, 
Kota Pahlawan ini menempati posisi yang sama 
saat IKCI pertama kali digelar pada tahun 2015. 
Penghargaan kota cerdas se Indonesia ini pun 
diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

GM Litbang Kompas F Harianto Santoso 
menjelaskan pengukuran IKCI 2018 berbeda dari IKCI 2015. 
Bila sebelumnya hanya mengacu pada tiga dimensi yaitu 
ekonomi, sosial dan lingkungan, kali ini ada enam dimensi 
yang digunakan yaitu ekonomi, lingkungan, pemerintah, 
kualitas hidup, mobilitas, dan masyarakat.

Command Center 112
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“Kemudian, ada juga yang 
dikatakan kategori kota. Yang tadinya 
tiga kategori yaitu besar, sedang, 
kecil, sekarang mengikuti UU Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang ditambah kota metropolitan,” 
kata Harianto seperti dilansir Harian 
Kompas. 

Dalam IKCI 2018 ini, ada 
93 dari 98 kota se-Indonesia yang 
termasuk dalam perhitungan indeks 
kota cerdas. 93 kota itu kemudian 
dikelompokkan dalam empat kategori. 
Pertama, kategori Kota metropolitan 
dengan penduduk minimal satu juta 
jiwa. Kedua, kota besar dengan jumlah 
penduduk lebih dari 500 ribu jiwa 
kurang dari satu juta jiwa. Ketiga, kota 
sedang dengan jumlah penduduk 
lebih dari 100 ribu jiwa hingga 500 ribu 
jiwa. Dan Keempat, kota kecil dengan 
jumlah penduduk paling banyak 100 
ribu jiwa.

Perbedaan lainnya, bila 
sebelumnya partisipasi masyarakat 
lewat opini publik diikutsertakan 
sebagai penyeimbang atas konstruksi 
data sekunder, kali ini tak lagi 
digunakan. Sebagai gantinya, 12 pakar 
dari berbagai latar belakang disiplin 
ilmu direkrut untuk memberikan 
pembobotan pada setiap dimensi. 
Mereka yang direkrut ini ada yang 
berasal dari disiplin ilmu perencanaan 
perkotaan, sosiologi, dan sebagainya. 
Melalui pengukuran analythic 
hierarchy process (AHP), diperoleh 
bobot dari setiap dimensi dan pilar. 

“Dari enam dimensi itu, aspek 
masyarakat memperoleh skor yang 
paling tinggi. Sehingga menjadi 
masuk akal ketika kita ingat lagi, sejak 
jaman Yunani kuno polis itu adalah 
masyarakat. Plato menyebut bahwa 
pemimpin terbaik itu mengarahkan 
kebijakannya kepada warga (bonum 
commune),” terang Harianto. 

Litbang Kompas pun 
merilis daftar kota yang berhasil 
memperoleh penghargaan Indeks 
Kota Cerdas 2018. Untuk kategori Kota 
Metropolitan, Kota Surabaya berada 
di urutan pertama dengan skor 67,03, 
disusul Semarang dengan skor 63,69 

dan posisi ketiga adalah Tangerang 
Selatan dengan skor 61,68. Sementara 
untuk kategori Kota Besar, diraih Kota 
Denpasar pada urutan pertama, 
disusul Surakarta dan Malang. Untuk 
kategori Kota Sedang, berhasil diraih 
Kota Manado, disusul Salatiga dan 
Yogyakarta. Dan terakhir, kategori Kota 
Kecil, diraih Kota Padang Panjang, 
kemudian disusul Sungai Penuh dan 
Solok. 

Kota Cerdas Untuk Kesejahteraan 
dan Kualitas Hidup

Sementara itu, Tri Rismaharini, 
Wali Kota, mengatakan tujuan dari 
membangun kota cerdas adalah 
meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas hidup masyarakat. Oleh 
karena itu, sinergi antara pemerintah 
dan masyarakat diperlukan guna 
mencapai tujuan tersebut. Bagi 
dia, sekalipun berbagai teknologi 
penunjang kota cerdas telah 
diinvestasikan, namun jika tidak diikuti 
dengan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, hal itu tidak ada artinya. 

“Kenapa kita gunakan 
teknologi kalau kotanya kotor, 
masyarakatnya tidak berpendidikan, 
banyak yang miskin. Untuk apa?” 
tegas Wali Kota Risma.

Menurutnya, selama ini 
komunikasi antara pemerintah kota 
dan masyarakat cukup baik. Hal itu 
tidak lepas dari kehadiran Command 
Center 112 yang telah berdiri sejak 
2016 lalu. Command Center 112 
yang merupakan pusat komando 
untuk penanganan kondisi darurat 
di Surabaya diisi oleh beberapa 
satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD). Diantaranya Satpol PP, BPB 
dan Linmas, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan, Dinas Perhubungan, 
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 
hingga Pemadam Kebakaran. 

Dengan mengumpulkan SKPD 
di satu lokasi, pelayanan birokrasi 
atas aduan masyarakat menjadi lebih 
singkat. Semua layanan itu dapat 
diakses melalui sambungan darurat 
112. 

“Bahkan, di 112 itu ada 
psikolognya. Jadi, 24 jam bisa 
konsultasi, temu darat,” kata Risma. 

Untuk membangun interaksi 
yang lebih aktif, Pemkot Surabaya 
juga menggelar berbagai kegiatan di 
taman kota yang tersebar di beberapa 
titik. Ia juga menjelaskan bahwa taman 
itu tidak hanya dijadikan sebagai pusat 
berkumpul masyarakat, tetapi juga 
menjadi tempat untuk berolahraga, 
termasuk juga sebagai sarana 
menghilangkan para pengamen yang 
kerap berlalu lalang di pusat kota. 

Sementara untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat, saat ini ada enam 
posko darurat yang dibangun di 
beberapa titik. Setiap posko dibekali 
tiga ambulans dengan fungsi yang 
berbeda-beda yakni ambulans 
biasa, ambulans khusus operasi, dan 
ambulans khusus melahirkan. Standar 
pelayanan yang dibangun yaitu 
kecepatan. Ketika Command Center 
112 mendapat aduan dari masyarakat, 
maka dalam kurun waktu maksimum 
tujuh menit masyarakat yang 
membutuhkan layanan kesehatan 
mendapat perawatan pertama di 
posko darurat tersebut. 

Standar waktu 7 menit 
ditentukan berdasarkan rekomendasi 
para dokter dengan mengacu kasus 
stroke. Ketika masyarakat terserang 
stroke, nyawanya masih dapat 
diselamatkan apabila dapat ditangani 
sebelum 9 menit. 

“Berkali-kali kita berhasil 
menyelamatkan orang stroke karena 
kita di bawah 9 menit. Di atas 9 menit, 
mati dia. Bukan Tuhan sih, tapi katanya 
dokter gitu. Teorinya dokter gitu, 
pokoknya batang otak putus, kalau 
pertolongannya lebih dari 9 menit 
karena itu kita pakai standar 7 menit,” 
pungkasnya.
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BANGGA SURABAYA

Dalam beberapa tahun 
terakhir, Surabaya 

dikenal sebagai kota yang 
peduli lingkungan serta 

mendominasi penghargaan 
di tingkat nasional. Tiga 

penghargaan sekaligus yang 
diraih tahun ini seakan 

meneguhkan label tersebut.

Penegasan sebagai Kota Terbaik 
dalam Pengelolaan Lingkungan 

Surabaya satu-satunya Kota yang Raih Penghargaan Adipura Kencana

Kerja keras Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 
beserta jajarannya untuk 
menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat di 
Kota Surabaya, akhirnya 

berbuah manis. Pasalnya, pada Hari 
Senin (14/1/2019), Wali Kota Risma 
menerima tiga penghargaan sekaligus, 
yaitu Adipura Kencana, Kinerja 
Pengurangan Sampah, dan Nirwasita 
Tantra.

Yang paling istimewa adalah 
penghargaan Adipura Kencana yang 
hanya diraih oleh Kota Surabaya. 
Penyerahan penghargaan itu diberikan 
langsung oleh Wakil Presiden Jusuf  
Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya. Tiga 
penghargaan itu diberikan dalam 
acara Penganugerahan Adipura dan 
Green Leadership Kepala Daerah 
dan Pimpinan DPRD di Manggala 
Wanabakti, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
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 Wali Kota yang hadir dalam 
acara itu dengan menggunakan kursi 
roda, wajahnya nampak gembira 
ketika beranjak meninggalkan kursi 
rodanya menuju panggung untuk 
menerima penghargaan yang sangat 
membanggakan itu. Saat itu, Kota 
Surabaya beserta kinerja Risma banjir 
pujian, baik dari Menteri Kehut Siti 
Nurbaya maupun dari Wakil Presiden 
Jusuf Kalla.

 
Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam 
sambutannya mengatakan anugerah 
Adipura Kencana merupakan 
penghargaan tertinggi yang diberikan 
kepada kota yang menunjukkan 
kinerja pengelolaan lingkungan 
hidup yang berkelanjutan. Tahun ini, 
kriteria Adipura Kencana sangat ketat 
penilaiannya, yang paling utama 
adalah pengelolaan  sampah  dan 
good environtmental governance 
serta keberlanjutannya. 

 
“Untuk itu, anugerah ini hanya 

diberikan kepada satu kota penerima 
Adipura Kencana, yaitu  Kota 
Surabaya.  Kota ini sudah  mendapat 
rekognisi  dari  UNEP (United Nations 
Environment Programme),  termasuk 
inovasi berupa tiket bus dengan 
menggunakan botol plastik, dan 
di dunia ini baru ada di Surabaya, 
Beijing, dan Turki,” tegasnya.

 
Penghargaan kedua yang 

diterima oleh Surabaya adalah Kinerja 
Pengurangan Sampah 2018. Anugerah 
ini merupakan penghargaan yang 
baru diberikan tahun 2018 ini dan 
Menteri Siti Nurbaya berkomitmen 
untuk mengembangkannya di 
tahun-tahun berikutnya. Bagi dia, 
penghargaan ini diberikan kepada 
kota-kota yang mempunyai inovasi 
penting dalam pengurangan sampah, 
terutama melalui implementasi 

pembatasan kantong plastik sekali 
pakai serta meningkatkan daur ulang 
plastik melalui TPS 3R dan bank 
sampah. 

 
“Inovasi dari kota yang 

membatasi penggunaan kantong 
plastik ini mendapatkan penghargaan 
inovasi pengurangan sampah. Saat 
ini, 11 kota mendapatkan Penghargaan 
Kinerja Pengurangan Sampah 2018, 
termasuk Surabaya,” ujarnya.

 
Sedangkan penghargaan yang 

ketiga adalah Penghargaan Nirwasita 
Tantra atau Green Leadership Award. 
Anugerah ini merupakan penghargaan 
pemerintah pusat kepada kepala 
daerah di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota, dan Pimpinan DPRD. 

 
“Penghargaan bagi kepala 

daerah diberikan atas kepemimpinan 
pemahaman dan aktualisasi dalam 
fungsi politik eksekutifnya terhadap 
isu-isu lingkungan, respon kebijakan 
serta inovasi dan kepemimpinannya 
dalam merespon persoalan 
lingkungan hidup,” imbuhnya.

 
Sementara itu, Wapres Jusuf 

Kalla juga mengapresiasi kinerja Risma 
yang selama ini konsisten menjaga 
kelestarian dan kebersihan Kota 
Surabaya. 

“Kita apresiasi Bu Risma yang 
dapat banyak penghargaan karena 
kinerjanya. Kakinya sakit terkilir, tapi 
tetap inspeksi kotanya tetap bersih, 
sehingga layak dapat penghargaan 
ini,” kata Wapres Jusuf Kalla.

 
Oleh karena itu, ia berharap 

kepala daerah lainnya juga termotivasi 
untuk membersihkan kota dan 
wilayahnya, sehingga memberi 
kehidupan yang sehat dan layak bagi 
masyarakatnya masing-masing. 

Seusai menerima 
penghargaan, Risma mengatakan 
Surabaya sangat senang sekali 
mendapatkan penghargaan Adipura 
Kencana ini. Bahkan, ia mengaku 
berbagai upaya yang telah dilakukan 
oleh Pemkot Surabaya beserta 
masyarakat Surabaya tidak sia-sia 
dalam hal menjaga lingkungan hidup, 
terutama terhadap pengelolaan 
sampah. 

“Sebenarnya, kebersihan dan 
menjaga lingkungan itu bukan untuk 
penghargaan. Saya malu aja kalau 
kota saya kotor, karena sebenarnya itu 
wajah saya,” kata Wali Kota Risma. 

Ia juga memastikan bahwa 
saat ini program-program terkait 
pengelolaan sampah terus dilakukan 
di Surabaya. Salah satunya dengan 
membuat jogging track menggunakan 
sendal jepit bekas dan tempat duduk 
dari ban bekas, sehingga benda-
benda tersebut tidak menjadi sampah.

Selain itu, Pemkot Surabaya 
terus mengembangkan Tempat 
Pembuangan sampah Sementara 
(TPS) Waste to Energy, di mana hasil 
listrik dari TPS ini digunakan untuk 
menerangi taman-taman kota yang 
ada di Surabaya. Saat ini, ada tiga 
TPS Waste to Energy yang mampu 
mengalirkan daya listrik sebesar 6 
kilowatt, 4 kilowatt, dan 2 kilowatt.

“TPS Waste to Energy sedang 
berjalan dan (dibangun) bertahap, jadi 
kami buat tidak hanya TPA yang waste 
to energy tapi TPS-nya juga. Dengan 
cara ini, penggunaan listrik berbayar 
akan berkurang karena TPA Waste to 
Energy kami sudah bisa menghasilkan 
12 megawatt,” pungkasnya.

Wali Kota menerima piala 
Adipura Kencana

Sandal bekas dirangkai 
menjadi alas jogging track
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KOLABORASI

Dengan segala macam 
perkembangan yang 

dicatatkan dalam bidang 
pengelolaan lingkungan 

hidup, wajar ketika Surabaya 
mendapat sorotan dan 

menjadi jujukan bagi 
institusi lain baik di tingkat 

lokal, nasional, bahkan 
Internasional.

Apresiasi pada 
Pengelolaan Sampah Surabaya 

Salah satu yang terakhir, 
perhatian dari dunia 
internasional itu datang dari 
UN Environment Asia and 
The Pacific Office. Mereka 
mengapresiasi Surabaya 

ketika dua delegasinya mengunjungi 
dan meninjau langsung pengelolaan 
sampah di TPA Benowo dan beberapa 
tempat lainnya. Dengan didampingi 
perwakilan dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
serta Kementerian Luar Negeri RI, 
mereka mengunjungi Kota Pahlawan 
selama dua hari, yakni 9-10 Januari 
2019.   

Tiba di Surabaya, dua delegasi 
UN Environment Asia and The Pacific 
Office ini langsung menuju TPA 
Benowo dan melihat secara langsung 

proses pengelolaan sampah di tempat 
tersebut, termasuk mesin-mesin 
pengolahnya yang besar. Rombongan 
juga sempat meninjau Koridor dan 
Command Center 112 di gedung Siola. 
Bahkan, mereka mencoba langsung 
Suroboyo Bus yang pembayarannya 
memakai botol plastik. Mereka dibuat 
kagum dengan terobosan naik bus 
dibayar botol plastik. Rombongan 
ini seakan menikmati Suroboyo Bus 
itu ketika menuju Taman Bungkul. 
Di taman kebanggaan arek-arek 
Suroboyo itu, mereka menikmati 
sore dan kesejukan udara di taman 
tersebut.  Sebagai tuan rumah 
yang baik, Pemkot Surabaya juga 
menyambut tamu-tamu ini di 
kediaman Wali Kota Surabaya. Mereka 
dijamu makanan khas Surabaya 
beserta Tari Reog dan Tari Remo. 

Kunjungan Dua Delegasi UN Environment Asia and The Pacific Office
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Mengunjungi Command 
Center 112

Keesokan harinya, Kamis 
(10/1/2019), mereka mengunjungi 
Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan 
dan Kampung Jambangan. Di tempat 
ini, mereka juga melihat bagaimana 
Surabaya mengelola sampah organik 
menjadi kompos. Lagi-lagi mereka 
mengapresiasi pengelolaannya.

Direktur Jenderal Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan B3 Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) Rosa Vivien Ratnawati 
mengatakan delegasi ini berasal dari 
UN Environment Asia and The Pacific 
Office, salah satu lembaga PBB yang 
khusus menangani lingkungan hidup. 
Mereka khusus datang ke Surabaya 
untuk mengetahui secara langsung 
berbagai inovasi yang dilakukan 
Kota Surabaya dalam mengelola 
sampahnya. 

“Surabaya itu memang salah 
satu contoh kota di Indonesia yang 
memiliki inovasi banyak terhadap 
pengelolaan sampah. Kunci 
pengelolaan sampah yang baik 
itu adalah pemilahan dari sumber, 
terutama dari rumah tangga. Dan 
memang Surabaya sudah berhasil 
menerapkan itu,” kata Vivien ditemui di 
sela-sela kunjungan.

Dengan keberhasilan itu, 
maka KLHK mengajak para delegasi 
itu untuk melilhat langsung proses 
pengolahannya di Surabaya. Sebelum 
ke Surabaya, delegasi ini juga sempat 
berkunjung ke Mataram untuk melihat 
perusahaan tambah yang ada di 
daerah tersebut. 

“Jadi, yang mengusulkan untuk 
berkunjung ke Surabaya dan Mataram 
itu kita (KLHK),” tegasnya.

Sementara itu, Regional 
Director UN Environment Asia and 
the Pacific Office Dechen Tsering 
mengatakan Surabaya merupakan 
salah satu kota yang penting di 
Indonesia karena telah berhasil 
mengelola sampah dengan baik. 
Bahkan, bisa mengubahnya menjadi 
energi listrik. Ia juga menilai bahwa 
Surabaya merupakan salah satu kota 
yang paling layak huni berdasarkan 
ukurannya. 

“Kami juga melihat sendiri 
program penggunaan sampah untuk 

membayar tiket bus. Di kota ini juga 
banyak ruang terbuka hijau yang 
sehat dan tentu saja sebagai bagian 
dari program lingkungan PBB, kami 
sangat senang melihat hal ini. Ini kota 
bagi masa depan para pemuda,” kata 
Dechen di sela-sela 

kunjungannya.

Menurut Dechen, banyak 
pelajaran yang didapatkan dari 
Surabaya. Salah satunya adalah 
pembangunan kota dapat sangat 
terbantu dengan sistem pemerintahan 
yang terintegrasi. Ia juga menilai 
bahwa yang membuat Surabaya 
berbeda dengan kota lainnya adalah 
keberhasilan dalam membuat kota ini 
penuh dengan tumbuhan. 

“Jadi, ini contoh positif 
penghijauan kota untuk membuktikan 
bahwa hal tersebut dapat diwujudkan,” 
ujarnya.

Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan, Sekretariat 
Daerah Kota Surabaya, M. Taswin,  
menjelaskan Pemkot Surabaya 
memang telah melakukan berbagai 
inovasi untuk pengelolaan sampah 
di Surabaya. Salah satunya melalui 
program reduce, reuse, recycle 
dengan pengurangan dan pemilahan 

sampah mulai dari sumbernya, 
optimalisasi pemilahan sampah di 
TPS, pengolahan limbah plastik serta 
mengubah sampah menjadi sumber 
energi listrik. 

“Dalam manajemen sampah, 
Pemkot Surabaya turut melibatkan 
masyarakat dan berbagai pihak, 
salah satunya program Surabaya 
Green and Clean, Eco-School dan 
Surabaya Merdeka dari Sampah. 
Semua ini merupakan bentuk nyata 
program partisipasi masyarakat dalam 
mengolah sampah di Surabaya,” 
pungkasnya. 

Menyusuri Jalan Tunjungan

Mencoba naik Suroboyo BusMengelilingi Taman Bungkul
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SIGAP

Si Gesit 
Penyelamat Kebakaran di Gang Sempit

Si Gesit 
Penyelamat Kebakaran di Gang Sempit

Mengenal Walang Kadung

Setelah mendatangkan Bronto Skylift sebagai solusi kebakaran 

di gedung pencakar langit, kini Dinas Pemadam Kebakaran Kota 

Surabaya menciptakan inovasi motor pemadam kebakaran 

dengan nama Walang Kadung. Armada ini digadang-gadang 

menjadi penyelamat ketika kebakaran terjadi di gang-gang 

sempit padat penduduk.
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Apabila penghuni gedung 
pencakar langit bisa 
bernafas lega dengan 
keberadaan armada 
PMK Bronto Skylift, kini 
warga di kampung-

kampung padat penduduk juga tak 
lagi merasa khawatir ketika terjadi 
kebakaran di lingkungannya berkat 
adanya armada motor Walang 
Kadung. Sesuai dengan namanya, 
Walang Kadung yang merupakan 
sebutan belalang dalam bahasa 
jawa, armada yang satu ini sangat 
andal dalam hal kecepatan dan 
kegesitan melaju di gang-gang 
sempit pemukiman warga untuk 
memberi pertolongan pertama dalam 
kebakaran.

“Inovasi ini berawal dari 
ketidak-puasan kita pada armada 
si komo, motor roda tiga yang kita 
buat sebelumnya. Si komo yang kita 
gadang-gadang mampu melaju 
dengan cepat di tengah padatnya 
pemukiman, ternyata masih kurang. 
Karena itu, motor walang kadung ini 
kita ciptakan,” ujar Irvan Widyanto, Plt 
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Surabaya

Lanjutnya, bila si komo kita 
ciptakan dari basis motor angkutan 
roda tiga, Walang Kadung kita 
ciptakan dengan menggunakan motor 
Kawasaki 250 cc. Secara body, motor 
ini jelas lebih ramping dibandingkan 
motor roda 3. Dengan cc yang besar, 
motor ini juga bisa melaju jauh lebih 
cepat dari pada si komo atau pun 
mobil pemadam kebakaran. Karena 

itu, Walang Kadung di desain sebagai 
pertolongan pertama bagi kebakaran, 
sebab ia lah yang datang lebih cepat.

“Kalau mobil PMK harus tiba 
di lokasi kebakaran maksimal dalam 
waktu 7 menit, Walang Kadung harus 
bisa datang lebih cepat,” jelasnya.

Berbeda dengan si komo yang 
dibekali tangki air dengan kapasitas 
400 liter, motor Walang Kadung tentu 
tidak bisa membawa tangki air seberat 
itu. Sebagai penggantinya, dua buah 
tabung pemadam berupa campuran 
air dan foam di sisi kanan dan kirinya. 
Pemadaman api dilakukan dengan 
menggunakan metode compressed 
air foam system (CAFS). Campuran air 
dan foam yang ditembakkan dengan 
tekanan 9,5 bar ini dinilai mampu 
memadamkan api lebih cepat.

Alasan lain mengapa 
Walang Kadung dipersenjatai CAFS 
adalah campuran air dan foam bisa 
digunakan ke segala macam jenis 
kebakaran. Mulai dari kebakaran 
karena minyak, korsleting listrik, 
hingga kebakaran karena ledakan 
tabung gas LPG. Dengan senjata 
itu, motor Walang Kadung bisa 
diaplikasikan untuk memadamkan api 
di pemukiman, trafo yang meledak, 
atau mobil yang terbakar di jalan raya. 

“Motor Walang Kadung ini 
juga sudah diizinkan untuk masuk 
ke tol dan bisa kita gunakan apabila 
terdapat kejadian mobil yang terbakar,” 
ujar Irvan saat ditemui redaksi Gapura 
di kantornya.

Memang dengan kapasitas 
tabung pemadam kebakaran 
sebanyak 2 x 25 liter tidak akan cukup 
memadamkan kebakaran yang besar. 
Namun setidaknya dengan kecepatan 
dan kegesitan motor Walang Kadung, 
ia mampu memberikan pertolongan 
pertama dan melokalisir api agar tidak 
merembet ke sekitarnya. Sehingga 
ketika unit mobil PMK datang, api bisa 
jauh lebih mudah dipadamkan.

Fitur-fitur lain yang ada di 
motor Walang Kadung antara lain 
gulungan selang sepanjang 15 meter 
yang diletakkan di jok belakang, 
rotator dan sirine khas pemadam 
kebakaran untuk membelah padatnya 
lalu lintas di Surabaya, dan helm 
yang sudah terkoneksi dengan HT. 
Sehingga driver tetap bisa konsentrasi 
mengendarai motor Walang Kadung 
sambil terus berkomunikasi dengan 
pusat komando.

Saat ini, terdapat 75 unit 
mobil PMK yang ditempatkan di 
beberapa titik. Termasuk Bronto 
Skylift yang mampu menjangkau 
ketinggian hingga 104 meter. Sejak 
diluncurkan awal tahun 2019, motor 
Walang Kadung kini melengkapi 
jajaran armada PMK yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. Berbagai 
macam armada PMK ini disiagakan 
untuk memastikan warga Kota 
Surabaya tetap aman ketika terjadi 
kebakaran.

Upaya penyelamatan kebakaran 
oleh Tim Walang Kadung di gang 
kecil kampung
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Bagi Diah Arfanti, 
Program Pahlawan 

Ekonomi memberikan 
pengaruh besar dengan 

menaikkan tingkat 
usahanya dari sekadar 

produsen kue kering 
musiman menjadi 

pengusaha yang terus 
berkembang. 

Dulu Produsen Kue Musiman, 
Kini Langganan Bu Mega

Siang itu  Minggu (20/01), 
jarum jam menunjukkan 
pukul 13.15 WIB. Cuaca 
mendung samar-samar tidak 
merata, dan sesekali cukup 
terik. Masuk ke sebuah Jalan 

Ketandan Baru II Kelurahan Genteng 
Kecamatan Genteng Kota Surabaya, 
rumah Diah Arfianti (40) tampak 
mencolok. Mungil, warna cat putih 
dan kuning dengan arsitektur lawas.  
Cukup mudah untuk menemukannya. 
Apalagi Diah cukup dikenal oleh warga 
Ketandan Baru, karena menjadi role 
model pebisnis kue kering yang sukses 
di kampungnya.

Diah menggeluti bisnis kue 
kering sejak 2001 lalu, sesudah 
mengalami kondisi sulit sejak 
suaminya Mochammad Rofik (48) 
dibebastugaskan dari pekerjaannya. 
Diah mantap menekuni bisnis kue 
kering, yang waktu itu dikenal luas 
sebagai kue musiman waktu lebaran.

“Waktu buat banyak tetangga 
yang komen kalau rasanya enak. 
Susunya kuat. Saya jual ke tetangga 
juga laku. Saya ingat betul waktu itu 
hanya menjual 10 ribu rupiah per 
toplesnya. Saya akhirnya bisa menjual 
50 toples,” jelas Diah. 

Dengan dukungan penuh 
suaminya, Diah semakin yakin 
dengan bisnis kue keringnya. Diah 
memproduksi nastar, castengel 
sampai putri salju. Sebelum memilih 
memproduksi kue kering, Diah dan 
suaminya sempat mencicipi jualan 
tahu krispi, nasi kotak sampai jus buah. 
Tapi dengan jualan di lokasi yang 
cukup jauh secara bergantian, Diah 
baru merasa tidak punya cukup waktu 
untuk keluarga. Akhirnya atas sejumlah 
pertimbangan, Diah fokus untuk 
memilih satu jenis usaha, spesialis kue 
kering.

Kisah Sukses Diah Cookies, Best of The Best Pahlawan Ekonomi 2018
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Dari awalnya memproduksi 
tiga varian kue kering, sekarang Diah 
sudah memproduksi 18 macam. Selain 
ketiga jenis tersebut, jenis lain seperti 
choco stick, putri salju susu, putri salju 
mete, cookies kacang susu, blueberry 
susu, sagu keju, lidah kucing, nutella 
cookies, almond cheese, castengel 
kentang, cornflake keju, nastar keju, 
double cheese choco, chocodio, dan 
ticheese.

Sesudah memproduksi kue 
kering untuk meningkatkan omzet, 
Diah banyak berubah sesudah 
bergabung dengan Pahlawan 
Ekonomi di tahun 2012. Apalagi, 
bisnis kue kering sifatnya musiman. 
Hanya kebanjiran order saat lebaran 
dan natal. Dengan bergabung di PE, 
Ibu dengan tiga putri ini mengaku 
mendapatkan pengalaman baru. 
Misalnya branding. Diah akhirnya 
memilih menciptakan branding dirinya 
sebagai produsen kue kering.  

“Untuk mengubah kesan kue 
kering sebagai kue lebaran, saya 
maksimalkan dengan sosial media. 
Seperti kampanye. Jadi saya juga 
membuat ajakan publik untuk makan 
kue kering tanpa menunggu lebaran 
tiba,” ujarnya.

Usahanya 
cukup berhasil, 
karena musim 
puncak produksi 
dan penjualan selain 
masa lebaran dan 
natal, sekarang musim 
hari raya idhul adha 
dan imlek juga ramai 
pesanan.

Dalam masa pembinaan 
dan pendampingan para ahli, Diah 
mendapatkan banyak masukan positif. 
Selain branding, juga dari sisi laporan 
keuangan, sampai marketing secara 
online dan kemasan. 

Untuk urusan produksi, rata-
rata antara 15 sampai 20 toples untuk 
sehari. Diah dibantu oleh tetangganya 
sebagai pekerja sistem borongan. 
Kalau orderan stabil, ada 6 pekerja 
yang tugas. Sementara waktu musim 
hari raya, bisa mencapai 21 pekerja. 
Lokasi produksinya juga sudah 
berpindah ke lokasi yang lebih luas. 

Menurut Diah, dari hasil 
informasi yang didapat, nastarnya 
sudah menjadi langganan Megawati 
Soekarno Putri, Presiden RI Kelima. 
Tidak heran Puti 

Guntur 
Soekarno 

Putri, 
politisi 
dari 
PDI 

Perjuangan yang juga keponakan 
Bu Mega sempat mencari tahu 
Diah. Pertemuan antara Puti dan 
Diah berlangsung belum lama ini, 
sesudah Tri Rismaharini Walikota 
Surabaya mengunjungi rumah Dian 
di Ketandan, dalam rangka peresmian 
rumah produksi. Akhirnya, Puti 
memborong 10 toples kue kering dari 
berbagai varian.

“Saya menjual sendiri dibantu 
reseller. Saya menghindari untuk 
menjual ke toko karena perputaran 
uang tidak lancar. Sekarang hotel juga 
berminat dengan produk kue kering 
saya,” kata Diah.

Untuk menjaga bisnis tetap 
stabil, Diah melakukan strategi 
pemilihan pada bahan. Ia sempat 
bilang, kalau untuk tidak lagi 
mengubah kualitas bahan baku kue 
kering, seperti tepung dan telur. 
Selama harga telur ayam dalam 
negeri tidak lebih dari 300 ribu per 
keranjang/peti. Diah berpedoman 
kalau harga bahan baku naik, maka 
solusinya dengan menaikkan harga 
jual kue kering, bukan mengganti 
bahan baku lain.

Atas komitmen dan 
dedikasinya dalam membangun 

bisnis kue kering, Diah 
mencapai masa indah 

bersama PE ditahun 2016. 
Diah menjadi juara 1 dalam 
kategori home industry 
Pahlawan Ekonomi. 
Sementara ditahun 2018, 
Diah Cookies mendapat 
predikat sebagai Best of 
The Best.and

Diah Arfianti, owner 
DiahCookies 39
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Keluarga SMPN 11 Surabaya ketiban rejeki. 
Sekolah yang bergelar Adiwiyata Mandiri ini 
kedatangan tamu istimewa, Sabtu (2/2) lalu. 
Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah 
sejumlah artis muda yang sedang naik daun 
asal ibu kota. Diantaranya Rachel Amand, 
Arri Irham, dan Tarra Budiman. Mereka 
merupakan aktor dan aktris untuk film 
berjudul “Terlalu Tampan”.

Serunya Membuat Biopori 

Bareng Artis

“
Kalau Pohonnya Tumbuh,
Mereka Janji Datang Kembali

Pembuatan bio pori dan 
menanam pohon dengan Tarra 
Budiman
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Kedatangan mereka disambut 
meriah oleh 200 siswa dan 
kader lingkungan. Selain yel-
yel, penyambutan pesohor 
itu juga diiringi musik patrol. 
Ekspresi sumringah terlihat 

dari raut wajah mereka. Tidak kalah 
bahagianya, siswa-siswi bahkan guru 
sekolah, ikut merasa senang dengan 
kehadiran artis di sekolahnya.

“Alhamdulillah, senang banget 
Bisa ketemu artis”, ujar Balqis, siswi 
kelas  IX-H.

Selain roadshow film mereka, 
kedatangan ketiganya berkaitan 
dengan misi kelestarian lingkungan. 
Menurut Muhammad Sufyan, Kepala 
SMPN 11 Surabaya, bukan serta 
merta sekolahnya langsung bisa 
dikunjungi artis. Melainkan melakukan 
proses yang cukup panjang. Dengan 
gelar eco school 2018, menjadi 
pertimbangan utama mereka untuk 
datang disekolah yang berlokasi 
di Jalan Sawah Pulo No. 1 Ujung 
Semampir ini. Ditahun 2017 lalu, SMPN 
11 Surabaya meang sudah bergelar 
adiwiyata mandiri. 

Amanda, Irham dan Tarra 
mengisi kegiatan mereka selama 
kunjungan dengan beragam kegiatan 
positif. Satu diantaranya membuat 
biopori di kawasan sekolah. Biopori 
adalah lubang resapan tanah yang 
dibuat dengan alat bor. Fungsinya, 
untuk mengatasi genangan air di 
permukaan tanah. Lubang biopori 
biasanya juga diisi dengan sampah 
organik, sehingga menjadi kompos 
dan tentu berdampak baik bagi 
lingkungan. Meskipun bersentuhan 
langsung dengan tanah, ketiganya 
tampak tidak risih. Bahkan cukup 
menikmati. Arri satu diantara aktor 
mengaku terlibat langsung dalam 
kegiatan lingkungan, saat dirinya 
duduk di tingkat sekolah dasar. 

Selain membuat biopori, 
ketiganya juga mengisi kegiatan 
dengan menanam pohon. Sekolah 
menyediakan bibit pohon tabebuya, 
tananam berkayu yang bisa 
menghasilkan bunga. Kalaupun bisa 
tumbuh besar, mereka menjanjikan 
untuk datang kembali mengunjungi 
SMPN 11 Surabaya. 

Aktivitas cinta lingkungan 
yang ditunjukkan Tarra, Amanda dan 
Irham dinilai Sufyan cukup berhasil 
membuat anak didiknya semakin 
termotivasi. Sufyan menilai dampak 
ini bisa dirasakan langsung, dengan 
aktivitas ramah lingkungan yang 
sampai sekarang masih bertahan 
di sekolahnya. Seperti aksi nol dari 
sampah. Anak didik wajib membawa 
botol minum, yang juga bisa dipakai 
sebagai wadah minuman di kantin. 
Aksi ini berdampak positif mengurangi 
sampah plastik makanan. 

“Kita tahu bahwa sekolah 
kami berada di kawasan utara. Sektor 
kebersihan lingkungan menjadi 
tantangan besar,” jelas Sufyan.

Masuk ke kawasan Ujung, 
khususnya ke SMPN 11 Surabaya, 
lingkungan cukup kumuh. Sampah 
cukup banyak ditemukan, karena 
kurangnya kesadaran warga sekitar. 
Sangat kontras dengan apa yang 
terlihat di SMPN 11 Surabaya. 
Sekolah bisa menjadi pihak yang bisa 
mengedukasi kepada warga, supaya 
lebih bisa memperhatikan kondisi 
lingkungan. 

Sufyan melanjutkan, selalu 
istiqomah dalam menjaga kelestarian 
lingkungan itu kuncinya. Sufyan 
menambahkan selain penghijauan 
pihaknya juga menggalakan 
penanamaman tanaman obat 
keluarga (Toga) kepada para 
siswa. Toga merupakan tanaman 
yang sangat bermanfaat untuk 
dibudidayakan. Termasuk ginseng, 
yang baik untuk kesehatan.and
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AREK-AREK

Selain nama Luhur Adi Prasetyo dan Anton Gautama, dua 
fotografer Surabaya yang terkenal dengan karya fotografi 

jalanan, ternyata ada ratusan anak muda yang punya telenta 
besar pada bidang yang sama. Ratusan pecinta foto ini 

tergabung dalam komunitas bernama “Hunting Pasar”. Sesuai 
namanya, mereka merupakan komunitas foto dan video yang 

obyeknya tentang pasar.

Angkat Pasar Lewat 
Fotografi

Mengenal Komunitas “Hunting Pasar”
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Di Kota Surabaya, 
komunitas Hunting Pasar 
sudah beranggotakan 
200 orang. Rata-rata 
anggotanya mulai anak 
sekolah sampai pekerja, 

yang hobi dengan dunia fotografi dan 
videografi. Komunitas ini juga terbuka 
bagi mereka yang belum punya 
kamera pro sekelas DSLR/ mirrorless. 
Dibentuk 26 Januari 2018 lalu, 
komunitas ini sebenarnya sudah ada 
lebih dulu di Kota Yogyakarta. Lalu 
berkembang di 40 kota di Indonesia, 
seperti Makassar, Malang, Semarang, 
Madiun dan terbentuklah di Kota 
Surabaya. 

Didit Dwi Herlambang (33) 
anggota Hunting Pasar mengatakan, 
komunitas ini berdiri karena latar 
belakang karena kesukaan yang sama, 
yaitu kumpul di pasar. Kegiatan di 
pasar seperti makan, minum, diskusi 
sesama anggota. Dengan di pasar, 
ada kelebihan tersendiri karena bisa 
lebih dekat dengan pedagang. Selain 
itu, dengan membeli dagangan 
pedagang, tentu ada dampak 
ekonomi yang bisa dirasakan para 
pedagang.

“Dari aktivitas kumpul di pasar, 
kami juga bisa menghasilkan foto 
yang menarik,” jelas Didit.

Di usia yang menginjak satu 
tahun, Didit mengaku merasakan 
banyak manfaat sesudah gabung 
di Hunting Pasar. Seperti melatih 
kepekaan dalam komunikasi yang 
biasa dipakai saat mengabadikan 

obyek manusia. Dalam konteks 
fotografi jalanan, interaksi dengan 
obyek manusia menjadi hal yang 
mendasar. Tidak heran selama 
di komunitas ini, Didit lebih tahu 
bagaimana cara berinteraksi dengan 
manusia, sehingga memuluskan 
eksekusinya dalam membidik setiap 
momen.

Didit bersama anggota lain 
sudah mengunjungi Pasar Pabean, 
Pasar Keputran, Pasar Pakis, Pasar 
Ampel, maupun Pasar Pucang Anom. 
Menurutnya, Pasar Pabean menjadi 
pasar yang paling berkesan yang 
pernah ia kunjungi. Bangunan Pasar 
Pabean punya ciri khas tersendiri 
dibanding dengan pasar lain. Selain 
bangunannya sebagai cagar budaya, 
arsitekturnya yang khas dan karakter 
pedagangnya yang ramah. Selain 
itu, Pasar Pabean menghadirkan 
keberagaman suku, China, Jawa, 
Madura dan Arab.

“Kalau di Pabean itu 
pedagangnya welcome difoto. Jadi 
mereka sudah nyaman berinteraksi 
dengan fotografer,” ujar Didit.

Pria berkepala plontos ini 
menjelaskan, kalau foto di pasar 
juga tidak selalu mudah dalam 
eksekusi. Dari pengalaman yang 
dirasakan rekannya, pernah suatu 
ketika mendapatkan perlawanan 
dari pedagang yang menolak untuk 
difoto. Mereka melawan karena tidak 
nyaman dengan kehadiran fotografer. 
Ada perasaan membentengi diri, 
karena dari pengalaman yang kurang 

menyenangkan dilakukan oleh 
sejumlah fotografer sebelumnya. 
Diantaranya foto untuk peliputan 
untuk keperluan pemberitaan 
yang memojokkan pedagang. Dari 
pengalaman ini lah, ada beberapa 
pasar yang sensitif dengan kehadiran 
fotografer, khususnya dari unsur 
media. Kecenderungan ini masih 
dirasakan di Pasar Keputran.

Tapi dibalik kesukaan pada 
obyek pasar, ada misi lain yang 
sebenarnya ingin disampaikan 
komunitas Hunting Pasar. Seperti 
mendekatkan masyarakat dengan 
pasar tradisional yang perlahan mulai 
ditinggalkan oleh anak muda. Apalagi 
pasar modern/toko modern sekarang 
menjadi pilihan utama karena alasan 
bersih. 

Dalam waktu dekat, Komunitas 
Hunting Pasar ingin mewujudkan 
mimpinya untuk menggelar pameran 
foto, dengan menghadirkan karya 
terbaik. Besar harapan karya 
komunitasnya bisa dinikmati publik. 
Selain itu, Hunting Pasar ingin 
berkolaborasi dengan PD Pasar Surya 
Kota Surabaya yang diharapkan bisa 
menguntungkan kedua belah pihak.

Informasi menarik tentang 
komunitas Hunting Pasar diperlihatkan 
dalam website www.huntingpasar.
com. Di laman ini, pengunjung bisa 
melihat informasi lengkap tentang 
penjelasan komunitas, foto terbaik tiap 
minggu, video, artikel, event, maupun 
kompetisi.and

Foto Hangga Fajar, Juragan 
Brambang on Call

Foto Ja Far Shodiq, Bau Amis 
Jadi Manis
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Selain di Pakal, Surabaya 
juga menuai hasil 

penghijauan di sisi selatan 
kota. Hutan Kota Balas 
Klumprik ini tak hanya 

menjadi paru-paru kota 
tetapi juga menawarkan 

alternatif wisata.

Alternatif Berwisata 
di Paru-paru Kota 

Menyusuri Hutan Kota Balas Klumprik

Dari tahun ke tahun, luas 
Ruang Terbuka Hijau 
di Kota Surabaya terus 
meningkat. Termasuk 
luas hutan kota hingga 
saat ini telah mencapai 

total 55,81 hektar. Pemerintah Kota 
Surabaya memang terus berupaya 
memaksimalkan keberadaan hutan 
kota, salah satunya adalah Hutan Kota 
Balas Klumprik.

Selain taman, Pemkot 
Surabaya juga membangun beberapa 
hutan kota yang tersebar di penjuru 
kota. Hal ini tidak terlepas dari fungsi 
hutan kota sebagai paru-paru kota  
yang sangat dibutuhkan oleh kota 
industri seperti Surabaya. Salah 
satunya adalah hutan kota Balas 
Klumprik. Hutan kota yang berada di 
kawasan Surabaya Barat ini memiliki 
luas lahan sebesar 4,5 hektar. 
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Menurut keterangan petugas, 
terdapat sekitar 6000 tanaman yang 
tumbuh di sini. Sebagian besar 
didominasi dengan tanaman buah 
seperti kedondong, srikaya, mangga, 
kelengkeng dan jambu. Sebagian lagi 
juga tumbuh berbagai jenis pohon 
lindung, yakni pohon-pohon yang 
berdaun lebat serta rimbun seperti 
mahoni dan trembesi. Oleh karena itu, 
hutan kota Balas Klumprik terlihat asri 
dan teduh. 

Selain ditumbuhi oleh berbagai 
jenis pohon buah dan pohon lindung, 
di hutan kota Balas Klumprik juga 
terdapat sebuat danai irigasi. Tidak 
hanya diperuntukkan sebagai bozem 
penampungan air, namun di danau ini 
juga dikembangbiakkan berbagai jenis 
ikan. Diantaranya adalah ikan lele, 
mujaer, nila, dan bandeng. 

Ketika musim panen tiba, 
para pengunjung yang datang 
diperbolehkan memetik buah 
dengan bebas dan gratis. Termasuk 
pengunjung juga diperbolehkan 
memancing di danai ketika ikan-ikan 
yang dikembang biakkan sudah tiba 
masa panennya. Karena ini pula hutan 
kota Balas Klumprik selalu digemari 
warga untuk datang berwisata, 
terutama saat akhir pekan.

Menurut Cindy, salah satu 
pengunjung hutan kota Balas 
Klumprik, hutan kota memiliki suasana 
yang berbeda dengan taman-taman 
di Surabaya. 

“Kalau dibandingkan dengan 
taman-taman seperti taman Bungkul, 
di sini lebih tenang dan tidak terlalu 
bising. Karena secara lokasi memang 
tidak terlalu dekat dengan jalan raya. 

Selain itu, di hutan kota ini juga teduh. 
Enak buat jalan-jalan,” ujarnya.

Memang bila dilihat dari 
jumlah pengunjung, warga yang 
datang ke hutan kota Balas Klumprik 
lebih sedikit dibandingkan dengan 
taman bungkul atau taman-taman 
yang populer di Surabaya. Namun sisi 
baiknya adalah suasana hutan kota 
yang terletak di Kecamatan Wiyung ini 
jauh lebih tenang dan nyaman untuk 
menikmati suasana alam.

Selain suasananya yang 
tenang, beberapa pengunjung juga 
memilih hutan kota Balas Klumprik 
karena alasan lengkapnya fasilitas di 
sini. Salah satunya adalah Dini yang 
sering mengajak suami dan buah 
hatinya berkunjung ke hutan kota ini. 
Menurutnya, alasan mengapa ia sering 
menjadikan hutan kota Balas Klumprik 
sebagai alternatif wisata adalah akses 
yang mudah dijangkau dan fasilitas 
yang lengkap.

“Rumah saya kan dekat sini, 
kala harus ke taman bungkul, taman 
flora atau kebun bibit wonorejo 
kan terlalu jauh. Apalagi anak saya 
masih kecil, suka rewel kalau diajak 
bepergian jauh-jauh. Kalau di sini 
kan dekat, lengkap juga fasilitasnya 
termasuk sentra kuliner,” jelasnya.

Memang selain akses yang 
mudah, hutan kota Balas Klumprik 
juga memiliki sentra kuliner yang 
siap melayani pesanan pengunjung. 
Jadi tidak perlu kebingungan saat 
lapar dan dahaga tengah melanda, 
sebab berbagai menu makanan dan 
minuman tersedia di sini. Dengan 
demikian, hutan kota tidak hanya 
berfungsi sebagai paru-paru kota 
yang menyediakan udara bersih 
bagi warga kota, namun juga bisa 
difungsikan sebagai alternatif wisata 
gratis bagi warga.

Suasana di Hutan Kota 
Balasklumprik
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Sebagai organisasi yang senantiasa memberikan 
perhatian pada proses tumbuh kembang anak, 
Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya terus 

melakukan penguatan pada pihak-pihak yang 
berperan pada perkembangan si kecil. 

Optimalkan Perkembangan 

Anak Usia Dini Lewat Musik
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Kali ini, Dharma 
Wanita Persatuan 
(DWP) Kota Surabaya 
menyelenggarakan  
workshop bagi guru Taman 
Kanak –kanak pada Kamis 

(17/01). Pelatihan bertajuk Optimalisasi 
Peran Pendidik Taman Kanak-kanak ini, 
diselenggarakan di Gedung Wanita 
Chandra kencana, jalan Kalibokor 
Selatan No.2.

Kegiatan tersebut terasa 
menyenangkan ketika Agnes 
Indah Kusuma, sang pembicara, 
menyampaikan pembelajaran atau 
pengoptimalan pengembangan anak 
melalui media musik. Menurutnya 
Musik dapat digunakan untuk 
mempengaruhi suasana, emosi, 
ekspresi dan komunikasi.

Menurut Agnes, sebagai guru 
TK harus mampu memahami target 
ajar pada peserta didik. Menurut 
praktisi musik ini, ada beberapa 
target yang harus dicapai diantaranya 
;Pengenalan Rutinitas /Peraturan 
Sosial / Konsep waktu, Pengetahuan 
umum atau pengenalan angka, alam, 
Latihan koordinasi tubuh, motorik 
halus – kasar, Mengembangkan 
imajinasi, mengenalkan berbagai 
macam emosi (sedih, takut, marah) 
atau suasana (semangat, hening, 
tenang), Meningkatkan konsentrasi, 
Kontrolemosi, Belajar kerjasama dan 
Meningkatkan ketrampilan verbal dan 
melatihartikulasi.

Agnes melanjutkan bahwa 
para pengajar perlu memiliki beberapa 
keterampilan dalam mengajar musik 
seperti musikalitas, nada, sense of 
rhythm, kreatif, imajinatif, sense of 
harmony, pengetahuan musik (irama, 
melodi, harmoni, tekstur, dll).

Untuk dapat menerapkan 
peranan musik dalam pengoptimalan 
tumbuh kembang anak usia dini, 

Workshop kemarin diadakan dengan 
melatih guru taman kanak-kanak 
mengenai musik, nada-nada dasar, 
berbagai tips dan manfaat musik itu 
sendiri.

Senada dengan hal tersebut, 
Ibu Ketua Gabungan Organisasi 
Penyelenggara Taman Kanak – Kanak 
Indonesia Surabaya (GOPTKI), 
Chusnur Ismiati Hendro Gunawan  
menyampaikan bahwa peran guru TK 
sangat penting membentuk karakter 
anak pada level terbaik. “Guru TK 
itu seperti coach, nggak sekedar 
mengajar, tetapi juga memahami 
karakter per anak untuk dapat 
dibentuk mencapai level terbaiknya” 
Ujarnya yang juga ketua DWP Kota 
Surabaya

Menurutnya seorang guru 
TK harus memahami kondisi anak, 
karakter anak, respon anak terhadap 
suatu suasana sehingga guru tersebut 
dapat memberikan stimulus yang 
tepat. Musik bukan hanya sebagai 
media pengembangan diri tapi juga 
mengatur suasana karena dapat 
mempengaruhi tempo anak itu 
sendiri. Stimulus yang diberikan dari 
musik sangatlah efektif.

Selain itu, Agnes juga 
menyampaikan bahwa musik yang 
disajikan harus mampu memberikan 
aktifitas lain pada anak seperti 
bernyanyi bersama, berjoget atau 
gerakan-gerkan motorik lainnya, 
menggunakan instrumen, dan 
terdapat cerita dalam lirik lagunya. 
Media yang berperan penting dalam 
mencapai target tersebut adalah 

musik, seorang guru TK harus dapat 
melakukan pemilihan musik atau lagu 
dengan beberapa kriteria diantaranya 
; Durasi pendek, Lirik yang sesuai 
dengan usia, Berikan variasi jenis 
musik, Pilih lagu dengan pola ritmis 
yang jelas dan bunyi instrumen tidak 
tumpeng tindih. 

Dalam acara yang diikuti 
sekitar 200 guru TK sekota Surabaya 
tampak para peserta  cukup antusias 
mengikuti pelatihan sembari bermain 
musik hari itu. (NYW)

Workshop untuk para guru 
taman kanak-kanak dalam 

mengoptimalkan tumbuh 
kembanganak -anak
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Kesehatan ibu dan anak merupakan 
salah satu perhatian dunia. Begitu 

halnya dengan GAIN. Organisasi peduli 
nutrisi dunia ini mengunjungi Surabaya 

sebagai salah satu rekan dalam 
perbaikan gizi masyarakat dunia pada 
16 Januari lalu. Dibarengi oleh tim PKK 
Kota Surabaya, delegasi dari 5 negara 

GAIN mengunjungi dua posyandu di 
Surabaya. 

Program Pelatihan Kader PKK 

Diacungi Jempol
Global Alliance for Improved Nutritions (GAIN) 

adalah sebuah organisasi internasional 
dengan fokus pemerataan makanan yang 
bernutrisi dan terjangkau. Diluncurkan 
di PBB pada tahun 2002 lalu, GAIN telah 
membuka 14 kantor di seluruh dunia, salah 

satunya di Indonesia. Pelaksanaan kinerjanya bekerja sama 
dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai instansi 
yang bersangkutan.

Program unggulan dari GAIN adalah BADUTA 
(Bawah Dua Tahun). Program BADUTA memiliki fokus 
dalam mengembangkan kualitas hidup ibu dan anak 
melalui pemberian nutrisi seimbang dan memudahkan 
akses air bersih. Angka stunting (pertumbuhan yang 
terhambat) di Indonesia sangat tinggi, itulah mengapa 
GAIN melakukan intervensi untuk membantu para anak 
Indonesia agar dapat tumbuh dengan normal dan sehat.

Saat Organisasi Internasional Kunjungi Posyandu di Surabaya
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Surabaya adalah salah satu 
dari lima kota di Jawa Timur yang 
mendapatkan intervensi dari GAIN. 
Sebanyak 17 kecamatan dengan 1215 
posyandu mendapat pelatihan dan 
seperangkat alat penyuluhan demi 
lancarnya program BADUTA. Dalam 
pelatihannya, modul Emotional 
Demontration (Emo-Demo) 
digunakan. Modul ini dijalankan 
layaknya permainan.  Cara yang 
tidak monoton dan menggugah 
emosi ini memudahkan kader dalam 
menjelaskan kepada para ibu yang 
kemudian dapat diterapkan oleh 
masing-masing ibu dengan adanya 
gambar yang jelas.

“Contohnya pemberian 
makan untuk bayi. Masih ada yang 
menganggap ASI tidak cukup untuk 
bayi, sehingga kemudian diberi makan 
pisang. Padahal, ukuran perut bayi 
kecil sekali, hanya sebesar kelereng,” 
ujar Dra. Merdi Juretta Mursyam Apt, 
wakil ketua II TP PKK Kota Surabaya. 
“Dengan adanya gambar ukuran 
perut bayi tersebut, ibu-ibu akan lebih 
percaya dan memahami langsung 
karena tergugah secara emosi,” 
tambahnya.

Sayangnya, tidak semua 
kecamatan di Surabaya mendapat 
intervensi langsung dari GAIN. 
Maka dari itu, PKK Kota Surabaya 
menciptakan program pelatihan 
tersendiri untuk para kader 14 
kecamatan tersebut. Berbeda dengan 
pelatihan GAIN yang dilaksanakan 
selama berbulan-bulan dan lebih 
mendalam, pelatihan ini diringkas 
selama dua hari saja. 

“Dikarenakan anggaran 
yang terbatas, kami hanya dapat 
mengadakan selama dua hari saja. 
Kader yang dapat mengikuti juga 
hanya 2 orang tiap kecamatan saja,” 
ujar Siti Nuriya Zam Zam Sigit, selaku 
Ketua TP PKK Kota Surabaya. Tim 
PKK Kota Surabaya menyiapkan 
modul yang berupa fotokopi dari 
yang asli. “Tidak hanya itu, kami juga 
membuat alat-alat untuk permainan 

dan penyuluhan sendiri,” tambahnya. 
Alat-alat tersebut memang tampak 
lebih sederhana karena memanfaatkan 
bahan yang ada, namun justru 
menjadi poin tambahan. Para kader 
kemudian dapat belajar untuk 
membuat alat-alat tersebut yang 
kemudian dapat digunakan untuk 
melatih para ibu di kecamatannya. 
Selain mudah, tentunya juga murah.

Kegiatan tersebut kemudian 
dibagikan ke GAIN di Jakarta. Ternyata, 
mampu menarik perhatian tim GAIN 
pusat di Jenewa. Maka pada 16 Januari 
lalu, sebanyak 6 orang eksekutif 
GAIN dari Jakarta dan berbagai 
negara datang berkunjung untuk 
melihat langsung program tersebut 
di Surabaya. Mereka mengunjungi 
Posyandu Kenanga di Rusunawa 
Sumbo, Kelurahan Simolawang, 
Kecamatan Simokerto, salah satu 
kecamatan yang tidak mendapat 
intervensi langsung dari GAIN.

Kedatangan tim GAIN 
disambut hangat oleh warga. Pelatihan 
yang dilaksanakan oleh PKK Kota 
Surabaya tampaknya membuahkan 
hasil. Alat yang dibuat secara manual 
dan pelatihan yang cenderung 
lebih singkat tidak lantas membuat 
ibu-ibu di posyandu tersebut kalah 
dari posyandu lainnya. Kegiatan 
ini kemudian diacungi jempol dan 
mendapat respon yang baik. 

“Programnya sangat baik. 
Terima kasih sudah memberi 
kesempatan bagi kami untuk 
melihatnya,” ujar Charl Van Der 
Merwe, selaku Director of Country 
Programme dari GAIN.  Charl tidak 
datang sendirian, ia ditemani oleh 

Mduduzi Mbuya (Senior Technical 
Specialist – Amerika Serikat), Lauren 
Platenhamp (Senior Associate – 
Belanda), Sharelle Polack (Program 
Leader – Swiss) dan dua eksekutif dari 
GAIN Jakarta, Nindya P. (Associate) 
dan Agnes (GAIN PM). “Pembuatan 
program ini sangat menakjubkan. Saya 
turut bangga dengan keberhasilan 
dalam menjalankan program ini,” 
ujar Agnes. Setelahnya, Charl dan 
tim juga menyempatkan diri untuk 
mengunjungi Puskesmas Putat Jaya 
sebagai salah satu daerah yang 
mendapat intervensi langsung dari 
GAIN.

Ke depannya, kerja sama 
GAIN dan Surabaya akan terus 
berlangsung hingga 2020. Namun, 
penyuluhan modul akan selesai 
sekitar pertengahan tahun 2019. 
Dalam jangka waktu kurang lebih 
1.5 tahun tersebut, PKK Surabaya 
berharap GAIN Surabaya dapat 
turut mengintervensi 14 kecamatan 
lainnya demi tercapainya ibu dan bayi 
Surabaya yang lebih sehat. (ANA)

GAIN disambut oleh PKK Kota 
Surabaya
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CAK JEPRET

PERPUSTAKAAN
KELILING

 Keberadaan mobil perpustakaan 
keliling di sejumlah tempat umum  

disetiap harinya bisa menumbuhkan 
minat baca di kalangan anak-anak di 

Kota Pahlawan. Berikut keseruan anak 
anak di perpustakaan keliling.
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Ketika kebanyakan orang umumnya melihat anak 
jalanan tak punya masa depan, Kampung Anak Negeri 

tak pernah kehilangan harapan pada mereka. 

Menjaga Harapan 
Mengawal Masa Depan 

Perjuangan Kampung Anak Negeri Membina Anak Jalanan
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Pondok Sosial Kampung 
Anak Negeri merupakan 
bukti nyata bahwa 
Pemerintah Kota Surabaya 
peduli terhadap anak-anak, 
termasuk anak jalanan, 

anak putus sekolah hingga anak 
penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS). Di rumah ini pula, 
Pemkot Surabaya membuktikan 
bahwa anak jalanan pun bisa juga 
berprestasi.

Kampung Anak Negeri yang 
berada di bawah pengawasan Dinas 
Sosial Surabaya itu berada di Jalan 
Wonorejo Timur No. 130 Rungkut, 
Surabaya. Di tempat itu, penghuninya 
semuanya anak-anak PMKS. Mereka 
diberikan pendidikan formal dan juga 
dilatih mengembangkan bakat dan 
minatnya, sehingga banyak diantara 
mereka yang meraih prestasi di 
berbagai bidang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Kampung Anak 
Negeri Dinsos Surabaya Erni Lutfia 
menyampaikan anak-anak yang 
tinggal di Kampung Anak Negeri 
memiliki berbagai latar belakang. 
Mereka berasal dari anak putus 

sekolah, anak hasil penjangkauan, 
hingga anak-anak hasil penertiban 
razia Satpol PP di jalanan. ”Bagi 
anak jalanan yang terkena razia 
Satpol PP selanjutnya didata, jika 
masih mempunyai keluarga akan 
dipulangkan. Sementara yang tidak 
mempunyai keluarga, kami bina di 
Kampung Anak Negeri,” kata Erni di 
kantornya, Rabu, (9/1/2019).

Erni mengatakan, saat ini 
Kampung Anak Negeri dihuni 
sebanyak 35 anak. Mereka berusia 
rata-rata mulai dari 7-18 tahun. Sistem 
pembinaan yang diterapkan pun ada 
dua jenis, yaitu pendidikan formal dan 
non formal. “Untuk pendidikan formal, 
mereka bersekolah. Kalau SD di SDN 
Kedung Baruk, SMPN 23 dan SMKN 10 
Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu, bagi anak yang 
mengalami putus sekolah atau di drop 
out, akan diikutkan kejar paket. Setiap 
hari, Kampung Anak Negeri tidak 
pernah sepi dari aktivitas. Sejak pagi, 
mereka sudah diajak untuk sholat 
subuh berjamaah. Selanjutnya, bagi 
yang menempuh pendidikan formal, 
akan diantar ke sekolah. 

Sedangkan bagi anak yang 
menempuh pendidikan kejar paket, 
siangnya diberi kegiatan wirausaha. 
Bahkan, Erni mengaku, ada juga 
pembinaan untuk keagamaan yang 
berkaitan dengan baca tulis Al-Qur’an 
setiap malam sehabis shalat maghrib. 
“Untuk malam harinya, usai shalat isya’ 
mereka kemudian belajar keterampilan 
minat dan bakat. Ada yang berlatih 
seni melukis, musik, olahraga tinju, 
balap sepeda, dan silat,” katanya.

Alhasil, banyak dari mereka 
yang telah berhasil menorehkan 
berbagai prestasi, baik tingkat 
regional maupun nasional. Seperti Ari 
Mukti (14), pernah meraih juara satu 
pertandingan tinju kelas 38 kilogram, 
Kejurda Tinju Amatir Yunior Youth Se 
Jawa Timur tahun 2017. Dari cabang 
silat, Muhammad Hasyim (14), pernah 
meraih juara satu tapak suci usia dini 
se-Kota Surabaya. Di cabang balap 
sepeda, Marfel Maulana (7) meraih 
juara tiga Kejuaraan Balap Sepeda 
MTB Piala Koni Kota Surabaya. Dan 
Luhur Aditya Prasoja (16), juga pernah 
meraih juara dua, Kejuaraan Balap 
Sepeda Usia Dini Seri ke 3, Trophy 
Ketua ISSI Jawa Tengah.

53
FEBRUARI

- 2019 -

Gapura Februari 2019 v1.indd   53 25/02/2019   13:59:33



Di Kampung Anak Negeri 
itu, mereka juga diajak belajar 
berwirausaha. Seperti cuci motor, 
pembuatan ayam geprek, servis 
handphone, dan minuman tradisional 
kunir asam. Beberapa produk mereka 
kemudian dipasarkan ke hotel dan 
kantoran. Pihaknya berharap, agar ke 
depannya anak-anak itu bisa hidup 
secara mandiri. “Jadi ada pembinanya 
juga yang membimbing mereka, dan 
mereka juga dapat tambahan uang 

saku dari hasil wirausaha tersebut,” 
ungkapnya.

Berbagai cerita suka dan 
duka pun tidak luput dari upaya 
membimbing anak-anak itu agar 
meraih masa depan yang cerah. Erni 
menuturkan, ketika awal mereka 
tinggal di Kampung Anak Negeri, 
biasanya akan sulit untuk mulai 
beradapatasi. Sehingga, beberapa 
kali anak sempat ingin kabur. Namun 

demikian, dengan kesabaran dan 
pendekatan secara psikologis, 
akhirnya anak-anak itu mau menurut 
tinggal di Kampung Anak Negeri. 
“Kami juga punya tim khusus yang 
bertugas mencari anak-anak yang 
kabur. Mereka kami cari mesti ketemu. 
Kita kemudian lakukan pendekatan 
assesmen kepada mereka dengan 
didampingi psikolog,” imbuhnya.
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Upaya yang dilakukan Pemkot 
Surabaya ini, semata-mata tidak lepas 
dari keseriusan pemerintah untuk 
memperhatikan masa depan anak 
bangsa. Menurut Erni, anak-anak yang 
biasa dipandang sebelah mata oleh 
masyarakat, jika diperhatikan dan 
dibimbing dengan benar, ternyata 
juga mampu untuk berprestasi. 
“Kita juga dibantu TNI, mereka 
dilatih belajar disiplin. Yang pasti kita 
harus terus telaten dan sabar untuk 
membimbing mereka,” jelasnya. 

Segudang prestasi yang 
ditorehkan oleh anak-anak Kampung 
Anak Negeri ini tidak terlepas dari 
peranan berbagai macam program 
pengembangan minat bakat yang 
ada di Liponsos Kampung Anak 
Negeri. Liponsos mendatangkan 
instruktur-instruktur untuk melatih 

anak-anak sesuai dengan minat dan 
bakatnya untuk mengembangkan 
keterampilannya. Mulai dari tinju, 
bersepeda, pencak silat, melukis, 
hingga bermusik. 

Tak hanya mendatangkan 
isntruktur, Liponsos Kampung Anak 
Negeri juga memberikan fasilitas 
infrastruktur guna mendukung 
kegiatan pengembangan minat bakat 
anak-anak binaannya. Kegiatan ini 
tidak hanya membentuk keterampilan 
anak-anak binaan, namun juga 
menumbuhkan motivasi bagi mereka 
untuk dapat berprestasi. Inilah kunci 
mengapa anak-anak binaan Liponsos 
Kampung Anak Negeri dapat 
berprestasi.

“Pertama, motivasinya ingin 
membanggakan kedua orang 

tua. Motivasi kedua adalah ingin 
menunjukkan kepada masyarakat luar 
bahwa anak-anak yang ada di sini 
telah berubah dan mampu memiliki 
pestasi,” ujar Luhur Aditya Prasoja, 
salah satu anak binaan.

Bahkan, motivasi kuat di 
dalam dirinya ini pula yang mampu 
mengantarkan ia mendapatkan Juara 
2 Lomba Balap Sepeda U-14 SSI Tegal 
Jawa Tengah Seri 3 Tahun 2016. “Di lap 
terakhir, kaki saya kram. Sakit sekali, 
tapi di pikiran saya hanya berisikan 
bahwa saya harus menang, saya 
harus bisa mengubah pandangan 
masyarakat terhadap anak-anak 
Kampung Anak Negeri. Untuk itu saya 
paksa kaki saya untuk terus mengayuh 
dan berhasil mendapat juara 2,” 
tuturnya. (Ms/Gp)
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Menguatkan Koordinasi Antar Warga 

melalui Cangkrukan
Tinggal di lingkungan yang nyaman adalah idaman 
semua orang apalagi jika lingkungannya aman dan 

guyup. Harapan itu tidak mustahil bagi Kampung 
RW V Kelurahan Kedung Baruk karena menjamin 

ketenteraman dan keamanan warganya memang 
menjadi fokus utama.

Penjagaan yang dilakukan di 
pintu masuk kampung

Strategi Kampung RW V Kedung Baruk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
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RW V Kedung Baruk 
sudah aktif meningkatkat 
keamanan kampung 
sejak 2010. Berbagai 
prestasi telah diraih 
kampung ini mulai dari 

menjadi kampung terbaik II kategoti 
kampung literasi terbaik dalam lomba 
Akseliterasi Kota Surabaya, Juara II 
Cipta Kampung Aman, hingga Juara I 
Sebagai Kampung Aman dalam lomba 
kampung pendidikan kampunge’e arek 
Suroboyo tahun 2018.

Prestasi yang telah diraih 
merupakan cerminan dari keseharian 
kampung aman dalam menjaga 
kampung. Hal itu terbukti dengan 
tidak adanya persoalan berarti di 
kampung tersebut, semua dapat 
diantisipasi dan jikapun ada, tindak 
lanjut dan koordinasi antar pengurus 
kampung sangatlah cepat.

“Selama ini sih tidak ada 
masalah berarti disini, tidak ada 
pencurian, atau kehilangan. Bahkan 
kadang warga lupa memasukan motor 
kedalam rumah tapi tetap aman. “ 
Ujar Agus Suyoto Suryo Koordinator 
Keamanan Kampung.

Pencapaian tersebut juga 
mendapat bantuan dari anggota 
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat 
(FKPM) yang terdiri dari warga sendiri. 
Selalu berkoordinasi dan berhubungan 
baik dengan pihak kepolisian dalam 
menjaga keamanan kampung 
sebagai mitra. Kampung Aman juga 
selalu mendapatkan dukungan dari 
pihak kelurahan dan sigap dalam 
menindaklanjuti suatu masalah yang 
ada.

Salah satu fasilitas penunjang 
kampung aman sebagai titik kumpul 
adalah didirikannya Pendopo Pokja 
FKPM dengan konsep Ruang Publik 
Ramah Lingkungan yang terletak 
beberapa meter dari pintu utama 
kampung. Dalam pendopo terdapat 
beberapa fasilitas penunjang seperti 
koperasi guyup rukun sejahtera, taman 
baca, Ruang hiburan (campursari), dan 
sekertariat pokja FKPM.

Di Pendopo inilah para 
anggota FKPM dan perangkat 
kampung lainnya kerap berkumpul 

dan berdiskusi. Pendopo ini terbuka 
untuk semua warga, karena tujuan 
utama dari pendirian pendopo 
adalah untuk mempererat warga dan 
menjadi tempat berkumpul. Karena 
Cangkrukan menjadi salah satu kiat 
yang memperkuat para anggota dan 
pelaksana dalam menjaga keamanan 
kampung.

“Kami selalu cangkruk disini, 
ngobrol santai sampai diskusi soal 
masalah kampung, seperti merancang 
SOP keamanan kampung dan hal 
lainnya. Setiap hari selalu ada yang 
disini, bahkan hingga malam. Biasanya 
ditemani kopi, teh dan jajanan yang 
dibawa bapak-bapak ini (para anggota 
FKPM dan perangkat kampung) 
secara sukarela. Kepengurusan ini juga 
tidak akan terhenti karena wajib bagi 
perangkat kampung tergabung dalam 
FKPM dan dengan cangkrukan yang 
mempererat silaturahmi maka rasa 
kekeluargaan akan muncul” Ujar Seno 
Suproyanto, ketua FKPM Kampung 
Aman

Selain Cangkrukan, program 
yang diadakan kampung adalah 
dengan menutup akses masuk ke 
kampung dan terfokus pada satu 
portal atau One Gate Access. Jadi 
hanya ada satu gerbang untuk 
masuk ke kampung ini dan gerbang 
tersebut 24 jam dijaga oleh petugas 
keamanan/Satpam.

Untuk mengurangi tindak 
kejahatan yang tidak diinginkan 
diberlakukan kebijakan.  Bagi para 
tamu dari luar wilayah kampung untuk 
masuk kedalam area kampung, harus 
meninggalkan kartu identitas yang 

bisa diambil kembali ketika urusan 
di dalam kampung telah selesai. 
Selain itu juga wajib lapor bagi tamu 
menginap atau memiliki kepentingan 
lain sesuai dengan standart keamanan 
di hampir semua wilayah.

“Awalnya memang susah 
menerapkan beberapa kebijakan 
tersebut. Banyak warga yang merasa 
kerepotan harus mengakses satu 
gerbang saja. Merasa repot harus 
lapor dan meninggalkan identitas 
pagi tamu mereka yang hendak 
masuk. Tetapi lambat laun dengan 
memberikan pengertian hingga warga 
sendiri merasakan perubahan dan 
manfaanya sendiri. Kini warga juga 
saling membantu menjaga kemaanan 
kampung demi kenyamanan bersama.” 
Ujar Didik Edi Susilo, Ketua RW V.

Diskusi yang dilakukan di 
Pendopo Pokja
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Melihat pada tahun-tahun sebelumnya, Kampung 
Tambak Wedi selalu dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat Kota Surabaya karena kumuhnya 
lingkungan disana, minimnya penghijauan dan 

tumpukan sampah di sungai-sungai dan di sepanjang 
jalan. Tak jarang bau tidak sedap muncul akibat 

penumpukan sampah dari aktivitas rumah tangga 
dan kotoran hewan ternak yang dibiarkan tercecer 

di jalanan. Namun, anggapan tersebut dibantahkan 
oleh keberhasilan kampung Tambak Wedi RT 19 RW 
I membawa pulang titel juara Merdeka Dari Sampah 

(MDS) Tahun 2018 se Surabaya. 

Bebas Dari Sampah

Kampung Tambak Wedi 
berlokasi di wilayah 
Surabaya Utara, tidak jauh 
dari Jembatan Suramadu. 
Namanya kian terangkat 
pasca keberhasilannya 

dalam perlombaan Merdeka Dari 
Sampah yang diadakan pertama 
kali oleh Ibu Wali Kota Surabaya, Tri 
Rismaharini pada tahun 2018 dengan 
melakukan penghijauan di setiap 
sudut kampung, memanfaatkan 
lahan kosong untuk dijadikan kebun 
tanaman obat keluarga dan kolam 
ikan seperti patin dan gurami.

Salah satu inovasi yang 
diusung adalah pengelolaan sampah 
putung rokok menjadi semprotan 
pembasmi hama tanaman yang 
lebih alami dan aman digunakan. 
Cara pengolahannya adalah putung-
putung rokok yang terkumpul akan 
direndam di dalam air semalaman 
penuh kemudian diblender bersama 
bawang putih dan daun pepaya.

Menuju Lingkungan Sehat
Kampung Tambak Wedi
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Untuk mengatasi 
permasalahan sampah yang tidak 
ada habisnya, tim kader lingkungan 
Tambak Wedi memiliki program-
program penghijauan, antara lain; 
memanfaatkan sampah-sampah yang 
sebelumnya dibiarkan menggunung 
menjadi bahan pupuk kompos.

Selain mengolahnya menjadi 
pupuk kompos, sampah-sampah 
non organik seperti botol atau gelas 
plastik, sisa kain yang tidak digunakan 
dan karung akan dikumpulkan dan 
diseleksi, kemudian dijadikan barang-
barang kerajinan seni yang dapat 
menghasilkan rupiah. Berkat tangan 
kreatif Ibu Sumini, Ketua RT 03 
Tambak Wedi sekaligus penggagas 
ide membuat kerajinan dari barang 
bekas, sampah-sampah tersebut 
dikreasikan menjadi dompet, tas dan 
aksesoris seperti cincin, anting-anting 
dan kalung dengan harga berkisar Rp. 
5000 hingga Rp. 150.000.

Tentu bukan hal 
yang mudah untuk 
merubah wajah 
Kampung Tambak 
Wedi yang kumuh 
menjadi asri dan 
hijau seperti 
sekarang. 
Pola 

kehidupan yang kurang sehat sudah 
menjadi kebiasaan warga menjadi 
hambatan utama sehingga perlu 
bertahun-tahun bagi para kader 
lingkungan untuk membujuk dan 
mengajak warga agar ikut serta dan 
berpartisipasi dalam program-program 
penghijauan dan penataan lingkungan 
yang lebih sehat dan asri.

“Awal-awal itu, untuk sekedar 
menyiram tanaman saja enggan. Saya 
dan tim kader lingkungan Tambak 
Wedi pernah memberikan satu pot 
tanaman kepada setiap warga dan 
memberi tugas hanya menyiramnya 
setiap hari untuk membiasakan jadi 
lebih peduli terhadap lingkungan. Tapi 
ya tetap saja malah tanaman tersebut 
dibiarkan mati kekeringan.” ujar Ibuu 
Sumini. 

Agar tidak terulang kegagalan 
yang sama, banyak cara lain telah 
ditempuh untuk menggerakkan 

kesadaran dan partisipasi warga. 
Seperti sosialisasi-sosialisasi di 

sekolah, acara pengajian dan 
posyandu tentang pentingnya 
membiasakan diri untuk 
membuang sampah dan 
menjaga lingkungan serta 
memperbanyak kegiatan kerja 
bakti.

Menurut Ketua RT 16 
dan fasilisator lingkungan 

Kelurahan Tambak Wedi, 

Ibu Mifta Fauziyah, fasilitas-fasilitas 
penunjang kebersihan seperti tempat 
sampah, sapu dan semprotan hama 
terus diperbanyak agar memudahkan 
warga menjaga kebersihan lingkungan. 
Upaya seperti ini ternyata cukup 
berhasil meningkatkan kesadaran 
masyarakat minimal menyapu jalan 
dan membuang sampah pada 
tempatnya. 

Apalagi, sejak keberhasilan 
Kampung Tambak Wedi RT 19 dalam 
perlombaan MDS 2018, warga lainnya 
menjadi termotivasi untuk mengulang 
keberhasilan serupa. Contohnya dapat 
dilihat dari penggunaan lahan yang 
dulunya tempat pembuangan sampah 
liar kini dijadikan taman mini bunga-
bunga dan tumbuhan perdu di pinggir 
sungai oleh setiap RT di kelurahan 
Tambak Wedi. Memperbaiki saluran 
gorong-gorong dan menutup sumber-
sumber air agar tidak menjadi sarang 
nyamuk, dan kesadaran masyarakat 
yang semakin tinggi untuk membuang 
sampah pada tempat yang telah 
disediakan. 

“Meskipun belum sepenuhnya 
merata, namun Kampung Tambak 
Wedi bertekad kuat mengubah pola 
hidup masyarakat ke arah yang jauh 
lebih peduli terhadap lingkungan dan 
memerdekakan diri dari sampah.” 
ujarnya. (FNA) 

Lingkungan asri di Kampung 
Tambak Wedi

Seni kerajinan dari daur ulang  
sampah plastik
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Siomay
Bahan: Cara Membuat:
• 100 gram tepung sagu  – bisa diganti dengan tepung 

tapioka atau tepung kentang
• 300 gram daging ikan tenggiri – bisa dicampur dengan 

udang atau ayam
• 150 gram labu siam kukus – bisa juga diganti dengan 

wortel kukus atau sawi cina
• 2 putih telur
• Bumbu dihaluskan : 3 buah bawang putih, 2sdt gula pasir 

dan garam sesuai selera

1. Haluskan daging ikan/udang/ayam dan labu siam kukus, 
bisa menggunakan food processor atau blender

2. Masukkan putih telur dan bumbu halus, proses lagi 
sampai tercampur rata menjadi semacam paste

3. Masukkan tepung ke dalam paste, aduk sebentar saja 
asal rata dengan menggunakan sendok/garpu

4. Cetak adonan Siomay sesuai selera, kukus atau rebus 
dengan api kecil selama 30 menit

Bir Pletok
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Siomay Bir Pletok
Bahan: Cara Membuat:
• 3 buah kapulaga
• 5 batang serai jahe, di memarkan 

terlebih dahulu
• Kayu manis sepanjang 5 cm
• 6 butir cengkeh
• 2 jahe memarkan terlebih dahulu
• 25 gram kayu secang
• 500 gram gula
• 2 lt air
• ½ butir pala, dimemarkan terlebih 

dahulu
• Dan garam secukupnya

1. Pertama campurkan air dan gula dalam panci
2. Lalu masukan jahe, rebus semua bahan tersebut sampai mendidih dan gulanya 

bisa larut, tapi sebaiknya gunakan api yang sedang-sedang saja
3. Selanjutnya tambahkan kayu secangnya, dan jangan lupa untuk mengaduknya 

sampai merata
4. Lalu masukan kayu manis, kapulaga, cengkeh dan palanya
5. Terus tambahkan serainya, masak dengan api yang kecil saja, sampai tercium 

aroma dari repmpah-rempahnya. Kira-kira selama 1 jam
6. Sebelum menyajikanya kita harus menyaring terlebih dahulu
7. Bir pletok untuk 8 porsi siap untuk disajikan bersama
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Makna Imlek Bagi 

Warga Tionghoa
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Berdasarkan cerita rakyat 
dan legenda kuno, tahun 
baru China dirayakan 
ketika orang China berhasil 
melawan hewan mitos yang 
disebut sebagai Nian yang 

berarti tahun dalam bahasa China. 
Makhluk Nian selalu  muncul pada hari 
pertama tahun baru dan kedatangan 
Nian biasanya memangsa hewan 
ternak, memakan hasil pertanian dan 
bahkan penduduk, terutama anak-
anak.

Untuk selamat dari petaka 
Nian, masyarakat China akan menaruh 
sejumlah makanan di depan pintu 
mereka pada hari pertama tahun 
baru. Masyarakat percaya bahwa, jika 
Nian telah mengambil atau memakan 
makanan yang telah disediakan oleh 
masyrakat, maka Nian tidak akan lagi 
menyerang warga.

Suatu ketika, seorang 
penduduk menyaksikan Nian 
ketakutan dan lari menghindar dari 
seorang anak yang berkostum merah. 
Dari kejadian itu, maka penduduk 
desa akhirnya tahu kekurangan Nian 

yakni takut pada warna merah.

Semenjak itu, setiap menjelang 
dan selama Tahun Baru, penduduk 
akan menggantung lentera merah 
serta memasang tirai/gordin merah 
pada pintu dan jendela. Selain itu, 
masyarakat juga menggunakan 
mercun untuk menakuti Nian. Sejak 
itulah, Nian tidak pernah lagi muncul 
di desa mereka. Dan pada akhirnya, 
Nian berhasil ditangkap oleh Hongjun 
Lao Tze, seorang pendeta Tao. Nian 
kemudian menjadi hewan tunggangan 
Hongjun Lao Tze.

Adat-adat pengurisan Nian 
ini kemudian berkempang menjadi 
perayaan Tahun Baru. Guò nián (Hanzi 
tradisional: ; bahasa Tionghoa:), yang 
berarti “menyambut tahun baru”, 
secara harafiah berarti “mengusir 
Nian”.

Terlepas apakah mitos itu 
benar atau tidak, yang pasti perayaan 
Imlek merupakan perayaan yang 
dilakukan oleh para petani di Cina 
setelah melewati musim dingin yang 
menusuk dan mensyukuri permulaan 

musim baru penuh harapan yakni 
musim semi yang terjadi tiap 
tahunnya.

Perayaan ini dimulai pada 
tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir 
pada tanggal 15 bulan pertama 
(Cap Go Meh). Acaranya meliputi 
sembahyang Imlek, sembahyang 
kepada Thian, dan perayaan Cap Go 
Meh. Tujuan dari persembahyangan 
ini adalah sebagai wujud syukur dan 
doa harapan agar di tahun depan 
mendapat rezeki lebih banyak, untuk 
menjamu leluhur, dan sebagai sarana 
silaturahmi dengan kerabat dan 
tetangga.

Yang pasti, hari raya Imlek 
merupakan momen pertemuan 
seluruh anggota keluarga sekali dalam 
setahun. Anggota keluarga akan 
bersilahturahmi, saling berbagi dan 
memberikan pengalaman selama 
setahun. Perayaan ini menjadi sangat 
berarti tatkala setiap anggota keluarga 
dan tetangga saling menjalin kasih, 
saling mengayomi, dan memulai 
lembaran baru (dengan pakaian baru).
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Cangkrukan
Suroboyo

Mari nglaporno Margaret Thatcher, Bores oleh tugas 
maneh seko Pak Kaji. Bores dikongkon ngeterno 
duwek rong juta gawe mbayar utange Pak Kaji.

"Pak... duwek rong juta iki dikekno sopo" ? Takok 
Bores.
"Nggone Pak Bunali ndek Semarang" jare Pak Kaji.

"Sopo sing ngeterno aku nang terminal sepur?" jare 
Bores maneh.

"Ojo kuatir.. Mukidi ngancani awakmu sampek stasion 
sepur" jare Pak Kaji.

Menene wong telu budal numpak sepur jurusan 
semarang, "Sepure sek suwe rek .....ayok ngopi karo 
rokokan desek rek" jare Bores.

Akhire wong loro mau ngobrol karo guyon cekikikan 
ndek warung kopi. Saking asyike guyon wong telu mau 
gak ngerti lek sepure kate budal.

Pas suorone sepur muni banter "Teett...tetttt.!!!" 
arek loro mau kuaget. Mari mbayar kopi arek telu 
terus mblayu nututi sepur. Mukidi mblayune luwih 
cepet dadi sik isok mencolot mlebu nang sepur. Bores 
ketinggalan ndek mburi... akhire gak nutut .. wis .. 
ketinggalan

Gak suwe Bores terus ngguyu kuekel, "Ha ..ha ..ha ..."

Wong sing ndelok Bores ono sing sakno .. ono sing 
bingung ... ono sing ngiro arek gendeng Satpame 
ndelok Bores koyok ngono gak mentolo .. dipikir saking 
sedihe terus dilampiasno ngguyu
"Hei .. kon iku ketinggalan sepur kok malah ngguyu 
kekel opo' o?" jare satpame.

"Sing kate lungo iku sakjane aku... Sing numpak sepur 
kok malah sing ngeterno aku..."

KEtinggalan Sepur

Mari raine digebeg duren, akhire Soleh njaluk 
metu. Mari ngono, Pak Imron oleh ewang anyar 
jenenge Mukidi. Lha Mukidi iku awake dempal 
cumak wonge ndlahom, lek diperentah musti 
ngelakonine kewalik.

Isuk-isuk, Romlah ambek mboke ngrasani 
Mukidi.

"Mak, ewange Bapak iku lho wuantik poll wonge. 
Wingi lak dikongkon Bapak ngedhuk sumur cik 
tambah jeru, lha terus lempunge digawe nguruk 
pekarangan. Lha pas sore kate ngangsu, Bapak 
iku muring-muring nggoleki sumure gak onok. 
Tibake jare Mukidi, sumure wis diuruk roto. 
Pekarangane sing malah bogang kabeh. Ngono 
Bapak gak wani, jarene wedhi digibheng ".

Mboke Romlah cerito pisan.

"Iku sik gak sepiro, lha wingi iku Mukidi 
tak kongkon tuku pithik. Aku pesen tulung 
brutune buaken, terus susuke simpenen 
ngisore bantalku. Dhadhak pas aku katene 
turu, bantalku kok mbendhol. Tibake bantalku 
diganjel brutu. Bareng tak takoni endhi dhuwik 
susuke. Wis tak buak, jarene."

Pas enak-enak cerito, moro-moro krungu suoro 
Pak Imron berok-berok ndhik pawon.

"Tulung ! ! Tulung ! ! "

"Waduh blaen iki. Age cepetan, bapakmu selak 
mlonyoh kabeh" jare mboke
Romlah.

"Lho Bapak lak sik mbangkong se" jare Romlah.

"Iyo. Tapi Mukidi mau tak kongkon nggodhok 
pohong gawe sarapane Bapakmu !!".

Kewalik
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10 Fakta Menarik Seputar 

Suroboyo Bus
TIKET MENGGUNAKAN SAMPAH
Satu tiket senilai 3 botol plastik besar, 5 botol plastik tanggung atau 10 cup gelas plastik. 
Sampah tersebut ditukarkan tiket dengan durasi waktu 2 jam sehingga bisa bebas naik tanpa 
harus bayar lagi.

DILENGKAPI DENGAN CCTV
Terdapat 12 kamera CCTV pada bagian dalam dan 3 kamera CCTV pada bagian luar.

RUTE DAN JAM OPERASIONAL
Suroboyo Bus ini beroperasi jam 06.00 hingga 22.00 WIB. Terdapat  Rute Utara-Rute Selatan 
(dan sebaliknya) mulai Terminal Purabaya hingga Jalan Rajawali, dan juga Rute Barat-rute 
Timur (dan sebaliknya) mulai Halte ITS sampe Halte Unesa.

DIDESAIN LOW ENTRY SELEVEL PEDESTRIAN
Tujuannya agar memudahkan penumpang untuk masuk ke dalam bus. 

RAMAH PENYANDANG difabel, LANSIA DAN IBU HAMIL
Pemkot telah menyediakan tombol khusus dekat pintu masuk, asisten pengemudi akan 
membantu penyandang difabel masuk ke dalam bus. 

PEMISAHAN AREA BERDASAR WARNA
Pada bagian depan, bangku berwarna merah muda untuk penumpang perempuan. Sedangkan 
pada bagian belakang bus, warna bangku oranye untuk penumpang laki-laki.  Pemisahan area 
tersebut untuk meminimalisir tindak pelecehan seksual di dalam bus.

ADANYA SISTEM PANIC BUTTON
Bila ada kondisi kebakaran atau kecelakaan, pengemudi bus dapat menekan tombol tersebut, 
maka alarm akan berbunyi dan pintu bus akan terbuka otomatis.

 TERINTEGRITAS DENGAN SISTEM PENGATURAN LALU LINTAS

ATASI KEMACETAN DAN TURUNKAN ANGKA KECELAKAAN

PENAMBAHAN ARMADA BARU

Lampu lalu lintas secara otomatis akan berubah menjadi hijau jika bus ini melintas lho. Pusat 
kontrolnya ada di Terminal Bratang dan Joyoboyo.

Selain mengatasi kemacetan, Wali Kota Risma juga menuturkan bahwa Suroboyo Bus 
diharapkan menurunkan angka kecelakaan.

Ada 10 unit armada Suroboyo Bus baru. Total Pemkot Surabaya sudah memiliki 20 armada bus, 
18 di antaranya Suroboyo Bus dan dua unit lagi adalah double decker atau bus bertingkat.

BANGGA
SURABAYA



HUTAN KOTA
BALASKLUMPRIK


