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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.

 Keamanan adalah unsur esensial dalam kehidupan masyarakat. Wilayah yang aman akan membuat masyarakat 
tinggal dengan nyaman sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dengan maksimal. Dalam perspektif lebih 
luas, jaminan keamanan menjadi syarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dengan terlaksananya berbagai 
aktivitas dengan lancar. Untuk, menjadi komitmen utama bagi Pemerintah Kota untuk menjamin keamanan serta 
ketenteraman di kota Pahlawan. 

 Dengan luas wilayah serta kompleksitas kehidupan metropolitan kami menyadari keterbatasan dalam 
memastikan keamanan warga, terutama terkait jumlah personel. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut kami terus 
berupaya menggali potensi teknologi karena pada prinsipnya, ia memudahkan serta mengoptimalkan kinerja. Misalnya 
dalam konteks ini, kami terus berupaya menambah kuantitas dan kualitas pemanfaatan closed circuit television atau 
CCTV di berbagai sudut kota. Dengan keberadaan alat tersebut, kami seakan punya mata dan telinga yang dapat 
membantu mencegah potensi kejahatan. 

 Menjaga keamanan adalah tanggung jawab semua pihak dan hanya dapat terwujud jika terbangun koordinasi 
yang baik antara semua pihak. Untuk itu, Pemerintah kota selalu mengembangkan kemitraan bersama Kepolisian dan 
TNI dalam memastikan kondusifitas di Surabaya. Koordinasi tersebut bahkan tak hanya berlangsung di tingkat pimpinan 
melainkan juga di tataran warga melalui model diskusi cangkrukan yang suroboyo banget.

 Pada akhirnya, kami ingin mengapresiasi sekaligus berterima kasih pada warga yang dengan segala inisiatifnya 
turut membantu secara mandiri menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Terima kasih untuk membantu kami 
dalam menjamin kehidupan yang lebih baik di Surabaya ini.

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas, 

Mencegah Tindak Kejahatan 

Memantau Kota dari Mata Kamera 

Tantangan mewujudkan keamanan dan 
ketenteraman terus meningkat dengan kompleksitas 

kehidupan kota metropolitan. Demi memastkan 
keamanan warganya, Pemerintah Kota secara 
berkelanjutan terus mengembangkan sistem 

pemantauan berbasis teknologi Closed Circuit 
Television (CCTV).
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MENJAMIN SEKURITAS 
WARGA DENGAN CCTV
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CCTV memantau kota

CCTV saat ini menjadi kian 
jamak menjadi andalan 
kota-kota besar untuk 
memantau keadaan 
masyarakatnya. Di 
Surabaya, penggunaan 

CCTV pertama kali ditempatkan di 
jalan raya guna memantau kepadatan 
lalu lintas. Namun seiring berjalannya 
waktu, teknologi itu juga dipasang 
di tempat-tempat umum untuk 
memberikan jaminan keamanan bagi 
warganya.

Pemilihan CCTV sebagai alat 
pantau memang kerap dilakukan 
oleh kota metropolis yang memiliki 
wilayah luas, seperti Surabaya. Alat ini 
bisa menjadi mata dan telinga untuk 
memantau sudut-sudut kota secara 
real time selama 24 jam nonstop 
sehingga sangat membantu pekerjaan 
petugas penjaga keamanan, baik dari 
pemkot, kepolisian maupun TNI. 

Dalam perkembangannya 
CCTV, khususnya di Surabaya, tidak 
hanya digunakan untuk memantau, 
namun juga dimanfaatkan untuk 
menganalisa jenis-jenis pelanggaran 
lalu lintas. Menurut Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya, Irvan 
Wahyudrajat, CCTV tersebut bisa 

menangkap gambar pelaku beserta 
plat nomor kendaraannya ketika 
melakukan pelanggaran lalu lintas.

“Tujuan kita bukan seberapa 
banyak orang yang berhasil kita 
tilang, melainkan untuk meminimalisir 
jumlah pelanggaran. Sebab, salah satu 
faktor utama kecelakaan lalu lintas 
adalah ketidak tertiban pengendara. 
Alhamdulillah, saat ini jumlah 
pelanggaran turun drastis,” jelasnya.

Ia mengungkapkan dengan 
menerapkan pola e-tilang di 23 titik 
lokasi, pihaknya mampu mereduksi  
angka pelanggar lalu lintas di 
persimpangan traffic light mencapai 
70 persen. Artinya, kalau dahulu 
masyarakat taat lalu lintas jika ada 
petugas, sekarang mindset tersebut 
telah berubah. Kini, para pengendara 
sudah semakin sadar akan pentingnya 
taat berlalu lintas. Walaupun begitu, 
beberapa titik lokasi dinilai masih 
banyak pengendara yang melanggar 
lalu lintas. Seperti lokasi trotoar yang 
biasa digunakan pengendara parkir, 
kendaraan ngetem, hingga melawan 
arus.

Tidak hanya fitur teknologi 
untuk menangkap gambar plat nomor 

kendaraan pelanggar lalu lintas saja, 
Surabaya juga menerapkan teknologi 
Face Recognition. Sesuai namanya, 
fitur tersebut mampu mengenali 
wajah orang yang tertangkap kamera. 
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya, Joko 
Supriyanto menjelaskan bahwa CCTV 
Face Recognition bisa digunakan 
untuk melacak pelaku, posisi dan juga 
perilakunya. 

“Nantinya, data dari CCTV 
tersebut akan diintegrasikan dengan 
database dispenduk agar kita tahu di 
mana dia tinggal. Dari situ kita bisa 
merumuskan apa langkah yang harus 
kita ambil,” jelas Joko.

Menurut Joko Supriyanto, 
sesuai dengan arahan walikota 
Surabaya, pemasangan CCTV 
Face Recognition untuk saat ini 
diprioritaskan di sekolah-sekolah 
sebagai langkah pencegahan tindak 
kejahatan penculikan anak. Ia bisa 
mengidentifikasi gerak-gerik pelaku 
yang mencurigakan sekaligus 
mengenali wajahnya. Tidak menutup 
kemungkinan, ke depannya teknologi 
ini juga digunakan untuk mencegah 
tindak kejahatan lain selain penculikan 
anak.
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Dengan dikembangkannya 
CCTV Face Recognition ini, Surabaya 
telah memiliki teknologi yang mampu 
digunakan untuk mencegah tindak 
kejahatan dan mampu memberikan 
data-data akurat sebagai landasan 
dirumuskannya suatu kebijakan. Selain 
itu, CCTV tersebut juga bisa digunakan 
untuk membantu petugas dalam 
upaya penindakan pelaku kejahatan. 
Para pelaku kejahatan pun akan 
berfikir seribu kali sebelum melakukan 
aksinya di Kota Surabaya. Dengan 
banyaknya titik CCTV yang tersebar, 
masyarakat Surabaya pun merasa 
semakin terlindungi. Tidak hanya 
terlindungi dari perbuatan melanggar 
lalu lintas di jalan raya, mereka juga 
terlindungi dari perbuatan kriminal di 
tempat-tempat umum. 

Tambah Pengeras Suara

Setelah dilengkapi dengan 
e-tilang dan face recognition, 
Pemerintah Kota akan melengkapi 
CCTV dengan voice atau pengeras 
suara yang langsung terhubung 
dengan ruang kendali Surabaya 
Intelligent Transport System (SITS). 
Kepala Dishub Kota Surabaya, 
Irvan Wahyudrajat, mengatakan, 
pemasangan CCTV dilengkapi dengan 
pengeras suara, sebenarnya sudah 
dilakukan sejak 2013. Namun, karena 
dengan adanya perkembangan 
e-tilang, pihaknya kemudian 
mengubah pola voice tersebut 
menjadi langsung tilang by spot.

“Jadi sebenarnya mulai 
tahun 2013 kita sudah memasang 
di 20 titik untuk voice, terutama di 
simpang-simpang yang padat atau 
rawan pelanggaran, yang langsung 
terhubung dengan SITS,” kata Irvan.

Menurutnya, pemasangan 
CCTV berbasis voice di persimpangan 
jalan dulu sempat dinilai kurang efektif, 
sehingga pihaknya mengubah pola 
tersebut menjadi e-tilang. Hasilnya, 
selama dua tahun terakhir, angka 
pelanggar lalu lintas di persimpangan 
jalan (traffic light) relatif menurun 
sekitar 70 persen.

“Karena kita pasang kamera 
e-tilang di simpang-simpang jalan, 
pelanggaran garis setop sudah 

menurun drastis, pelanggaran lampu 
merah juga sudah menurun,” ujarnya.

Artinya, kalau dahulu 
masyarakat taat lalu lintas jika ada 
petugas, namun mindset tersebut 
telah berubah. Kini, para pengendara 
sudah semakin sadar akan pentingnya 
taat berlalu lintas. Akan tetapi, kata 
Irvan, setelah pihaknya berkoordinasi 
dengan kepolisian, ada beberapa 
titik CCTV yang menjadi atensi 
untuk dilakukan penambahan 
voice. Di lokasi trotoar misalnya, 
yang biasa digunakan pengendara 
untuk memarkir kendaraan secara 
sembarangan hingga melawan arus.

“Karena itu penerapan CCTV 
dengan voice akan kembali diterapkan 
tahun 2019. Nantinya CCTV berbasis 
voice akan kita pasang di tempat-
tempat yang dinilai rawan pelanggar 
rambu-rambu larangan parkir,” 
ungkapnya.

Tempat-tempat yang biasa 
digunakan kendaraan parkir di trotoar 
atau rambu larangan, di antaranya 
lokasi di depan Cito, di depan 
Royal Plaza, di depan RSI, di depan 
Tunjungan Plaza, di depan Surabaya 
Plaza, hingga di Jalan Genteng Besar.

 “Tahun ini kita garap yang 
banyak pelanggaran di rambu-rambu 
larangan, melawan arus, itu menjadi 

atensi Bu Wali (Kota, Tri Rismaharini) 
untuk e-tilang tahun ini,” kata Irvan.

Tahun 2019, kamera CCTV 
di Surabaya akan semakin lengkap 
dengan e-tilang dan face recognition. 
Terlebih, sistem face recognition tidak 
hanya mampu mendeteksi wajah 
pelanggar lalu lintas, namun juga 
memantau pelaku kriminal.

 “Tahun ini kita rencanakan 
25 titik untuk kamera yang sekaligus 
face recognition dan juga e-tilang, 
kemudian sekaligus juga voice,” 
imbuhnya.

Irvan menambahkan, pihaknya 
akan terus menggalakkan sosialisasi 
tertib berlalu lintas. Ia berharap 
dengan kelengkapan CCTV tersebut, 
masyarakat semakin sadar tentang 
pentingnya taat berlalu lintas. 
Terlebih, kamera CCTV itu nantinya 
bakal membantu peran serta fungsi 
petugas dalam mengawasi maupun 
mengantisipasi pelanggaran lalu lintas 
dan aksi kejahatan.

 “Kita sudah berkoordinasi 
dengan kejaksaan dan kepolisian 
untuk penerapan tilang by spot. Nanti 
kita juga akan menambah regu patroli 
untuk penerapan e-tilang tersebut,” 
pungkasnya.

Ilustrasi CCTV dan pengeras 
suara
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Warga Kota
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Dipantau dari:
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e-tilang face
recognition
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command
center 112

SITS ruang kerja
wali kota

cangkruan
tiga pilar

CCTV 24 jam
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jaringan
radio komunitas

siskamling
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Sudah lama command center 112 menjadi andalan 
ketika warga Surabaya mengalami kedaruratan. 
Mulai dari kebakaran, pencurian, kecelakaan, 
gangguan hewan liar bahkan cekcok dengan pacar 
pun pernah diadukan. Apapun aduannya, petugas 
selalu datang untuk memberi rasa aman.

Pusat Komando bernama 
Command Center 112
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Command Center 112 
merupakan layanan 
tanggap darurat yang 
dimiliki oleh Pemerintah 
Kota Surabaya. Berbeda 
dengan Media Center, 

Command Center 112 hanya 
menerima aduan yang bersifat 
darurat dan membutuhkan bantuan 
seketika itu juga. Kondisi darurat 
yang dimaksud seperti kecelakaan, 
kebakaran, pencurian, perkelahian, 
perampokan, gangguan hewan buas 
atau bencana alam serta kondisi 
darurat lainnya. 

Menurut Kepala Bidang 
Kedaruratan, Logistik, dan Rehab-
Rekon BPB Linmas Kota Surabaya, 
Yusuf Masruh, segala kondisi darurat 
yang dialami oleh warga Surabaya 
bisa diadukan melalui call center 
112. Nantinya petugas di Command 
Center akan langsung berkoordinasi 
dengan petugas di lapangan untuk 
mendatangi lokasi kejadian.

“Ibarat tubuh, call center 
itu adalah telinga kita, CCTV yang 
tersebar di penjuru kota adalah mata 
kita, sedangkan tangan dan kakinya 
adalah petugas-petugas yang telah 
kita sebar di beberapa posko terpadu,” 
ujarnya saat ditemui redaksi Gapura di 
sela kesibukannya.

Dalam setia aduan, command 
center memiliki target maksimal 
tujuh menit untuk petugas datang 
ke lokasi aduan. Rahasia cepatnya 
respon petugas terhadap aduan 
warga terletak pada penyebaran 
posko-posko terpadu di penjuru 
kota. Ada tujuh posko terpadu yang 
ditempatkan di Kecamatan Tandes, 
Dukuh Pakis (eks kantor kecamatan), 
Menanggal (Kantor Dishub Surabaya), 
Jalan Arif Rahman Hakim, Kedung 
Cowek, Jalan Kasuari dan Kantor BPB 
Linmas. 

“Dalam setiap posko terpadu 
ada petugas dari Linmas, Satpol PP, 
Ambulance serta Dokter. Hal ini sesuai 
arahan Wali Kota Surabaya agar 
setiap posko memiliki tenaga medis. 
Sehingga ketika ada kejadian seperti 
kecelakaan, tindakan medis tidak 
terlambat dilakukan,” jelasnya.

Selain tujuh posko terpadu, 
juga ada 24 pos pengamanan 
yang tersebar di beberapa titik 
rawan kejahatan. Petugas di pos 
pengamanan inilah yang bertugas 
untuk patroli wilayah dan tidak 
jarang menjadi petugas yang datang 
pertama kali ke lokasi ketika ada 
aduan dari warga. Meski demikian, 
kejadian darurat di masyarakat tidak 
akan mampu terselesaikan dengan 
cepat dan tepat apabila tidak terjalin 
koordinasi yang baik antar OPD.

“Command Center itu menjadi 
pusat komando untuk OPD-OPD 
terkait, seperti Linmas, Satpol PP, 
Dinas Damkar, Dinkes, Dishub dan 
lainnya. Di lapangan mereka sudah 
paham dengan tugasnya masing-
masing. Misal petugas medis 
langsung memberikan pertolongan 
pada korban, Satpol PP dan Linmas 
membantu mengamankan tempat 
kejadian, Dishub mengatur arus lalu 
lintas agar tidak terjadi kemacetan 
atau membukakan jalan untuk mobil 
Damkar,” jelas Yusuf.

Tidak hanya berkoordinasi 
dengan OPD-OPD, command center 
juga menjalin sinergitas dengan 
jajaran samping seperti Kepolisian, 
TNI, PDAM, PLN, Telkom, Kebun 
Binatang, dan pihak-pihak lain. Hal 
ini bertujuan agar segala jenis aduan 
darurat yang terjadi di masyarakat 

dapat tertangani dengan baik dan 
cepat. Dengan demikian, ketika ada 
kejadian seperti listrik padam, air 
mampet, atau tindak kriminal warga 
juga bisa melapor di call center 112.

“Kalau dengan kepolisian, di 
command center kan ada perwakilan 
petugas kepolisian yang ditempatkan 
di sana. Sedangkan kalau dengan 
PDAM, PLN, dan Telkom, kita memiliki 
sambungan telepon khusus untuk 
meneruskan aduan warga dan mereka 
akan meprioritaskan aduan dari kita,” 
ungkapnya.

Dengan luasnya jenis aduan 
darurat yang bisa dilaporkan warga 
melalui call center 112, tak jarang ada 
laporan-laporan unik yang masuk. 
Misalnya laporan untuk mengamankan 
hewan buas seperti ular hingga hewan 
tak buas seperti kucing, cincin jatuh di 
selokan, atau kendaraan mogok.

“Pernah itu ada laporan 
kendaraannya mogok, kita bantu 
derek, tapi yang bersangkutan 
meminta diantar dengan mobil 
patroli petugas. Ya, meskipun kadang 
laporan warga unik-unik, kita pasti 
datang. Sebab ini bagian dari upaya 
memberikan pelayanan prima untuk 
warga Surabaya,” tandas Yusuf.

Memantau kota dari Command  
Center 112
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Kondusifitas keamanan 
adalah tanggung jawab 

bersama dan hanya dapat 
terwujud bila terbangun 

koordinasi dari setiap pihak 
terkait. Upaya menjaga 

kemitraan tersebut salah 
satunya dipupuk dengan 
gaya Suroboyoan dalam 

bentuk Cangkrukan.

Menjalin Kemitraan dalam 
Cangkrukan Tiga Pilar

Program ini sering disebut 
sebagai Cangkrukan Tiga 
Pilar, berarti perpaduan tiga 
elemen yaitu perwakilan 
pemerintah, TNI, dan 
Polri, yang bersama 

sama bersinergi untuk membangun 
kepercayaan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Aktivitas ini umumnya 
berlangsung di tingkat kecamatan di 
mana unsur pemerintah diwakili oleh 
camat dan lurah, dari pihak TNI ada 
Komandan Rayon Militer (Danramil) 
dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), 
sedangkan unsur kepolisian diwakili 
kapolsek serta Bintara Pembina 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Bhabinkamtibmas).  

Kegiatan ini jamak dilakukan 
di berbagai wilayah Surabaya, salah 
satunya di Kelurahan Gunungsari. 
Cangkrukan Tiga Pilar diadakan 
setiap satu bulan sekali bergantian 
di masing-masing Rukun Warga 
(RW). Pesertanya semua kepala RW 
sekaligus ketua Rukun Tetangga (RT) 
dan wargan. 

“Contoh kegiatannya di RW 04, 
semua RT yang satu lingkup dengan 
RW 04 harus ikut serta. Selain itu ada 
juga tokoh agama, tokoh masyarakat, 
ibu-ibu PKK sama petugas puskesmas. 
Sedangkan untuk tanggalnya 
acak sesuai dengan kesiapan RW 
dengan warganya,” jelas Krisno Lurah 
Gunungsari. 

Ragam Cara Warga Menjaga Keamanan (1)
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Menurut Krisno, kesempatan 
cangkrukan ini dimanfaatkan dengan 
optimal oleh masyarakat karena bisa 
menyampaikan keluh kesah yang 
dialami secara langsung kepada 
para pemimpin di wilayahnya agar 
permasalahan tersebut mampu 
dipecahkan bersama dengan 
solusi terbaik. problematika yang 
dirundingkan beragam. 

“masalah yang kerap dibahas 
seputar keamanan, keindahan 
dan kebersihan lingkungan. 
Biasanya kalau puskesmas masalah 
kesehatan seperti yang baru-baru 
ini demam berdarah, ada yang dari 
danranmil menyampaikan masalah 
kependudukan, kalau kapolsek 
keamanan pencurian,” terangnya. 

Saat diwawancarai Gapura, 
kebetulan lurah, bhabinkamtibmas, 
dan babinsa sedang berada di Kantor 
Kelurahan Gunungsari. Ketiganya  
pun sepakat bahwa dengan adanya 

Cangkrukan Tiga Pilar merupakan 
program yang penting karena bisa 
bertatap muka langsung, ngobrol. 
Menurutnya, warga jadi lebih 
mengenal kapolsek, danranmil, dan 
camat yang bertugas di wilayah. 
Rencana ke depan Cangkrukan Tiga 
Pilar Kelurahan Gunungsari akan 
dikemas seperti forum diksusi format 
dialog dengan fokus pada satu 
permasalahan dikupas tuntas. 

“Biar tidak jenuh dengan 
pertanyaan-pertanyaan kami akan 
kemas seperti ILC kaya yang di TV TV 
itu jadi misal sekarang katakan rame-
ramenya penyakit demam berdarah, 
rame-ramenya pemilu kita diskusikan 
di situ,” tambah Krisno. 

Antusiasme warga Gunung 
Sari terbilang cukup tinggi 
karena setidaknya 25 orang hadir 
berpartisipasi. Bahkan, jika sebuah RW 
tidak memiliki balai RW, cangkrukan 
kerap kali diadakan di salah satu 

rumah warga ataupun menutup 
sebagian ruas jalan. Diakui Krisno, 
adanya Cangkrukan Tiga Pilar yang 
sudah berlangsung selama 14 kali ini 
memang bisa dirasakan manfaatnya, 
khususnya pada tahap komunikasi 
antara RT, RW sudah lebih erat 
sebagai mitra kerja. 

Gaya sambung rasa yang 
terwujud dalam Cangkrukan Tiga 
Pilar dilaksanakan pula di kecamatan 
Rungkut. Sebagai contoh kegiatan 
terakhir berlangsung di  Wonoayu, 
Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, 
Rabu (20/2) lalu. Gaya Cangkrukan 
Suroboyoan yang cair membantu 
semua pihak membangun suasana 
dialog yang baik. Dialog dengan 
warga pun berkembang tidak hanya 
tentang kamtibmas saja, tapi juga 
tentang ketertiban berlalu lintas, 
hingga kondusifitas wilayah jelang 
pemilu serentak yang digelar bulan 
april mendatang.

“Banyak hal yang dibahas 
bersama warga Wonoayu, mulai dari 
ketertiban berlalu lintas, narkoba, 
pemilu serentak, hingga masalah 
demam berdarah di musim hujan 
sekarang ini,” ungkap Kompol I Gede 
Suastika, Kapolsek Rungkut.

Terhadap kegiatan ini, selain 
warga, diakui pihak keamanan pun 
mendapatkan manfaat yang cukup 
signifikan. Menurutnya, kondusifitas 
wilayah menjadi tanggung jawab 
bersama. Maka dari itu, diperlukan 
komunikasi yang intensif dan lebih 
mengenal lingkungan. Sehingga 
aparat keamanan bisa lebih mudah 
dalam memberikan rasa aman ke 
warga.

“Mari kita bersama-sama 
menjaga lingkungan agar jauh dari 
gangguan kamtibmas. Bila ada hal 
yang mencurigakan, jangan sungkan 
untuk langsung melaporkan ke Polsek 
atau Koramil Rungkut. Kita akan 
berikan pelayanan dan pengayoman 
terbaik untuk warga Rungkut dan 
Gunung Anyar,” terangnya.

Cangkruan Tiga Pilar untuk melakukan koordinasi agar maksimal 
melakukan pelayanan kepada masyarakat
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Keterbatasan untuk memastikan 
keamanan sepanjang waktu dapat diatasi 

dengan memanfatkan teknologi. Inisiatif 
warga di beberapa kampung menerapkan 

penggunaan Closed Circuit Television 
(CCTV) di wilayahnya. 

Mata dan Telinga Warga 
24 Jam Nonstop

Masalah keamanan 
terus menjadi isu 
tidak hanya karena 
hanya modus yang 
beragam tetapi juga 
pelaku kejahatan ini 

seakan tak peduli siang atau malam 
untuk melancarkan operasinya. 
Untuk menjaga keamanan, warga 
membutuhkan teknologi yang bisa 
memantau wilayahnya selama 24 jam 
nonstop. Untuk itu, CCTV adalah alat 
yang paling sesuai dengan kebutuhan 
itu.

Ragam Cara Warga Menjaga Keamanan (2)
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Pencuri seringkali tidak 
menunggu waktu malam untuk 
beraksi. Di siang hari pun, mereka 
tak segan-segan melakukan tindakan 
tidak terpuji itu tatkala kondisi rumah 
tengah ditinggal penghuninya bekerja. 
Hal inilah yang pernah dialami oleh 
warga RT 02 RW 11 Gubeng Kertajaya. 
Beberapa kali wilayahnya disatroni 
pencuri yang menggasak motor 
warga.

“Dulu, sering sekali warga 
mengalami kecurian motor. Kadang 
dua bulan sekali, bahkan pernah dua 
kali kejadian dalam satu bulan dan 
itu seringnya dilakukan siang hari. 
Malam hari justru aman-aman saja,” 
ujar Hendrik, salah seorang warga dan 
teknisi CCTV.

Hal ini dikarenakan mayoritas 
warga merupakan pekerja yang 
beraktifitas di luar rumah dari pagi 
hingga sore. Sehingga kondisi 
kampung saat siang hari relatif sepi. 
Terlebih letak RT 02 RW 11 Gubeng 
Kertajaya ini berdekatan dengan jalan 

raya. Untuk itulah, warga berinisiatif 
memasang CCTV untuk menjadi mata 
dan telinga di saat tengah berada di 
luar rumah. 

CCTV yang terpasang di 
RT 02 ini merupakan hasil swadaya 
masyarakat. Bahkan pemasangannya 
pun dilakukan oleh warga sendiri 
dikomandoi oleh Hendrik yang paham 
dengan instalasi CCTV. Tak hanya itu, 
CCTV yang dipasang juga mampu 
diakses oleh warga melalui gawainya 
secara online sehingga dimanapun 
warga berada, mereka bisa memantau 
kondisi rumahnya.

“Warga tidak perlu repot-repot 
ke poskamling untuk melihat rekaman 
CCTV. Melalui aplikasi bawaan CCTV 
yang bisa diunduh gratis, mereka 
sudah bisa melihat pantauan CCTV di 
sini,” jelas Hendrik.

Hampir sama dengan 
Kampung Gubeng Kertajaya, 
permasalahan keamanan juga 

membuat warga RW 08 Rungkut 
Mapan Barat memasang CCTV di 
sudut-sudut kampungnya. Bedanya, 
bukanlah kejadian pencurian, 
melainkan keributan antar tetangga 
yang mendorong mereka memasang 
CCTV.

“Kita ingin mencegah maslaah-
masalah kecil menjadi besar. Ketika 
ada masalah antar tetangga, bisa 
kita mediasi dengan bukti penengah 
yakni pantauan CCTV ini,” ujar Edi 
Bintaro, Ketua Forum Komunikasi Polisi 
Masyarakat.

Semenjak dipasang, rekaman 
CCTV ini dimanfaatkan oleh pihak 
RT dan RW untuk menengahi cekcok 
antar warga yang dikarenakan sebab 
sepele seperti lahan parkir hingga 
pembuangan sampah. Semua bisa 
diselesaikan dengan cepat berkat 
rekaman CCTV ini. Bukan hanya itu, 
CCTV juga pernah berguna untuk 
membantu pihak kepolisian saat 
mengejar pelaku kejahatan yang 
masuk ke wilayah RW 08.

“Pernah tersangka kejahatan 
di derah lain yang sempat kabur 
dan masuk ke wilayah RW 08 dapat 
di tangkap pihak kepolisian melalui 
penelusuran CCTV di main road 
hingga CCTV yang terpasang di RW 
08 ini,” ujar Edi.

Kini, pemasangan CCTV yang 
merupakan hasil swadaya warga telah 
mencapai total 60 titik di 12 gang. 
Di setiap RT hingga blank spot di 
perbatasan RT/RW dapat terpantau 
dengan gamblang berkat CCTV 
ini. Dengan jumlah sebanyak ini, 
petugas keamanan semakin mudah 
mengawasi seluruh penjuru kampung 
dari layar pantau yang tersedia di pos 
keamanan. Selain itu, warga juga bisa 
memantau sendiri melalui gawainya, 
sebab CCTV ini sudah berbasis online. 

CCTV di Rungkut Mapan Barat

Pemantauan keadaan 
kampung menggunakan CCTV
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Meski teknologi digital kian berkembang, masih ada yang menggunakan media 

komunikasi konvensional seperti radio jaringan untuk menjaga keamanan. Mereka 

berjejaring di udara untuk bersama bersiaga mengawasi kondisi daratan. 

Jaringan Radio Komunitas: 

Terhubung di Udara, Memantau Daratan

Kelompok radio komunitas 
salah satunya terdapat di 
kecamatan Jambangan 
dengan sebutan Mitra 
Jambangan Communication 
(MJC). Kelompok yang 

sudah terbentuk sejak 11 tahun lalu 
merupakan hasil dari inisiatif warga. 

“ide awal terbetuknya itu 
bagaimana menciptakan keamanan 
lingkungan yang kondusif di empat 
kelurahan, juga ingin menjalin 
komunikasi yang baik antara empat 
pilar dari kepolisian, danranmil, 
masyarakat, dan kecamatan,” jelas 
Muhammad Sunar ketua MJC. 

Sistem 
kerja yang berbekal alat handy talkie 
(HT) ini memiliki saluran pesawat 
resmi dan beroperasi selama 24 jam 
khususnya memasuki pukul 05.00-
24.00 WIB. Seluruh anggota MJC 
saling memberikan laporan tentang 
situasi dan kondisi di wilayahnya. 

“Misal ada kejadian pencurian 
motor setiap kejadian dikabarkan 
bahkan anggota MJC pernah 
menangkap langsung beberapa 
maling sepeda motor, kami pegang, 
kami amankan kami serahkan ke 
polsek,” tambah Sunar.

Mitra Jambangan 
Communication menghasilkan 

informasi 
yang dapat cepat menyebar luas luas 
karena koordinator setiap kelurahan 
akan membagikannya kepada warga. 
Tidak hanya itu, saat terjadi hal yang 
tidak diinginkan semua korwil maupun 
anggota yang mendengar kabar 
lewat HT akan bergegas membantu 
walaupun terjadi di luar wilayah 
tanggung jawab mereka.  Menariknya 
masing-masing dari angota 
MJC ketika berhasil menangkap 
pencuri akan dapat penghargaan 
sebagai bentuk kerja kerasnya. Tak 
lupa, Seringkali, sebagai upaya 
pencegahan anggota MJC selalu 
mengkoordinasikan dengan Polsek 
setempat apabila dirasa ada yang 
mencurigakan.

Ragam Cara Warga Menjaga Keamanan (3)
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Saat ini menurut penjelasan, 
Sunar dari total 200 anggota sudah 
ada 100 orang yang memiliki HT. 
Anggotanya pun terdiri dari satuan 
pengamanan (satpam) setempat, 
tokoh masyarakat, pengurus Rukun 
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), 
Pengurus Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Kota (LKMK), dan 
juga pejabat Muspika. Mengingat 
sumber daya manusia yang ada 
terdiri dari beragam dari latar 
pendidikan, MJC memiliki trik sendiri 
yaitu menggunakan kode dalam 
berkomunikasi. 

“kami ini kan macem-
macem ya anggotanya ada yang 
lulusan SMA sampai S3 jadi agar 
mengurangi kesalahpahaman kami 
selalu mengutamakan  bahasa yang 
digunaan saat bertugas harus sopan 
sanun, dan yang tidak kalah penting 
semua anggotanya dibekali kode 
pengamanan. Pakai kode-kode polisi 
jadi tidak salah persepsi,” terangnya. 

Sebagai upaya menjalin 
kekompakan setiap tanggal 6 
mengadakan arisan serta rapat 
MJC tiap tiga bulan sekali. Dalam 
pertemuan itu tidak hanya sekedar 
bertemu tapi juga merencanakan 
program selanjutnya seperti akan ada 
pelatihan bagaimana pertolongan 
pertama yang aman saat terjadi 
kebakaran. 

Diakui Sunar, keberadaan 
mereka mendapat apresiasi langsung 
dari pihak Polrestabes. Ia merasa 
masyarakat memiliki kesadaran tinggi 
untuk bergotong royong perihal 
menjaga keamanan.

“bahasanya, kita kalau pakai 
HT punya anggota MJC apapun 
situasi di lingkungan Jambangan itu 
tergenggam soalnya MJC langsung 
turun, tapi juga enggak sekedar 
keamanan tapi ya ada ketertiban. 
Misalnya ini MJC kan dekat Masjid 
Agung kalau bulan ramadhan pasti 
rame korwilnya Pagesangan itu 
otomatis membantu,” imbuhnya. 

Gagalkan Pencurian dengan 
Reaksi Cepat

Penggunaan Radio komunitas 
berbasis Handy Talkie (HT) juga 
dilakukan di wilayah Klampis Ngasem 
dengan nama Tiara.com sejak tahun 
2005. Sepintas namanya seperti portal 
berita tetapi itu hanya penamaan dari 
mereka dengan filosofi khusus. 

“Tiara kepanjangan dari 
putih merah dan .com sebagai 
kepanjangan communication. putih 
dipilih diawal sebagai pertanda bahwa 
kelompok ini mendahulukan jiwa 
sosial yang bersih lalu merah untuk 
berani menyampaikan. Jadi, semua 
yang disampaikan melalui tiara.com 
merupakanberita yang faktual,apa 
adanya”, terang Topan, Koordinator 
Tiara.com.

Alat komunikasi HT dipilih 
karena memiliki frekuensi yang 
terhubung ke seluruh Kota Surabaya 
dengan menggunakan teknologi 
Radio Pancar Ulang (RPU) yang 
kebetulan terletak di kawasan Klampis 
Ngasem Sukolilo. Tahun 2013, lahir 
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 
Klampis Ngasem Sukolilo (Klasik) yang 

kemudian menjadi payung aktivitas 
Tiara.com sekaligus rekan kerja dalam 
pengelolaan informasi. Bersama KIM, 
Tiara.com dengan 135 anggota resmi 
yang terdaftar kerap mendapatkan 
pengarahan, penyuluhan dan 
pendampingan di bidang komunikasi 
dan informasi sehingga kegiatan Tiara.
com semakin beragam serta memiliki 
nilai atau manfaat yang lebih. Diantara 
jumlah anggota yang mencapai lebih 
dari 100 orang tersebut, dipilih sekitar 
10 hingga 15 orang yang dipercaya 
untuk menjadi Tim Reaksi cepat (TRC) 
Kelurahan Klampis Ngasem Sukolilo.

Diceritakan oleh Topan, 
Komunitas Tiara.com telah beberapa 
kali menggagalkan aksi kejahatan. 
Suatu waktu, Tiara.com mendapat 
laporan pencurian dari salah satu 
warga.Menanggapi laporan warga, 
mereka bergerak cepat. Melalui Tim 
Reaksi Cepat (TRC), informasi ciri-ciri 
motor yang dicuri disebar kepada 
anggota lainnya serta berkoordinasi 
dengan pihak berwajib. Melalui alat 
komunikasi yang dianggap minim 
ganggungan tersebut, anggota 
Tiara.com dan pihak berwajib terus 
berkomunikasi memantau posisi 
motor tersebut. Pada akhirnnya, aksi 
curanmor tersebut dapat digagalkan 
dan motor yang dicuri berhasil 
dikembalikan kepada pemiliknya. 
Pelaku kemudian dibawa ke pihak 
berwajib untuk menjalani proses 
hukum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Tiara.comMitra Jambangan 
Comunication
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Yang Konvensional 
Tak Pernah Ditinggalkan

Berkembangnya teknologi 
untuk mendukung 

keamanan tak membuat 
ronda malam sebagai 

cara relatif konvensional 
ditinggalkan. Ada manfaat 

lain yang didapatkan 
darinya.

Ronda malam keliling 
kampung lebih jamak kita 
temukan di pedesaan, 
tidak di perkotaan. Namun 
sadar akan manfaatnya, 
masih ada perkampungan 

perkotaan yang mencoba 
menjalankan. Ronda malam menjadi 
upaya yang efektif untuk menjaga 
keamanan kampung. Selain itu bisa 
juga menjadi ajang silaturahmi antar 
warga. Hal inilah yang dirasakan 
warga kampung Mojo dan Ngagel 
Tirto saat menggiatkan kembali ronda 
keliling kampung di wilayahnya.

Kegiatan ronda keliling 
kampung di Kelurahan Mojo sudah 
ada sejak tahun 2013. Berawal dari 
inisiatif Ketua RT 03 RW 02, Iwan, yang 
gelisah dengan keamanan wilayahnya. 
Ia bercerita bahwa sebelum 
digiatkannya Pam Swakarsa, sebutan 

kegiatan ronda malam, wilayahnya 
pernah beberapa kali disatroni 
pencuri.

“Pernah kejadian warga 
kehilangan motor. Kebanyakan warga 
di sini kan tidak memiliki halaman 
yang luas untuk kendaraannya. Motor 
yang diletakkan di depan rumah 
pernah dicuri. Karena itu saya inisiatif 
mengadakan Pam Swakarsa ini,” 
jelasnya.

Sejak saat itu, dikomandoi 
oleh Ketua RT, warga RT 03 RW 02 
Kelurahan Mojo kompak mengadakan 
ronda malam setiap harinya. Setiap 
malam terdapat lima orang warga 
yang bertugas menjaga kampung dari 
pukul 23.00 – 04.30. Selain berjaga di 
poskamling, mereka juga diwajibkan 
berkeliling kampung sembari 
membunyikan kentongan satu jam 
sekali. 

Ragam Cara Warga Menjaga Keamanan (4)

Program Siskamling yang terus berjalan
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“Setiap hari berbeda 
petugas. Setiap warga terkena giliran 
ronda satu kali dalam satu bulan. 
Meski mayoritas pekerja kantoran, 
alhamdulillah mereka mudah 
digerakkan,” ujar Iwan saat ditemui 
redaksi Gapura di poskamling RT 03.

Iwan mengaku, tujuan 
diadakannya Pam Swakarsa ini 
selain untuk menjaga keamanan 
kampung, ia juga ingin agar setiap 
warganya bisa saling mengenal dan 
akrab. Hal ini pula yang mendorong 
Ketua RT 09 RW 08 Kelurahan 
Mojo untuk ikut menggiatkan Pam 
Swakarsa di wilayahnya. Setiap 
hari, ia menugaskan sepuluh orang 
warganya untuk melakukan ronda 
malam. Jumlah tersebut lebih banyak 
dibandingkan dua RT lainnya. Hal 
ini dikarenakan wilayah RT 09 terdiri 
dari lima blok yang berbentuk gang 
dan memanjang. Karena itu butuh 
setidaknya dua orang untuk berjaga di 
setiap gang.

“Dengan kegiatan ini, warga 
bisa saling mengenal. Khususnya yang 
rumahnya berbeda gang. Dengan 
begini silaturahmi antar warga bisa 
terjalin. Bahkan acara agustusan 
kemarin kita jadikan satu. Biasanya 
tiap gang/blok acara agustusannya 
sendiri-sendiri,” jelas Anto, Ketua RT 09 
RW 08.

Ketika warga bisa saling 
mengenal dan akrab, maka mereka 
bisa menjadi penyelamat pertama 
ketika salah seorang tetangga 
mengalami musibah. Selain itu, kontrol 
sosial di lingkungan tersebut juga akan 
bisa berjalan dengan baik. Sehingga 
bisa menghalau ancaman keamanan 
yang berasal dari luar maupun dari 
dalam kampung. 

Memang salah satu tantangan 
ketika menggiatkan kembali ronda 
malam adalah kesibukan warga 
yang mayoritas adalah pekerja. Hal 
inilah yang dialami oleh Ketua RT 
02 RW 04 Kelurahan Mojo. Kegiatan 
Pam Swakarsa yang sejatinya mulai 
digalakkan sejak tahun 2016 itu 
sempat terhenti beberapa bulan 
karena warga merasa keberatan.

“Maklum, mayoritas warga di 
sini adalah pekerja yang harus mulai 

beraktifitas sejak pagi hari dan pulang 
sore hari. Tentu mereka butuh istirahat 
di malam harinya. Meski demikian, 
sejak ada arahan dari Kapolsek 
Gubeng di pertengahan tahun lalu, 
kegiatan Pam Swakarsa mulai kami 
giatkan lagi,” jelas Sentot, Ketua RT 02 
RW 04 Kelurahan Mojo.

Guna menyikapi kesibukan 
warganya, kegiatan Pam Swakarsa 
hanya diadakan tiga kali dalam satu 
minggu yakni di hari Jumat, Sabtu 
dan Minggu. Setiap kali pengadaan, 
ditugaskan enam orang warga dan 
seorang hansip untuk melakukan 
ronda malam dari pukul 22.30 hingga 
04.30. Sedangkan di hari selainnya, 
hansip lah yang bertugas menjamin 
keamanan warga saat malam hari.

“Wilayah RT 02 ini kan tidak 
luas dan hanya ada dua pintu masuk 
sehingga bisa diawasi dari gerbang 
masuk yang ada di dekat jalan raya. 
Karena itu di hari senin – kamis, 
mengandalkan hansip sudah cukup 
untuk menjamin keamanan,” ujarnya. 

Selain membuat jadwal yang 
menyesuaikan kesibukan warganya, 
cara yang dilakukan Kampung Ngagel 
Tirto untuk membuat warga berkenan 
melakukan ronda malam juga patut 
ditiru. Mereka memasang wi-fi yang 
bisa diakses warga saat bertugas 
ronda malam. Alhasil, warga makin 
betah berlama-lama kumpul di pos 
ronda.

“Tiap ronda rasanya semacam 
pesta rakyat. Malam itu kalau yang 
jaga wajibnya lima orang, yang datang 
itu bisa sampai sepuluh orang. Jadi 
yang nongkrong banyak. Apalagi 

kalau malam minggu, gang ini full 
mulai dari yang tua sampai yang 
muda. Ramai sekali,” kata Peter, salah 
satu koordinator keamanan di Ngagel 
Tirto.

Selain ronda malam, RT 01 
Ngagel Tirto ini juga memberlakukan 
aturan yang tidak memperbolehkan 
tamu luar untuk menginap. Tak 
hanya itu, mereka memberikan 
stiker khusus untuk penghuni kos 
agar bisa membedakan mana yang 
penghuni kos dan mana yang bukan.
Sebab cukup banyak rumah kos di 
wilayah ini. Dengan sistem keamanan 
lingkungan swadaya warga ini, Ngagel 
Tirto dinobatkan sebagai kampung 
aman lomba IKAS tahun 2016.

Koordinasi sebelum keliling kampung 19
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Close Circuit Television (CCTV) menjadi salah satu 
teknologi andalan Kota Surabaya untuk menjaga 

keamanan warganya. Tidak hanya mengawasi sudut 
kota, CCTV juga bisa mengenali wajah dengan teknologi 

face recognize. 

CCTV Berikan Efek Psikologis 
untuk Pelaku Kejahatan

Kompol Rety Husin
Kasubag Humas Polrestabes Surabaya

Kepala Sub Bagian Humas 
Polrestabes Surabaya, 
Komisaris Polisi (Kompol) 
Rety Husin, mengatakan 
teknologi CCTV menjadi 
alat yang bisa digunakan 

baik untuk mencegah tindak kriminal 
hingga upaya penanganan pasca 
terjadinya tindak kriminal. Hanya saja, 
untuk saat ini penerapan fungsi CCTV 
sebagai alat mencegah terjadinya 
tindak kejahatan masih belum dapat 
optimal.

“Memang tujuan utamanya 
adalah untuk mendeteksi dini 
sehingga bisa dicegah. Tapi jumlah 
petugas yang mengawasi CCTV kan 
terbatas juga, sehingga belum bisa 
dioptimalkan. Meski demikian, dalam 
hal preventif, keberadaan CCTV 
cukup mampu membuat pelaku takut 
melakukan tindak kejahatan,” ujarnya.

Apa yang dikatakan oleh Rety 
Husin bisa kita lihat di jalan-jalan raya 
Kota Surabaya. Semenjak ada CCTV 
dan sistem e-tilang dilakukan, para 
pengendara menjadi lebih patuh 
terhadap rambu-rambu lalu lintas. 
Mereka takut melakukan pelanggaran 
sebab merasa senantiasa diawasi oleh 
CCTV. Begitupun dengan keberadaan 

CCTV di permukiman warga. 
Minimal mampu memberikan 
efek psikologis agar tidak 
melakukan kejahatan di 
permukiman.

“Sedangkan 
untuk penanganan 
pasca terjadinya 
tindak kriminal, kita 
banyak terbantu 
oleh CCTV. Rekaman 
CCTV bisa menjadi alat 
bukti di pengadilan, 
bahkan dengan CCTV 
kita juga bisa dengan 
cepat melacak keberadaan 
pelaku kejahatan. Apalagi 
sekarang ada teknologi Face 
Recognize,” jelas Rety 
saat ditemui redaksi 
Gapura di ruang 
kerjanya.
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Selain teknologi CCTV, 
menurut Rety, faktor lain yang 
membuat kepolisian dengan cepat 
menangani tindak kejahatan adalah 
jalinan koordinasi yang baik command 
center 112 dan command center 110 
milik Polrestabes Surabaya. Polrestabes 
telah menempatkan petugas di 
command center 112. Sehingga ketika 
ada laporan warga yang berkaitan 
dengan tidak kejahatan masuk 
melalui call center 112 dapat langsung 
diteruskan ke command center 110.

“Begitu ada kejadian yang 
terpantau di CCTV atau ada laporan 
warga di call center 112, petugas kita 
di sana akan langsung berkoordinasi 
dengan command center 110 di sini,” 
ujar Rety.

Setelah itu, barulah command 
center 110 akan berkoordinasi 
dengan petugas terdekat, baik dari 

Polsek, petugas patroli ataupun 
Bhabinkamtibmas menggunakan 
Handy Talky (HT). Dengan 
begitukurang dari tujuh menit petugas 
bisa sampai di lokasi kejadian serta 
bergabung dengan petugas dari 
Pemkot Surabaya dan Babinsa. 

Selain menggunakan teknologi 
komunikasi, kesigapan kepolisian 
untuk menangani tindak kejahatan 
juga tidak terlepas dari peranan 
Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas 
merupakan satuan polisi yang 
bertugas di setiap kelurahan. 
Merekalah yang paling paham kondisi 
warga di kelurahan tersebut. Berkat 
informasi akurat dari mereka, upaya 
pengejaran pelaku dapat dilakukan 
dengan cepat.

“Tidak ada hitungan hari,, 
sekarang kurang dari 24 jam asalkan 
pelaku tidak lari keluar kota pasti bisa 

kita tangkap. Ini berkat informasi dari 
petugas Bhabinkamtibmas kita,” jelas 
Rety.

Tak hanya bertugas mengawasi 
keamanan warga di setiap kelurahan, 
petugas Bhabinkamtibmas bersama 
dengan pemkot dan Babinsa kompak 
mengadakan berbagai penyuluhan. 
Terkait materi penyuluhan sendiri 
bergantung dengan apa yang sedang 
marak di masyarakat. Misalnya di 
pertengahan tahun 2018 lalu ketika 
Surabaya diguncang teror bom, tiga 
pilar tersebut kerap mengadakan 
penyuluhan tentang cara mendeteksi 
dini teroris di lingkungannya. Begitu 
pula ketika tengah marak kasus 
pencurian kendaraan bermotor, warga 
diajak untuk bersama-sama menjaga 
lingkungan tempat tinggalnya. Semua 
dilakukan demi memberikan rasa 
aman bagi warga Surabaya.
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Opini Tentang Keamanan 
Kota SurabayaKATA MEREKA !

Paling penting adalah aparatur dan 
warga harus tetap kompak dan rukun. 
Kalau kita bisa menjaga keamanan diri 

sendiri maka juga akan berpengaruh ke 
keamanan lingkungan sekitar kita.

Heru (TNI)

Saya rasa itu sudah terbukti aman dan 
nyaman, kalau dilihat dari kesempatan 

yang di peroleh kota Surabaya 
dalam 3-5 tahun ini sebagai tuan 

rumah berbagai konferensi tingkat 
Internasional.

Annisa (PR)

Saran untuk kota Surabaya mungkin 
perlu ditingkatkan memberikan 

edukasi ke masyarakat untuk terus 
menjaga keamanan diri sendiri seperti 
keselamatan berkendara, kebakaran 

dan lain-lain.

Astin (Ibu Rumah Tangga)
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Terciptanya Surabaya Kota Aman 
menjadi tanggung jawab seluruh 

lapisan masyarakat yang kemudian 
dapat dinikmati bersama “rasa 

aman” tersebut.

Erinda (Freelance News Anchor)

Untuk keamanan kedepannya 
sepertinya harus dibantu masyarakat 
yang harus sadar akan keselamatan 

berkendara, karena ancaman 
ketidakamanan Surabaya masih di 

dominasi laka lalu lintas

Surabaya sudah cukup dikatakan sebagai 
kota aman karena semakin tahun angka 

kejahatan sudah turun serta jarang 
terjadi peluang untuk membuat suasana 

tidak kondusif di masyarakat

Surya (Komikus)

Fattah (Guru)

Untuk kedepannya, layanan 112 ini 
perlu promosi yang gencar dan dari 

Pemkot sendiri harus ada edukasi 
kepada masyarakat Surabaya terkait 

layanan ini.

Fitria (Pedagang)
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Festival Rujak Uleg

Surabaya Vaganza

Semarak perayaan Hari Jadi Kota Surabaya tahun ini akan 
akan datang lebih cepat. Beberapa agenda dimajukan 

dengan kemeriahan yang lebih besar.

Target Pecahkan Rekor MURI di 

HJKS 2019

Semarak Hari Jadi Datang lebih Cepat
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Surabaya Health Season

Pasar Malam Tjap Toendjoengan

Di tahun-tahun 
sebelumnya, bulan Mei 
menjadi bulan yang 
istimewa di Surabaya 
sebab serangkaian 
agenda perayaan HJKS 

diselenggarakan, kini degup euforia 
itu sudah bisa dirasakan sejak bulan 
Maret. Dua agenda HJKS yakni Festival 
Rujag Uleg dan Surabaya Vaganza 
: Parade Budaya dan Bunga akan 
diselenggarakan di minggu ketiga 
dan keempat bulan Maret 2019. 
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surabaya, Antiek 
Sugiharti, kedua agenda tersebut 
dimajukan sebab di bulan Mei umat 
muslim harus menjalankan ibadah 
puasa.

“Tahun ini agak istimewa 
karena bulan Mei itu bertepatan 
dengan bulan Ramadhan. 
Ketika di bulan Ramadhan, tidak 
memungkinkan agenda besar 
yang diadakan di siang hari 
diselenggarakan,” jelasnya saat ditemui 
redaksi Gapura saat menghadiri 
Forum Komunikasi Pengelola Tempat 
Wisata (20/02)

Antiek menambahkan, 
selain tidak memungkinkannya 
diadakan di bulan Mei, pertimbangan 
dimajukannya agenda HJKS di bulan 
Maret juga dikarenakan di bulan April 
ada pemilihan umum. Pemerintah 
Kota Surabaya memutuskan 
untuk menghindari segala bentuk 
pengerahan massa di bulan pesta 
demokrasi tersebut. Sedangkan 
agenda HJKS lainnya seperti Surabaya 
Health Season, Surabaya Shopping 
Festival, Surabaya Fashion Parade dan 
Pasar Malam Tjap Toendjoengan tetap 
diadakan di bulan Mei.

“Kalau Pasar Malam Tjap 
Toendjoengan dan Surabaya Fashion 
Parade kan diadakan malam hari 
sehingga bisa diselenggarakan di 
bulan Mei,” ungkapnya.

Selain dua agenda HJKS yang 
dimajukan di bulan Maret, menurut 
mantan Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Surabaya ini 
juga mengatakan Festival Rujak 
Uleg akan diselenggarakan dengan 
konsep yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya. Apabila di tahun 
sebelumnya hanya menggunakan 
sepanjang jalan kembang jepun, 
tahun ini keempat jalan tersebut 
akan digunakan. Cobek raksasa 
yang digunakan oleh wali kota akan 
diletakkan di tengah persimpangan 
jalan tersebut.

“Sekarang cobek raksasa 
itu kita letakkan di perempatan itu. 
Dengan harapan peserta tidak terlalu 
jauh mengakses panggung utama,” 
jelasnya.

Pemkot Surabaya juga 
menarget akan memecahkan rekor 
MURI untuk penggunaan cobek 
terbesar dan peserta terbanyak pada 
Festival Rujak Uleg tahun 2019. Tahun 
ini, pemkot telah 
menyiapkan 
cobek raksasa 
dengan diameter 
2,5 meter 
dengan berat 
mencapai 1,5 
ton. Sedangkan 
peserta rujak uleg 
mencapai lebih 
dari 1600 orang. 

“Ini cobek terbesar yang 
pernah kita gunakan, sebelum-
sebelumnya kurang dari dua meter. 
Dengan cobek raksasa ini dan 
jumlah peserta mencapai lebih 
dari 1600 orang, kita berharap bisa 
memecahkan rekor MURI,” jelasnya.

Hal baru lainnya juga ada 
pada pelaksanaan event Surabaya 
Fashion Parade. Parade fashion yang 
tahun-tahun sebelumnya hanya 
menampilkan fashion perempuan ini 
akan menyisipkan fashion khusus pria 
pada serangkaian pelaksanaannya. 
Sedangkan untuk event Pasar Malam 
Tjap Toendjoengan, Surabaya 
Shopping Festival dan Surabaya 
Helath Season tidak berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. 

Menurut penuturan Antiek, 
pada bulan Maret juga ada jadwal 
kedatangan kapal pesiar yang 
membawa ratusan wisatawan asing 
ke Surabaya. Namun sayangnya tidak 
bertepatan dengan hari pelaksanaan 
Festival Rujak Uleg dan Parade Budaya 
& Bunga. Meski demikian, pemkot 
optimis perayaan HJKS di tahun ini 
dapat menarik lebih banyak wisatawan 
lokal maupun mancanegara untuk 
datang berkunjung di Kota Pahlawan.
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Siang itu, rumah dinas Wali Kota Jalan 
Sedap Malam kian menghijau dan 

semarak. Tri Rismaharini, mengundang 
para pemain dan official Persebaya 

Surabaya U-17untuk makan siang di 
rumah dinasnya setelah mendengar 

mereka berhasil meraih juara nasional 
Piala Soeratin.

Dorong Persebaya Terus Jadi 
Kebanggaan Surabaya

Pertemuan antara Risma dengan para pemain dan 
official Persebaya Surabaya itu berlangsung gayeng 
selasa (12/2/) lalu. Pertemuan yang juga dihadiri 
oleh Presiden Persebaya Azrul Ananda itu, menjadi 
ajang untuk memberikan uang pembinaan sebesar 
Rp 40 juta. Uang pembinaan dari Pemerintah 

Kota Surabaya itu diberikan langsung oleh Wali Kota Risma 
kepada kapten tim Persebaya Surabaya U-17, Fachrul Inzaghi. 
Sebaliknya, Presiden Persebaya Azrul Ananda menyerahkan 
kenang-kenangan kepada Wali Kota Risma berupa kaos 
Persebaya bertuliskan nomor punggung 1 atas nama Risma.

Pada kesempatan itu, Risma mengaku ikut bangga 
kepada anak-anak Persebaya Surabaya U-17 yang sudah 
meraih juara. Menurutnya, kejuaraan yang sifatnya 
berkelompok itu jauh lebih sulit dibanding perseorangan, 
karena harus memiliki satu visi yang sama untuk menjadi 
juara. 
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“Alhamdulillah anak-anak 
Persebaya U-17 ini bisa meraih juara 
Piala Soeratin. Saya sangat bangga 
anak-anak ini bisa menjadi juara,” 
kata Wali Kota Risma saat menjamu 
para pemain dan official Persebaya 
Surabaya.

Dalam sambutannya, Wali 
Kota pun mencoba mengobarkan 
semangat tim Persebaya Surabaya 
U-17 supaya tidak cepat puas dengan 
prestasi juara kali ini. Ia pun berharap 
anak-anak Persebaya itu bisa terus 
mengejar prestasi di kejuaraan yang 
lain, sehinga dapat membuat bangga 
Wali Kota Risma dan warga Kota 
Surabaya. 

“Sekali lagi jangan pernah 
puas, jangan hanya kali ini saja. 
Buatlah bangga Kota Surabaya, 
buatlah bangga negara ini,” ujarnya.

Menurutnya, pahlawan zaman 
sekarang adalah pejuang seperti 
mereka yang mengangkat bendera 
Surabaya bisa berprestasi di Indonesia 
atau pun di luar negeri. Bukan lagi 
berperang melawan penjajah, karena 
saat ini musuhnya sudah tidak ada. 

“Kalau mau berperang 
melawan siapa? tidak ada musuhnya. 
Jadi, perangnya ya seperti kalian ini 
mengibarkan bendera Surabaya di 
Indonesia atau pun luar negeri. Saya 
yakin kalian bisa,” kata dia.

Ia turut menjelaskan dalam 
waktu dekat Pemkot Surabaya 
akan membuat musim olahraga. 

Museum itu nantinya akan diisi 
oleh peninggalan sejarah olahraga 
Surabaya beserta foto-foto atlet 
olahraga asal Surabaya yang meraih 
prestasi gemilang di masanya. 

“Ibu akan membuat museum 
olahraga, sehingga kelak foto-foto 
kalian bisa ditempel di museum itu jika 
kalian terus berprestasi. Supaya anak 
cucu kalian bisa lihat dan bangga,” 
katanya.

Selain itu, Wali Kota Risma 
menambahkan di sisa jabatannya 
sebagai Wali Kota Surabaya yang 
sudah tinggal dua tahun lagi, ia akan 
menggarap human development 
hingga akhir. Oleh Karena itu, ia 
mengaku akan terus mendorong 
anak-anak Surabaya untuk berprestasi 
di bidang apapun, sehingga banyak 
anak-anak Surabaya yang multitalenta.

 “Jadi, mereka itu boleh 
berprestasi di bidang apapun. Prestasi 
itu tidak hanya di bidang pendidikan 
formal. Tapi juga harus multitalenta 
yang berprestasi. Kalau itu terjadi, 
maka suatu saat kita bisa melihat 
anak-anak bisa berprestasi di bidang 
apapun,” ujarnya.

Ia berjanji akan melakukan 
perawatan lapangan-lapangan 
yang tersebar di beberapa titik di 
Surabaya. Bahkan, tahun ini akan 
ada pembangunan lapangan baru 
yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh 
warga Surabaya, terutama anak-anak. 

“Kita sudah banyak buat 
lapangan bola dan ini akan saya 
treatment khusus untuk merawat 
lapangan bola. Nanti Dispora 
juga kita belikan tangki, sehingga 
bisa digunakan untuk menyiram 
rumputpada saat musim kemarau, 
sehingga rumput-rumputnya tetap 
bagus,” kata dia.

Sementara itu, Presiden 
Persebaya Surabaya Azrul Ananda 
sangat mengapresiasi dan 
mengucapkan terima kasih banyak 
kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot 
Surabaya yang telah mengapresiasi 
juara ini. Bagi dia, perjuangan 
Persebaya itu dilakukan hanya untuk 
Kota Surabaya. 

“Tentu ini membawa nama 
Kota Pahlawan. Mengharumkan dan 
membuat bangga Kota Surabaya,” 
ujarnya.

Ia juga mengaku sangat 
bangga kepada seluruh pemain 
Persebaya U-17 yang telah berhasil 
menjuarai piala Soeratin ini. 
Keberhasilan Persebaya U-17 ini tidak 
hanya menginspirasi para juniornya 
yang ada di bawahnya. Namun, ini 
juga menginspirasi para seniornya 
untuk terus mengejar juara. 

“Ini kado 2018 yang sangat luar 
biasa. Semoga ini bisa menginspirasi 
Persebaya untuk mengejar piala. 
Semoga kita bisa mengakhiri tahun 
2019 semanis kita mengawali tahun 
2019 ini,” pungkasnya. 
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Untuk warga kota yang 
ingin mengembangkan 

pertanian perkotaan 
(urban farming) ataupun 
sekadar hobi, Pemerintah 

Kota memberikan 
peluang dengan 

menyediakan ragam bibit 
tanaman produktif secara 

cuma cuma.  

Bawa Pulang Cabai 
sampai Pinjam Induk Kambing

Peluang ini tentu bukan hal 
baru di telinga mereka 
Bagi yang memiliki hobi 
bercocok tanam, karena 
Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian (DKPP) Kota 

Surabaya sudah memulainya sejak 
tahun 2010 dan terus berlangsung 
sampai sekarang. Upaya ini hadir 
didasarkan karena menyadari bahwa 
pangan adalah salah satu kebutuhan 
pokok manusia yang paling utama. 
Setiap negara yang kuat haruslah 
berdaulat di bidang pangan. Daulat di 
bidang pangan bisa di mulai dari diri 
sendiri, contoh yang bisa dilakukan 
adalah dengan menanam bahan 
pangan di rumah kita.

Ada berbagai macam bibit 
yang bisa didapatkan masyarakat 
secara cuma-cuma. Kalau jenis 
sayuran seperti, cabai, terong, 
kubis, okra merah, dan okra hijau. 
Sedangkan untuk jenis toga ada 

ciplukan, daun kelor, dan kumis 
kucing. Bagi yang suka makan buah 
juga tidak perlu khawatir karena DKPP 
juga menyiapkan bibit buah manggis, 
jambu, serta kelengkeng.  Selain 
yang sudah disebutkan di atas masih 
banyak jenis bibit lain yang ditanam 
di DKPP.

Lalu, bagaimana cara dan 
adakah syarat yang harus dipenuhi? 
Menurut Teguh Riyanto, Koordinator 
Wisata Mini Agro menjelaskan syarat 
yang pertama ialah warga Surabaya 
dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP). Kemudian, jika 
masyarakat ingin meminta tidak lebih 
dari lima bibit bisa langsung datang 
ke Green House Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian yang berlokasi 
di Jalan Pagesangan II No. 56 ataupun 
hadir pada kegiatan-kegiatan yang 
diadakan atau bekerjasama dengan 
DKPP. 
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 “Untuk pembagian bibit 
sendiri yang utama penduduk warga 
Surabaya. Biasanya juga kalau ada 
kegiatan kita bagi di acara-acara, tapi 
yang rutin itu waktu car free day kita 
mesti sediakan minim 500 jenis, jadi 
cabai 100, tomat 100, terong 100 dll,” 
terang Teguh.

Namun bagi warga yang 
menginginkan bibit dalam jumlah 
yang lebih banyak puluhan sampai 
ratusan ada cara lain yang harus 
ditempuh yaitu membuat surat 
permohonan dengan melampirkan 
luas dan lebar lahan yang akan 
ditanami. Selanjutnya tim petugas 
penyuluh lapangan (PPL) yang 
tersebar di setiap kecamatan akan 
mengecek kondisi apakah jumlah bibit 
yang diminta dengan luas lahan telah 
sesuai. Hal ini untuk meminimalisir 
tindak diperjualbelikannya bibit. 

Teguh juga menambahkan usai 
tahap pengecekan selesai, tim PPL 
akan mengarahkan terkait kompos 
yang digunakan untuk olah tanah.

 “komposnya kami arahkan 
membuat surat untuk Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 
kalau pupuk kandang bisa minta kita, 
kita ada pupuk kandang dari kotoran 
kambing dan ayam. Ngambilnya 
bisa bersamaan pas ngambil sayur 
terus nanti temen-temen PPL yang 
mendampingi,” jelasnya. 

Sementara itu bagi yang ingin 
beternak, DKPP juga menyediakan 
bibit ikan lele, nila dan koi. Persyaratan 
untuk memperolehnya pun sama 
dengan bibit yang lain. Bahkan, warga 
Surabaya yang berminat menjadi 
peternak kambing bisa “meminjam” 
induk kambing (2 betina, 1 jantan) 
milik DKPP kemudian dirawat 
sampai berkembang biak. Anak 
kambing tersebut akan menjadi hak 
milik warga namun induknya harus 
tetap dikembalikan. Program ini 
gratis dengan syarat mengajukan 
permohonan, bersedia menyiapkan 
kandang, dan pakan. Ini masih 
dilengkapi dengan dokter hewan yang 
mengawasi kelayakan kandang, pakan, 
hingga kambing tersebut melahirkan. 

Teguh bercerita, permintaan 
bibit sayuran sering melonjak ketika 
ada lomba penghijauan seperti 
adiwiyata, green and clean. Sementara 
itu, tiga bulan sebelum hari Raya 
Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 
biasanya DKPP selalu mengadakan 
kegiatan pembagian bibit sayuran 
hal ini dilakukan sebagai upaya 
umengantisipasi lonjakan kenaikan 
harga pada hari-hari besar tertentu. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa 
keterbatasan lahan di Surabaya 
menjadi salah satu hambatan untuk 
melakukan upaya menanam, oleh 
sebab itu Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian sedang berinovasi 
dalam satu pot gantung terdapat dua 
jenis bibit, bagian atas tumbuh sayur, 
sedangkan bagian bawah tumbuh 
buah. 

Lebih lanjut, Teguh berpesan 
agar masyarakat yang sudah 
membawa bibit ke rumahnya masing-
masing adalah memang merupakan 
bibit yang ia inginkan sehingga 
akan terus dirawat dan manfaatnya 
dirasakan. Misalnya jika sudah punya 
cabai harapannya bisa mengurangi 
anggaran dana untuk belanja bahan 
tersebut. 

Bibit gratis untuk warga 
Surabaya
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Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) di Surabaya terus 

diupayakan. Selain berbagai pelatihan, 
mereka juga diberikan fasilitas gratis 

untuk mengurus Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) dengan konter khusus 

di Siola 

Agar Jangkauan UMKM Surabaya 

Makin Luas 
Fasilitas mengurus HKI ini sebenarnya sudah 

lama diberikan oleh Pemkot Surabaya, yaitu 
sejak awal Wali Kota Tri Rismaharini menjabat 
pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, ternyata 
masih ada pelaku UMKM dan anak muda yang 
kebingungan dan mempunyai masalah dengan 

HKI ini. Akhirnya, Wali Kota Risma meluncurkan konter 
permohonan HKI ini di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 
(UPTSA) Gedung Siola.

Konter ini akan menyediakan fasilitas permohonan 
Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten dan Desain Industri. 
Melalui fasilitas ini, diharapkan jangkauan UMKM Surabaya 
lebih luas dan dapat melindungi hasil karya dan produk 
UMKM Surabaya.   

Konter Hak Kekayaan Intelektual (HKI) UMKM di Siola
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“Sebetulnya, program ini 
sudah lama, kita memberikan fasilitas 
gratis. Kenapa saya launching tahun 
ini? karena masih banyak yang belum 
tahu dan masih ada yang bermasalah 
dengan hak cipta,” kata Risma saat 
acara peresmian layanan fasilitas 
permohonan HKI di Siola, 17 januari 
lalu.

Risma juga mengaku prihatin 
karena masih ada yang bermasalah 
tentang HKI ini. Makanya, dia 
mendorong para UMKM di Surabaya 
untuk segera mengurus HKI ini. Ia 
juga meminta para pelaku UMKM itu 
tidak menyepelekan dan tidak teledor 
terhadap HKI ini, karena apabila tidak 
punya hak paten dan hak cipta, akan 
sangat gampang diklaim oleh orang 
lain. 

“Kita tidak boleh teledor, kita 
sudah susah-susah bikin (produk) 
kemudian diambil orang lain. Jadi, 
mari Bapak-Ibu, kalau ada temannya 
dikasih tahu untuk segera mengurus 
ini,” ujarnya.

Menurut Risma, pengurusan 
HKI itu sangat penting di tengah-
tengah perkembangan teknologi 
informasi saat ini. Terlebih lagi apabila 
produk itu sudah ekspor ke luar 
negeri, sehingga lisensi itu sangat 
penting untuk melindungi sebuah 

produk. Ia juga mencontohkan apabila 
ada salah satu produk yang sudah 
ekspor, tapi kemudian produknya 
diklaim orang lain, dan di sisi yang 
lain, konsumen di luar negeri itu tetap 
ingin produk dan merk yang sama. 

“Kalau sudah seperti ini, maka 
yang klaim produk kita itu akan sangat 
gampang untuk mengatur harga. Jadi, 
mari semuanya diurus,” imbuhnya. 

Saat peresmian hari itu, Ia juga 
menyerahkan sertifikat merek dan 
hak cipta kepada 53 pelaku UMKM 
yang sudah mengurus sebelumnya. 
Beberapa UMKM yang langsung 
mendapatkan sertifikat merek dan 
hak cipta pada hari itu adalah  
‘Kampung Semanggi’ dengan jenis 
produk olahan makanan semanggi, 
‘Janetta Karya’ dengan jenis produk 
tas-dompet-bordir, ‘Ning Dea’ jenis 
produk kue basah dan ‘Medang’ jenis 
produk camilan makaroni. 

Risma juga memastikan 
bahwa pada tahun 2019 ini, Pemkot 
Surabaya menyediakan sertifikat 
merek gratis kepada 150 pelaku 
UMKM di Surabaya. Jumlah ini akan 
ditambahkan apabila kebutuhan atau 
yang mengurusnya banyak. 

“Tahun ini kita alokasikan untuk 
yang free 150 UMKM, nanti kalau 

kurang kita akan ajukan lagi ke DPRD,” 
kata dia.

Kepala Dinas Perdagangan 
Kota Surabaya Wiwiek Widayati 
mengatakan untuk mendaftarkan 
HKI ini, maka para pelaku UMKM 
bisa datang ke Gedung Siola dengan 
membawa foto copy KTP, Surat 
keterangan UMKM yang dikeluarkan 
oleh Dinas Perdagangan atau Dinas 
Koperasi, kemudian e-tiket merk yang 
berupa logo atau gambar atau warna 
merk yang akan didaftarkan. 

“Kami juga sudah sediakan 
konter informasi untuk pengurusan 
HKI ini, jadi kalau belum jelas silahkan 
bisa langsung tanya-tanya di konter 
itu,” kata Wiwiek.

Setelah menyelesaikan 
proses yang cukup singkat itu, maka 
berarti produknya itu sudah terdaftar. 
Sedangkan keluarnya sertifikat merk 
atau pun hak cipta, itu memakan 
waktu yang cukup lama. 

“Nah, kalau untuk keluarnya 
sertifikat itu, bervariasi waktunya, 
ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun 
dan ada pula yang dua tahun. Cepat 
atau tidaknya tergantung apa yang 
didaftarkan dan itu ada proses dan 
tahapan-tahapannya,” pungkasnya.
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Perkembangan Surabaya terus mendapat lampu sorot 
di dunia internasional. Yang terbaru, Wali Kota Surabaya 

Tri Rismaharini menjadi pembicara di Markas Besar 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika 

Serikat (19/2) lalu. 

Paparkan Ketahanan Pangan 
hingga Pengentasan Kemiskinan 

Di Markas PBB
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Forum tingkat dunia itu 
mengangkat tema From 
Global Issues to Local 
Priorities: The Role Of Cities In 
The Global Agenda, Including 
Cities For Sustainable 

Development, Food Security, Nutrition 
Ad Climate Change”. Acara yang 
dihadiri sekitar 193 perwakilan negara 
anggota tetap PBB itu, merupakan 
salah satu forum penting dunia yang 
mengundang beberapa wali kota 
dan gubernur sukses untuk menjadi 
pembicara. Salah satunya adalah 
Risma yang saat itu satu panel dengan 
Wali Kota Valencia dan Gubernur 
Nairobi.

Pada kesempatan itu, 
beragam aspek ia jelaskan mulai 
penanganan ketahanan pangan 
hingga pengentasan kemiskinan. 
Dalam penanganan ketahanan 
pangan, Wali Kota memastikan sudah 
menerapkan program pertanian 
perkotaan atau urban farming sejak 
tahun 2010. Bahkan, urban farming 
yang diterapkan Pemkot hanya 
menggunakan pupuk alami, tanpa 
pestisida

“Warga kami ajak untuk 
menanam buah-buahan, sayuran, dan 
padi di tanah milik pemerintah dan 
juga di lingkungan mereka masing-
masing. Pemkot pun memberi mereka 
benih dan peralatan gratis. Saat ini, 
padi yang mereka tanam di Surabaya 
tidak hanya beras putih, tetapi juga 
beras merah dan hitam,” jelas Risma 
dalam paparannya.

Risma bercerita, program ini 
juga diterapkan di kampung-kampung 
Surabaya serta lingkungan perkotaan. 
Termasuk pula di sekolah dan 
berbagai kampus di Kota Pahlawan. 
Hasil urban farming ini untuk 
memasok kebutuhan di kota, termasuk 
di hotel dan restoran, serta beberapa 
didistribusikan ke kota-kota tetangga 
lainnya. 

“Sebulan sekali, kami juga 
menyelenggarakan minggu pertanian 
di Taman Surya Balai Kota Surabaya. 
Acara itu untuk memamerkan semua 
produk pertanian lokal dari pertanian 
perkotaan,” ujarnya.

 

Selain pertanian, Pemkot 

Surabaya juga mendukung petani 
garam, perikanan dan peternakan. 
Bahkan, saat ini pemkot sudah 
merevitalisasi kampung nelayan sambil 
mendorong mereka untuk membuat 
kolam ikan demi meningkatkan 
produktivitasnya.  Alhasil, saat ini 
mereka dapat menikmati penghasilan 
yang lebih baik dari bisnis mereka.

 “Sedangkan untuk 
mengendalikan inflasi, Pemkot 
Surabaya secara teratur membuat 
operasi pasar murah dan bazar 
selama bulan puasa yang biasanya 
kebutuhan makanan pokok sangat 
tinggi,” kata dia.

 
Sementara untuk 

meningkatkan gizi warga, Pemkot 
menyediakan makanan gratis setiap 
hari untuk 35 ribu lebih warga, 
baik orang cacat, anak-anak yatim 
danpenghuni Liponsos. Selain itu, 
pemkot juga memberikan makanan 
tambahan untuk 255 ribu lebih orang 
yang mengalami pasien HIV/AIDS, 
pasien kanker, ibu hamil, hingga 
pekerja sosial.

 
Tak lupa, Wali kota 

menjelaskan langkah pemkot dalam 
mengatasi masalah kemiskinan. Oleh 
karena itu, pemkot meluncurkan 
pogramPahlawan Ekonomi yang 
mendorong warga Surabaya untuk 
membuat usaha atau UMKM 
sembari diberi pelatihan gratis setiap 
minggunya. 

“Program ini awalnya hanya 

89 orang pada 2010, kini telah 
berkembang menjadi 9.500 orang. 
Mereka didampingi oleh pemkot 
mulai dari awal hingga akhir atau 
pemasarannya, termasuk diajak dalam 
berbagai pameran,” kata dia.

 
Di samping itu, pemkot juga 

telah meluncurkan program pejuang 
muda yang dikhususkan bagi anak-
anak muda yang ingin memulai bisnis 
atau usahanya. Mereka juga diberi 
pelatihan seperti Pahlawan Ekonomi 
dan juga didampingi dari awal hingga 
akhir. 

“Sekarang sudah ada 600 
orang dengan UMKM nya masing-
masing,” tegasnya.

 
Semua program itu 

menurutnya bertujuan mengupayakan 
kesejahteraan warga dan 
meningkatnya kualitas hidup warga. 
Beberapa program telah berhasil 
memberi dampak signifikan seperti 
mengurangi area banjir, meningkatkan 
kualitas udara, penurunan suhu 2 
derajat, penurunan tingkat penyakit 
dan penurunan kekurangan gizi, serta 
pengurangan inflasi.

 “Saat ini, daya beli masyarakat 
Surabaya juga meningkat dan itu 
artinya ada peningkatan dalam bidang 
ekonomi lokal,” pungkasnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan paparan 
di markas PBB New York
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Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana 
memang dikenal dekat dengan dunia olahraga. Ia 

pun sudah menyandang predikat “Bapak Bonek” yang 
merupakan suporter fanatik Persebaya.

Penghargaan Peduli Olahraga 
untuk Wakil Wali Kota 

Karena dinilai sebagai sosok 
yang peduli terhadap dunia 
olahraga di Surabaya, 
Whisnu mendapat 
penghargaan oleh Sie 
Wartawan Olahraga (SIWO) 

Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI).  Penghargaan yang diterima 
langsung oleh Whisnu itu adalah 
Golden Award SIWO PWI Pusat 2019 
untuk kategori Kepala Daerah Peduli 
Olahraga. Penghargaan bergengsi itu 
diterima saat puncak peringatan Hari 
Pers Nasional (HPN) yang digelar di 
Gedung Negara Grahadi Surabaya, 9 
februari lalu. 

Saat ini, Whisnu memang 
menjabat sebagai Ketua Panpel 
Persebaya dan dinilai berhasil 
membangun komunikasi yang baik 
antara Bonekmania dengan pihak 
manajemen Persebaya. Selain itu, 
Whisnu juga berhasil memberikan 
semangat baru bagi para atlet 
Surabaya dan masyarakat 
pecinta olahraga untuk terus 
bersatu dalam meraih 
prestasi.

Oleh karena itu, 
Whisnu menyampaikan 
terimakasih banyak 
kepada SIWO PWI 
Pusat atas penghargaan 
itu. Bagi dia, 
penghargaan itu akan 
menjadi semangat baru 

untuk terus memompa semangat 
anak-anak Surabaya serta para atlet 
Surabaya untuk meraih prestasi. 

“Saya sangat bersyukur atas 
penghargaan ini. Terima kasih SIWO 
Pusat atas apresiasi ini. Penghargaan 
ini akan menjadi penyemangat bagi 
kita untuk terus maju dan berprestasi 
bagi bangsa Indonesia,” kata Whisnu 
seusai menerima penghargaan.

Menurut Whisnu, Pemerintah 
Kota Surabaya memang memberikan 
perhatian lebih dalam dunia 
olahraga. Terbukti 
dengan 
banyaknya 
lapangan 
olahraga 
yang 
dibangun 
di 

perkampungan hingga taman-taman 
kota. Bahkan, berbagai lapangan 
itu digratiskan kepada masyarakat, 
sehingga diharapkan dapat digunakan 
secara maksimal.

Ia juga menilai semangat 
SIWO PWI Pusat ini sejalan dengan 
semangat yang dibangun oleh Pemkot 
Surabaya dalam mengembangkan 

olahraga. Makanya, 
penghargaan ini 

akan menjadi 
nafas baru 
untuk terus 

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana 
ketika menerima penghargaan Kepala Daerah 
Peduli Olahraga
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mendorong para atlet Surabaya 
meraih prestasi. “Ini akan menjadi 
tonggak bagi Surabaya untuk 
mencetak atlet-atlet kaliber nasional 
mapun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SIWO 
PWI Pusat Gungde Ariwangsa 
mengatakan penghargaan itu 
cukup istimewa lantaran mereka 
yang terpilih berdasarkan rekam 
jejak dewan juri dari SIWO PWI 
Pusat. Ia juga menjelaskan bahwa 
para peraih penghargaan itu dinilai 
berhasil membangun energi positif 
di bidang olahraga. “Penghagaan ini 
kami berikan sebagai apresiasi atas 
prestasi dan berbagai terobosan yang 
dilakukan,” kata Gungde.

Selain Whisnu, puluhan 
penghargaan itu juga diberikan 
kepada sejumlah tokoh masyarakat, 
diantaranya Menteri Pemuda dan 
Olahraga Imam Nahrawi, Ketua 
INASGOC Erick Tohir, Gubernur 
Jatim Soekarwo, dan puluhan atlet 
berprestasi.

Bapak Bonek yang Selalu 
Mendengar

Peran menjembatani 
komunikasi yang dicirikan 
oleh kemauannya untuk selalu 
mendengarkan aspirasi baik pengurus 
maupun pendukung Persebaya. 
Whisnu beberapa kali terlibat dalam 
dalam diskusi bersama elemen 
persebaya. Seperti dalam kegiatan 
cangkruk bareng bonek mania 
bersama wakil wali kota 30 januari lalu. 
Cangkrukan itu diwujudkan sebagai 
bentuk apresiasi dan terima kasih pada 
wakil wali kota yang dianggap sukses 
sebagai bapak bonek dan mampu 
menjadi penengah antar suporter klub 
bola dengan manajemen persebaya

“Kami menyebutnya bukan 
bapaknya Bonek ya, karena memang 
Bonek itu tidak ada strukturnya. 
Mungkin yang lebih tepat adalah 
sebagai sesepuh. Karena memang 
beliau mampu menjadi pengayom 
dan menjembatani Bonek dan 
manajemen,” tegasnya,” kata 
Koordinator Green North Husein 
Gozali 

Ia menilai, sosok Whisnu 
sebagai tokoh yang dituakan dan 
ingin melihat anak-anaknya yang utuh 
mendukung kesuksesan Persebaya. 
Whisnu juga disebut sosok yang 
berhasil berperan sebagai pengayom 
dan fasilitator. Husein menyontohkan, 
ketika Bonek punya uneg-uneg ada 
hambatan terkait komunikasi dengan 
manajemen klub, Whisnu tampil 
sebagai fasilitator.

Sebelumnya, Wawali mencoba 
menggali masukan Bonek Mania 
terkait renovasi Gelora Bung Tomo 
4 januari lalu.  Whisnu mengajak 
bertemu Bonek untuk mendapat 
masukan sebab tahun ini GBT 
akan direvitalisasi. Harapannya 
hasil renovasi nanti sesuai dengan 
yang diharapkan pendukung setia 
Persebaya. Sembari berkeliling stadion 
kebanggan warga Surabaya itu, ia 
mendengar berbagai keluhan seperti 
problem keamanan, penerangan, juga 
fasilitas tempat ibadah.

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana 
ketika berkunjung di salah satu SSB di Surabaya
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Meski tidak memiliki pesona alam, 
layaknya daerah lain pada umumnya, 

Surabaya masih mampu  menarik 
minat wisatawan. Tahun 2018 lalu, 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surabaya mencatat ada 27 
juta wisatawan datang ke Surabaya, 
41% lebih banyak dari target 20 juta 

wisatawan.

Manfaatkan Digitalisasi
untuk Memacu Sektor Pariwisata

Salah satu kunci keberhasilan mendatangkan 
wisatawan domestik dan mancanegara adalah 
sinergitas yang terjalin antar berbagai pihak. 
Mulai dari pemkot dan DPRD Surabaya selaku 
pemegang regulator, pengelola tempat wisata 
hingga pramuwisata. Salah satu upaya untuk terus 

menyinergikan pihak-pihak tersebut adalah melalui Forum 
Komunikasi. 

Dalam Forum Komunikasi Antar Pengelola Tempat 
Wisata yang diadakan di Kebun Binatang Surabaya, Rabu 
(20/2) lalu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul 
Khotimah mengajak para pengelola tempat wisata 
agar semakin meningkatkan pelayanannya. Dengan 
pelayanan yang prima, pengunjung akan merasa puas 
setelah berwisata dan berkemungkinan besar kembali lagi 
suatu saat. Salah satu pelayanan yang dimaksud adalah 
kebersihan.
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“Kami di Komisi D DPRD Kota 
Surabaya bersama Pemkot Surabaya 
ingin menjual pariwisata kita. Jangan 
sampai ada stigma bahwa obyek 
wisata yang dikelola pemkot pasti 
tidak sebersih swasta,” ujarnya.

Khusnul juga menyorot 
perkembangan Kebun Binatang 
Surabaya yang telah berbenah 
menjadi lebih asri dan instagramable. 
Ia juga menyarankan agar pengelola 
lebih memikirkan fasilitas bagi manula 
dan difabel. Salah satunya dengan 
menyediakan sarana transportasi 
semacam mobil golf untuk 
berkeliling khusus bagi yang memiliki 
keterbatasan berjalan kaki. 

“Satu hal lagi, tadi ketika saya 
datang, saya lihat masih ada petugas 
yang sedang bersih-bersih. Akan lebih 
baik kalau bersih-bersih ini sudah 
tuntas sebelum jam buka Kebun 
Binatang. Sehingga ketika pengunjung 
datang, mereka sudah langsung bisa 
menikmati keindahan Kebun Binatang,” 
tegurnya.

Di dalam kesempatan itu, 
Khusnul juga mengingatkan kepada 
seluruh pengelola tempat wisata 
baik yang berada di bawah naungan 
pemkot maupun swasta agar 

memanfaatkan era digitalisasi untuk 
meningkatkan promosi. Kecepatan 
arus informasi di era digital ini apabila 
mampu dioptimalkan oleh pengelola 
tempat wisata akan memiliki dampak 
yang besar.

“Saat ini suatu tempat bisa 
digandrungi pengunjung hanya 
karena satu postingan instagram. Ini 
peluang yang tidak boleh disia-siakan,” 
ujarnya.

Namun ingat, lanjutnya, 
kelengkapan informasi juga penting 
dalam setiap promosi. Informasi 
seperti bagaimana pengunjung bisa 
mencapai lokasi, transportasi umum, 
harga tiket masuk, dan fasilitas umum 
yang tersedia perlu dicantumkan. 
Dengan demikian pengunjung tidak 
hanya tertarik dengan wisatanya saja 
namun juga mampu memperkirakan 
apa yang perlu disiapkan untuk 
berwisata di sana. Semua bermuara 
pada kepuasan pengunjung. Semakin 
puas, semakin besar potensi ia akan 
kembali dan mempromosikan ke 
teman-temannya.

Anggota Komisi D DPRD 
Surabaya, Sugito yang hadir dalam 
forum tersebut juga menekankan 
pentingnya promosi dalam 

pengelolaan tempat wisata. Ia 
mengaku, setiap kali Komisi D 
melakukan kunjungan kerja ke daerah 
lain, selalu mempromosikan wisata 
Kota Surabaya. Selain itu, Sugito juga 
mengajak agar masyarakat Surabaya 
turut serta menjaga dan melestarikan 
wisata di kotanya.

“Sebab, pariwisata kita ini 
bukan hanya tanggung jawab pemkot 
atau pengelola, masyarakat Surabaya 
juga harus turut berpartisipasi. Sense 
of belonging atau rasa memiliki 
itu harus dimiliki oleh masyarakat, 
sehingga mereka berkenan ikut 
menjaga dan melestarikan wisata 
kota,” ujarnya.

Dengan sinergitas antara 
pemkot, DPRD Surabaya, pengelola 
tempat wisata, pramuwisata dan 
masyarakat Surabaya, diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas 
pariwisata Kota Pahlawan. Sehingga, 
di tahun 2019, jumlah wisatawan baik 
yang berasal dari dalam dan luar 
negeri bisa meningkat dan melebihi 
tahun 2018. Pada akhirnya, PAD 
Kota Surabaya serta perekonomian 
masyarakat juga turut terdongkrak 
karena pariwisata.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah (kanan) pada 
Forum Komunikasi Pengelolaan Objek Wisata di Surabaya
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Pemerintah Kota mempunyai amunisi andalan baru 
untuk melakukan perantingan pohon di berbagai titik 

berupa kendaraan Skylift Walker yang merupakan 
hibah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

atau BNI Kantor Wilayah Surabaya. 

Hibah Truk Skylift Walker  .

Andalan Baru 
Tim Perantingan
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Skylift Walker itu sudah 
diserahterimakan kepada 
Pemkot Surabaya di depan 
Balai Kota Surabaya Senin 
(28/1). Proses serahterima 
itu diawali dengan 

penandatanganan penyerahan hibah 
dan dilanjutkan dengan pemecahan 
kendi di salah satu bagian kendaraan. 

Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini mengucapkan terima 
kasih banyak kepada BNI yang telah 
membantu satu unit skylift walker. 
Sebab, Pemkot Surabaya dalam hal 
ini Dinas Kebersihan dan Tata Ruang 
Hijau (DKRTH) memang sangat 
membutuhkan mobil tersebut. 
Makanya, ketika ada laporan bahwa 
mobil itu sudah selesai, langsung 
diagendakan untuk serahterimanya. 

“Saya minta untuk segera 
realisasi, karena setiap hari teman-
teman DKRTH di lapangan saya 
minta untuk melakukan perantingan 
pohon dan setiap hari pula saya 
minta untuk mengganti lampu-lampu 
yang dulunya pakai mercury diganti 
dengan lampu LED. Jadi, kami sangat 
butuh di lapangan,” kata Risma dalam 
sambutannya.

Kebutuhan akan kendaraan 
pendukung perantingan ini kian 
wajar. Surabaya kini memang kian 
terasa teduh dengan banyaknya 
pohon tetapi itu bukan berarti tanpa 
kendala. Risma bercerita saat cuaca 
buruk dan angin ribut melanda 
kotanya beberapa waktu lalu. Ia 
mengaku khawatir bila pohon-pohon 

tumbang, dan tanamannya bakal 
merusak dan mengganggu warganya. 
Ia yang dalam kondisi pemulihan 
sakit, terpaksa tak bisa memantau 
kondisi kotanya. Wali Kota Surabaya 
dua periode itu mengaku pasrah. Ia 
mengaku hanya bisa berdoa di rumah 
dinasnya, di Jalan Sedap Malam 
Surabaya.

“Saya lihat angin puting 
beliung itu muter dan terus bergerak. 
Lalu angin itu bergerak ke arah barat 
dan saya sangat khawatir di daerah 
barat. Tapi ternyata angin itu turun di 
Sidoarjo. Jadi benar teorinya bahwa 
angin puting beliung itu bergerak 
kalau ketemu tanah. Nah di Surabaya 
ini kan banyak pohon jadi tidak bisa 
menyentuh tanah,” kata dia,

Wali kota juga menekankan 
pentingnya perawatan pohon. Salah 
satu perawatannya dengan melakukan 
perantingan, supaya pohon itu 
tidak tumbang kalau kena angin. 
Itu lah sebabnya Pemkot Surabaya 
melakukan perantingan hampir setiap 
hari di berbagai titik.

“Mobil ini juga bisa digunakan 
untuk mengganti lampu-lampu, 
karena kita harus menghemat, 
sehingga lampu LED alternatifnya,” 
ujarnya.

Oleh karena itu, ia juga 
mengajak semua pihak untuk 
bersama-sama membangun Kota 
Surabaya. Ia mencontohkan BNI yang 
sudah berkali-kali membantu Pemkot 
Surabaya untuk berpartisipasi dalam 

membangun Surabaya. 

“Sekali lagi saya ucapkan 
terimakasih,” imbuhnya.

 
Sementara itu, CEO BNI 

Kanwil Surabaya Muhammad Jufri 
menjelaskan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan atau CSR ini bukan 
pertama kalinya yang dilakukan. 
Namun, sebelumnya sudah ada 
beberapa CSR lainnya yang 
dihibahkan kepada Pemkot Surabaya, 
seperti truk sampah dan tangki. 

“Kami berharap hubungan 
antara BNI dengan Pemkot Surabaya 
semakin erat ke depannya. Kami juga 
menyampaikan terimakasih karena 
selama ini kami terus dipercaya oleh 
Pemkot Surabaya untuk terlibat dalam 
beberapa program atau administrasi 
keuangannya,” kata dia.

Sekretaris Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) 
Kota Surabaya, Ipong Wisnoewardono 
mengatakan selama ini DKRTH hanya 
memiliki 10 Skylift Walker untuk 
melakukan perantingan pohon dan 
juga memasang lampu-lampu di 
Surabaya. Dengan bertambahnya satu 
unit Skylift Walker ini, berarti DKRTH 
sudah memiliki 11 unit total. 

“Jadi, kita sudah punya 11 Skylift 
Walker yang bentuk dan fungsinya 
sama semua, yaitu untuk perantingan 
dan pemasangan lampu-lampu LED,” 
pungkasnya. 

Petugas mengoperasikan skylift 
walker

Skylift walker dapat menjangkau 
dahan pohon yang tinggi
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Toko Kelontong tak boleh ditinggalkan. Dalam arus dominasi ritel 
besar mereka terus tergerus, hilang satu per satu. Pemerintah Kota 
Surabaya telah menyiapkan beberapa upaya mendapingi para 
pengusaha kecil itu tetap bertahan. 

Toko Kelontong 

Harus Bisa Bertahan 
dalam Dominasi Ritel Modern
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Oleh Pemerintah Kota 
toko kelontong coba 
dikuatkan jaringannya 
dan dibentuk 
koperasi-koperasi tiap 
kecamatan, sehingga 

para pelaku usaha itu bisa terus 
bertahan di tengah perkembangan 
zaman. Sebagai salah satu bagian 
langkah, para pelaku usaha diberikan 
pengarahan oleh Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini di Graha Sawunggaling, 
komplek Pemerintah Kota Surabaya, 
Rabu (6/2) lalu. Pada kesempatan 
itu, sebanyak 530 pelaku usaha toko 
kelontong hadir mengikuti acara 
tersebut. Usai pengarahan dari Wali 
Kota, mereka juga mendapatkan 
pelatihan dari narasumber yang sudah 
disiapkan Dinas Perdagangan.  

Risma mengaku sengaja 
mengumpulkan para pelaku usaha 
toko kelontong karena banyak di 
beberapa daerah perkotaan, toko 
kelontong ini semakin lama semakin 
punah. Namun, di Surabaya, ia tidak 
mau hal itu terjadi. Malah sebaliknya, 
ia menginginkan toko kelontong 
itu bisa terus hidup dan semakin 
bertahan. 

“Saya ingin menghidupkan 
toko kelontong ini, saya ingin 
mereka makin survive di tengah 
perkembangan zaman,” katanya 

Menurutnya, memang tidak 
mudah untuk menghidupkan dan 
membuat mereka terus bertahan. 
Namun, semua itu bukan tidak 
mungkin untuk dilakukan bersama-
sama. Makanya, Pemkot Surabaya 
membentuk mereka per kelompok di 
setiap kecamatan. 

“Kita buat koperasi per 
kecamatan. Progresnya pun sangat 
bagus, terbukti di Kecamatan Sawahan 
dan Rungkut. Pasti ada yang jalan 
dan ada pula yang tidak. Nah, nanti 
yang tidak jalan ini akan kita evaluasi,” 
tegasnya.

Wali Kota juga berharap 
dengan dibentuk koperasi, mereka 
akan bisa membeli barang-barang 
yang dibutuhkan untuk tokonya secara 
bersama-sama. Apabila membeli 
bersama-sama dengan jumlah yang 

banyak, maka dipastikan harganya 
akan lebih murah sehingga sangat 
cocok untuk dijual kembali dan 
keuntungannya bisa lebih besar. 

“Jadi, mereka nanti bisa 
mendapatkan barang yang lebih 
murah melalui kelompok ini. Kami juga 
ajari dan training mereka pengelolaan 
toko dan keungannya,” imbuhnya. 

Melalui cara itu, ia berharap 
para pelaku usaha toko kelontong 
ini akan bertahan. Jika sudah bisa 
bertahan maka bisa dipastikan 
mereka akan bisa bersaing meskipun 
banyak toko modern. Apalagi, jumlah 
penduduk Kota Surabaya terus 
bertambah. 

“Artinya, kebutuhan sehari-
hari warga akan semakin bertambah. 
Mereka ini akan menjadi solusi solutif 
karena mereka sendiri yang menjadi 
juragan dan pelayan bagi tokonya 
masing-masing. Bahkan, nanti mereka 
bisa membuka lowongan kerja baru, 
minimal anak cucunya yang akan 
melanjutkan usahanya itu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, tak lupa 
Risma juga mengajak para pelaku 
usaha toko kelontong itu untuk tidak 
mudah menyerah. Sebab, menurutnya 
warga Kota Surabaya adalah anak 
cucu para pahlawan yang tidak 
mengenal kata menyerah, selalu 
bekerja keras dan berani melawan 
apapun. 

Sementara itu, Kepala 
Dinas Perdagangan Kota Surabaya 

Wiwiek Widayati memastikan bahwa 
pendampingan kepada para pelaku 
usaha toko kelontong ini merupakan 
program yang sudah lama berjalan. 
Selama ini, mereka sudah didampingi 
dan diberikan pengarahan. 

“Hari ini yang hadir mengikuti 
pengarahan Bu Wali sebanyak 530 
pelaku usaha toko kelontong. Kalau 
total secara keseluruhan di Surabaya 
ada sebanyak 1.200 lebih toko 
kelontong,” kata Wiwiek.

Nantinya, mereka akan 
mendapatkan beberapa pelatihan, 
seperti pelatihan penataan toko, 
pengelolaan administrasi stok barang 
dan keluar, pengelolaan keuangan 
masuk dan keluar serta pemasaran 
dan penjualannya. 

“Mereka juga sudah dibentuk 
beberapa koperasi per kecamatan. 
Hingga saat ini sudah ada tujuh 
koperasi di tujuh kecamatan. 
Anggotanya pun beragam, ada yang 
60 dan ada pula yang 54 anggota. 
Semuanya berasal dari kecamatan 
tersebut,” ujarnya.

Adapun tujuh kecamatan yang 
sudah ada koperasinya itu adalah di 
Sambi Kerep, Krembangan, Sawahan, 
Tambaksari, Gubeng, Tenggilis dan 
Rungkut. Koperasi ini akan terus 
dibentuk di setiap kecamatan di 
Surabaya. 

“Tentunya, nanti di 31 
kecamatan Surabaya, diharapkan ada 
semua koperasinya,” pungkasnya.

Proses jual beli di toko kelontong
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Musim hujan adalah 
masa penuh intensitas 

bagi Satgas Pematusan. 
Termasuk Johan, salah 
seorang anggota yang 

harus selalu bersiap, bekerja 
lebih keras dari biasanya

“Biar Saya Masuk Selokan 
asal Surabaya bebas Banjir”

Salah satu masalah yang 
masih muncul di Surabaya 
ketika musim penghujan 
datang adalah genangan air 
dan luapan saluran hingga 
mengakibatkan banjir. 

Untuk itu,  Pemerintah Kota selalu 
siaga dengan menyiagakan pasukan 
khusus bernama  Satgas Pematusan. 
Namanya memang tidak terlalu 
familiar bagi warga tetapi kerja mereka 
nyata di lapangan. Satgas pematusan 
adalah satgas yang berfokus 
dalam pembuatan saluran air dan 
menanggulangi genangan dibawah 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Pematusan.

Resiko banjir saat hujan 
dengan volume yang tinggi sangat 
besar bagi wilayah di perkotaan 
seperti di Surabaya. Untuk mengatasi 

itu Satgas pematusan melakukan 
berbagai upaya penanganan. Seperti 
yang sudah menjadi rutinitas Johan, 
salah satu satgas pematusan yang 
bertugas di wilayah Gubeng. 

Johan tergabung dalam 
satgas pematusan Sejak tahun 
2011 setelah sebelumnya bekerja 
mengerjakan berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur lainnya. 
Berbekal pengalamannya bekerja ia 
memutuskan untuk melamar menjadi 
satgas pematusan saat peluang 
tersebut muncul.

“Saya sudah bekerja sejak 2011. 
Sebelum itu saya ikut mengerjakan 
proyek. Lalu ada lowongan saya 
melamar dan alhamdulillah diterima” 
Ujar Johan.

Inspirasi Johan, Satgas Pematusan Kota Surabaya 
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Bersama rekan-rekannya, 
ia membuat saluran air di jalan-
jalan raya, saluran air di kampung-
kampung, mendalamkan saluran air. 
Pekerjaan yang dilakukannnya bukan 
hanya memperbaiki tapi juga menjaga 
kondisi drainase dan berbagai upaya 
penanganan banjir untuk dapat 
berjalan semestiya.

Sering kal, dalam tugasnya 
Johan bersama satgas yang lain 
tak ragu masuk ke selokan untuk 
mengangkat endapan tanah sebagai 
upaya pendalaman saluran, termasuk 
membersikan jika ada sumbatan 
sampah. 

“Sudah biasa, jadi tidak 
ada yang berat. Yang terpenting 
kerja keras, niat dan semangat saja. 
Keluarga adalah motivasi terbesar bagi 
saya. Semua itu kan demi surabaya 
bebas banjir “ Ujar Johan saat ditanya 
mengenai berbagai tugas yang 
diembannya.

Johan bercerita, satgas harus 
bersiaga 24 jam untuk melayani 
masyarakat karena hujan juga bisa 
datang kapan saja. Mereka harus 
memastikan tidak ada genangan yang 
melampaui batasan dan baru bisa 

pulang ketika wilayah tugasnya aman.

“Kami harus siaga terus. Tapi 
ya dibagi menjadi tiga shift mulai dari 
jam 07.00- 15.00, 15.00- 23.00, 23.00-
07.00. Jadi kita siaga 24 jam melayani 
masyarakat karena keluhan bisa 
datang kapan saja.” Ujar Johar.

Bergantinya musim hujan ke 
musim kemarau tak membuat Johan 
bersantai karena tugas lain selalu 
menanti. Ia juga harus menyelesaikan 
berbagai proyek seperti penggalian 
saluran, melebarkan saluran, 
perbaikan jalan berlubang, 
membesarkan pompa air. Semua 
dilakukan untuk menyiapkan Surabaya 
untuk melewati musim penghujan 
agar resiko banjir semakin rendah.

“Beratnya pekerjaan saat 
musim hujan dan musim kemarau 
saya rasa sama saja. Karena saat 
musim kemarau kita persiapan jangka 
panjang. Saat musim hujan kita harus 
siap penanganan cepat. Karena itu 
saat musim hujan satgas pematusan 
biasanya bertambah hingga 20 orang.” 
Ujar Johar.

Satgas Pematusan tak pilih-
pilih lokasi. Bukan hanya menangani 

proyek besar tetapi Johar dan rekan-
rekan juga turun ke kampung yang 
juga rawan genangan saat hujan lebat. 
Umumnya, permasalah utama adalah 
saluran got yang tersumbat oleh 
sampah. Untuk itu Satgas Pematusan 
setiap minggu melakukan kerja bakti 
di gang-gang kecil bersama warga.

“Warga juga harus ikut kerja 
bakti, agar mereka juga ikut menjaga 
lingkungannya pasca kerja bakti usai. 
Sehingga warga juga membantu 
mengurangi resiko genangan dengan 
menjaga kebersihan wilayahnya 
sendiri. “ Ujar Johar.

Alat komunikasi satgas selalu 
menyala karena mereka selalu siaga 
menerima keluhan yang kadang 
mereka terima dari call center atau 
dari masyarakat langsung serta 
permintaan bantuan kerja bakti di 
wilayah Surabaya.

“Dengan bantuan semua 
masyarakat dan pemerintah, semoga 
Surabaya semakin maju, semakin 
bersih, semakin indah, bebas banjir 
tentunya. Sehingga bisa dijadikan 
contoh untuk kota-kota besar lainnya. 
“ Ujar Johar.

Johan (kanan) bersama dengan 
rekannya membuat tepian 
sungai
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Rencana menjadikan pesisir Surabaya utara sebagai 
destinasi wisata terus dihidupkan. Sebagai langkah 
simbolis awal, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini 

bersama sejumlah elemen masyarakat turun langsung, 
bekerja bakti membersihkan pantai.

Awal Mula Penyiapan 
Destinasi Wisata Baru

Kerja Bakti di Pantai Kenjeran 
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Sekitar 10.500 orang yang 
terdiri dari pelajar SD, SMP, 
SMA, BUMD, BUMN, TNI, 
Polri dan jajaran Pemerintah 
Kota Surabaya menggelar 
kerja bakti massal di 

pesisir utara Surabaya. Aksi bersih-
bersih sampah di Pantai Kenjeran 
ini untuk memperingati Hari Peduli 
Sampah Nasional 2019 yang sejatinya 
diperingati pada Minggu (24/2) lalu.

 
Bersih-bersih pantai itu dimulai 

dari sebelah barat kaki Jembatan 
Suramadu sisi Surabaya hingga di 
pesisir pantai THP Kenjeran. Aksi itu 
dibagi dalam tujuh zona yang mana 
setiap zona ada pelajar dan jajaran 
BUMD serta BUMN dan juga jajaran 
Pemkot Surabaya. Mereka semuanya 
membaur membersihkan sampah 
yang ada di pesisir pantai.

 
Meski kondisi kakinya belum 

sembuh total, Wali Kota memimpin 
langsung bersih-bersih di kaki 
Jembatan Suramadu sisi Surabaya. 
Terlihat ia juga memimpin penataan 
batu-batu di bibir pantai. Lokasi ini 
memang sengaja dipilih untuk aksi 
bersih-bersih karena sebentar lagi 
kawasan ini akan menjadi destinasi 
wisata baru Surabaya.

 
“Kawasan ini akan menjadi 

kawasan wisata. Nanti di sini akan 
dibangun cable car (kereta gantung). 
Mudah-mudahan nanti ketika ulang 
tahunnya Surabaya Bulan Mei sudah 
selesai. Kalau cable car jadi, pasti 
akan jadi destinasi wisata,” kata Risma 
seusai memimpin bersih-bersih di kaki 
Jembatan Suramadu.

 
Selain cable car, di kawasan 

ini juga sedang dibangun lapangan 
tembak dan juga ada bekas benteng 
yang saat ini masih nego dengan 
pihak swasta. Bahkan, kawasan ini 
juga akan dihubungkan dengan jalur 
lingkar luar timur Surabaya. 

“Kawasan ini sangat strategis. 
Karena itu, saya berharap warga di sini 
tidak hanya sekadar menjadi nelayan, 
tapi saya harap juga ada income 
tambahan. Mereka nanti bisa juga jadi 
pemandu wisata untuk meningkatkan 
income-nya. Kalau nelayan saja kan 
income-nya kecil,” kata wali kota 
perempuan pertama di Kota Surabaya.

 
Menurut Wali Kota, cable car 

itu nanti akan dibangun mulai dari 
sebelah barat Jembatan Suramadu 
hingga tembus ke Taman Suroboyo 
dan Jembatan Suroboyo. Ia juga 
memastikan bahwa cable car itu sudah 
siap dan hanya tinggal merakit saja.

 “Namun kemarin sempat 
tertunda karena ada masalah tanah 
dan warga. Sekarang sudah selesai,” 
ujarnya.

 
Pada kesempatan itu, Risma 

juga sempat berkomunikasi dengan 
para nelayan yang menghampirinya. 
Bahkan, perempuan yang saat ini juga 
menjabat Presiden United Cities Local 
Goverment (UCLG) Asia Pasifik (Aspac) 
ini mengajak para nelayan itu sama-
sama menjaga kawasan pantai, karena 
sebentar lagi akan dijadikan destinasi 
wisata baru. 

“Ayo sama-sama menjaga 
kawasan pantai ini, jangan dibikin 
kumuh lagi, karena kalau kumuh tidak 
akan ada wisatawan yang mampir ke 
sini,” katanya 

 
Ia juga meminta para 

nelayan itu untuk rukun dan segera 
bermusyawarah sesama nelayan 
untuk menentukan tarif sewa ketika 
nanti perahu mereka dipakai para 
wisatawan. Bahkan, ia juga siap 
mengirimkan cat supaya para nelayan 
itu bisa mengecat perahu-perahunya 
dengan warna-warni. Hal itu dilakukan 
untuk mendukung destinasi wisata 
baru di kawasan tersebut. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH) Kota Surabaya Ery Cahyadi 
mengatakan sengaja memilih tempat 
ini untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat bahwa tidak boleh buang 
sampah sembarangan, terutama 
nanti apabila sudah menjadi destinasi 
wisata. 

“Jadi, tadi hasil sampahnya 
ditimbang dan totalnya mencapai 
14 ton lebih atau sekitar 14.641,6 
kilogram. Sampah itu kemudian 
diangkut ke TPA Benowo 
menggunakan truk sampah,” 
pungkasnya. 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama dengan warga dan para siswa 
membersihkan pesisir pantai Jembatan SUramadu

Para siswa bersemangat 
membersihkan sampah di sekitar 

jembatan Suramadu
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Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk 

menghabiskan waktu akhir pekan. Berkunjung ke tempat 

wisata alam, berkumpul bersama keluarga di pusat 

perbelanjaan atau pun yang tak kalah menyenangkan 

datang beramai-ramai ke bioskop menyaksikan film 

kesayangan. 

Kilas Balik 
Bioskop Surabaya
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Jika saat ini kita sering 
menjumpai bioskop yang 
berada satu lokasi dengan 
pusat perbelanjaan, berbeda 
halnya di tahun 1970-1980 
an ada sekitar 50 bioskop 

yang tersebarterpisah dengan pusat 
perbelanjaan (gedungnya berada 
di pinggiran jalan raya). Mengutip 
dari Yousri Nur Raja Agam MH di 
laman pribadinya https://rajaagam.
wordpress.com dijelaskan kala itu 
luas gedung dan fasilitas bioskop 
satu sama lain tidak sama, sehingga 
Pemkot Surabaya harus mengambil 
langkah dengan membuat kebijakan 
membagi gedung bioskop menjadi 
lima golongan. 

Adapun golongannya 
adalah: AA, A, B, C dan D. Golongan 
AA, ada 16 bioskop, yaitu: Mitra, 
President, International, Surabaya, 
Star, Wijaya, King, Indra, Ria, Intan, 
Ultra, Aurora, Arjuna, Gita, Jaya dan 
Drive In. Golongan A, enam bioskop, 
yakni: Queen, Bima, Irama, Garuda, 
Istana dan Nusantara. Golongan 
B, delapan biskop, yaitu: Kusuma, 
Purnama, Dana, Bayu, Gedung Utama, 
Satriya, Chandra dan Surya Baru. 
Golongan C ada enam, yaitu: Darmo, 
Suzanna, Bahari Jaya, Kalisosok, Seno 
dan Megah Ria. Golongan D ada 
15 bioskop, yaitu: Cantik, Moelyo, 
Andhika, Stadion Gelora, Kantin 
KKO, Rejo Slamet, Putra, Juwita, Sari 
Mulyo, Paulus, Baruna, Srikandi, 
Taman Remaja, Tandes dan Widodo. 
Kesuksesan industri film di Surabaya 
bahkan berhasil membuat Kota 
Surabaya pernah menjadi tuan rumah 
Festival Film Indonesia tahun 1981. 

Uniknya, untuk bisa 
mengetahui jadwal film yang akan 
tayang. Pada tahun 1970-1980  orang 
bisa melihat lewat koran. Tidak jarang, 
satu koran yang waktu itu terbit rata-
rata 12 halaman tiap hari,  khusus iklan 
film bioskop sendiri bisa mencapai dua 
sampai tiga halaman.

Dari sumber yang berbeda 
di catatan pribadi akun facebook 
miliknya M Khotib Ismail bercerita 
tentang peraturan yang diwajibkan 
saat menonton bioskop. Selain wajib 
memiliki tiket (dahulu disebut kartjis), 
ada aturan yang harus ditaati oleh 
penonton. Antara lain :

1. Kelas dan Nomor Tempat 
Duduk.
Kelas ditentukan dengan 

berapa harga tiket yang dibayar 
penonton. Biasanya kelas dibagi 3, 
kelas 1, 2 dan 3. Kelas 3 menempati 
beberapa barisan depan, kelas 2 
di bagian tengah, dan kelas satu di 
bagian belakang. Untuk beberapa 
gedung bioskop ada yang dilengkapi 
dengan balkon, tempatnya di atas 
bagian belakang.

Penonton jangan harap 
curang, misalnya belinya tiket kelas 3 
tetapi duduknya di kelas 2, atau kelas 
1. Disamping tiketnya ditempeli nomor 
baris dan tempat duduk, ada petugas 
kontrol yang selalu mengawasi 
penonton curang.

2. Batasan Usia Penonton 
yang Diizinkan.
Ada 3 (tiga) kategori 

pertunjukan film, yaitu : pertunjukan 
bagi orang dewasa (17 tahun ke atas) 
; bagi remaja (13 tahun ke atas) ; dan 
untuk segala umur. Tulisan kategori 
pertunjukan ini wajib dipampang di 
poster film di depan gedung atau 
di loket penjualan tiket. Bagi yang 
remaja jangan coba-coba nonton 
pertunjukan 17 tahun ke atas dengan 
membohongi petugas. Petugasnya 
disiplin dan cukup galak. Kadang ada 
petugas dari kepolisian bidang susila 
yang ikut mengawasi. Pada zaman 
itu, anak-anak remaja umumnya 
menggunakan celana pendek. Kadang 
untuk mengelabui petugas, terpaksa 
pakai celana panjang dan jalannya 
diangkat tinggi-tinggi.

3. Ketentuan Berpakaian.
Pada umumnya penonton 

harus berpakaian rapi dan bersepatu. 
Kalau pakai sandal jepit, pasti diusir 
petugas di pintu masuk. Ini berlaku 
disemua gedung bioskop. Konon 
kabarnya di beberapa bioskop yang 
tergolong kelas atas, penontonnya 
berdasi. Maklum zaman itu masih 
berbau kolonial.

4. Tertib Selama Pertunjukan.
Sebelum pertunjukan dimulai, 

didahului dengan slide yang berpesan 
agar penonton tidak berisik selama 
pertunjukan, merokok diperbolehkan 
asal asapnya tidak menganggu sinar 
yang disorotkan proyektor, dan jaga 
kebersihan. Kalau ada yang dianggap 

mengganggu ketertiban, maka 
petugas kontrol menegur dengan cara 
menyorot penonton dengan lampu 
senter.

Namun sayangnya kemajuan 
teknologi perfilman yang  terus 
meningkat, mulai dari ukuran layar, 
dimensi dan suara. Berbanding 
terbalik dengan jumlah pengunjung 
bioskop yang terus menurun. Bioskop 
mulai kehilangan pengunjung dan 
berangsur banyak yang gulung tikar. 
Televisi mulai memutar film yang dapat 
ditonton di rumah walaupu film yang 
ditayangkan adalah film lama namun 
seiring perkembangan teknologi 
membawa kenikmatan menonton film 
ke ruang privat kian menarik serta 
menjamurnya acara televisi.

Pengelola bioskop dengan 
pola baru membagi ruangan bioskop 
yang luas itu dengan sekat-sekat yang 
lebih kecil. Era ini dikenal dengan era 
“Sineplex 21”. Rata-rata bioskop yang 
besar dibagi menjadi dua sampai 
empat ruangan yang lebih kecil tetapi 
nyaman. Di era ini ada tambahan 
gedung bioskop sineplex baru yang 
terletak di Plaza Surabaya bernama 
“Plaza” dan Plaza Tunjungan bernama 
“Studio”.   

Film-film yang diputar dan 
bakal diputar di bioskop juga sudah 
ada rekaman videonya di pasaran. 
Meskipun ada ketentuan, bahwa 
rekaman video hanya untuk film lama, 
namun tidak jarang pelanggaran 
dilakukan. Sepandai-pandainya aparat 
melakukan pengawasan, namun tidak 
mampu membendung banjirnya 
rekaman video di pasaran. Terdesak 
oleh film-film rekaman video, gedung 
bioskop mulai sepi penonton. Apalagi, 
kemudian teknologi antena parabola 
mulai masuk. Masyarakat golongan 
atas yang biasa nonton di bioskop 
kelas utama, mulai beralih ke TV luar 
negeri yang bisa ditonton langsung 
dari rumah. Satu-persatu gedung 
bioskop tutup dan gedungnya 
berubah fungsi. Sedikit epilog dari 
Gapura, untuk itu agar kehadiran 
bioskop terus bisa dinikmati anak cucu 
kita marilah sama-sama mengapresiasi 
film yang telah dibuat dengan 
menonton langsung di bioskop dan 
berhenti melihat versi pembajakan 
atau bahkan menjadi pelaku 
pembajakan. 
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Lebih populer dengan 
julukan De Javasche Bank, 

museum ini tak hanya 
indah dalam pandangan 
mata tetapi menyimpan 
catatan sejarah panjang 
perbankan di Surabaya.

Menikmati Sejarah Perbankan di 

De Javasche Bank

Surabaya menyimpan ragam 
potensi sejarah dengan 
pilihan-pilihan museum 
untuk dikunjungi. Salah 
satunya Museum Bank 
Indonesia atau lebih populer 

sebagai De Javasche Bank (DJB), 
yang berada di Jalan Garuda no.1, 
Krembangan Selatan.

De Javasche Bank sendiri 
merupakan bank sirkulasi zaman 
kolonial belanda yang berkantor pusat 
di batavia pada 1929. Seiring dengan 
perkembbangannya yang pesat, maka 
DJB pun mendirikan kantor-kantor 
cabang yang tersebar luas di wilayah 
Hindia Belanda, antara lain di kota 
Surabaya yang dibuka 14 September 
1829. Pada awal berdiri DJB Surabaya 
memiliki gedung perkantoran di pojok 

Schoolplein-straat (sekarang Jalan 
Garuda No.1). Pada 1910 Gedung DJB 
direnovasi dan menjadikannya salah 
satu gedung paling bergengsi di 
Surabaya pada zamannya.

Pada 1 Juli 1953, De Javasche 
Bank berubah menjadi Bank Indonesia 
dan gedung di Jl. Garuda-Surabya 
secara otomatis beralih fungsi 
menjadi kantor Bank Indonesia. 
Namun pada 1972 Kantor tersebut 
tidak lagi digunakan, karena kapasitas 
gedung tidak cukup memadai untuk 
melakukan kegiatan operasional 
Bank Indonesia. Sebuah kantor baru 
pun didirikan di Jalan Pahlawan 105 
dan hingga saat ini masih digunakan 
sebagai kantor Bank Indonesia 
Surabaya.
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Gedung De Javasche Bank 
diresmikan menjadi bangunan cagar 
budaya Bank Indonesia pada tanggal 
27 Januari 2012. Sejak dibuka untuk 
umum, DJB telah banyak dikunjungi 
wisatawan baik warga Surabaya sendiri 
hingga wisatawan dari luar kota.

“De javasche Bank selalu 
ada saja pengunjungnya kalau hari 
biasa tidak terlalu padat, sekitar 20-
30 orang. tapi kalau hai libur atau 
weekend bisa sampai ratusan, apa 
lagi kalau datangnya rombongan dari 
sekolah atau instansi lain.” Jelas Januar, 
Asisten penjaga Museum DJB.

DJB memang cukup menarik 
karena memamerkan koleksi yang 
spesifik tentang sejarah Perbankan. 
Pengunjung yang datang akan 
dimanja dengan berbagai barang 
antik yang kini tak lagi dioperasikan 
seperti mesin cetak uang, mesin 
penghancur uang, atau mesin 
penghitung uang. Selain itu, 
pengunjung juga akan berwisata 
edukasi karena tercatat berbagai 
perjalanan/perkembangan perbankan 
di Surabaya dan Indonesia, mulai dari 
koleksi uang selama ini, peraturan 
hingga tokoh-tokoh berpengaruh kala 
itu.

Yanuar mengatakan, demi 
menjaga koleksi yang ada para 
penjaga museum selalu membersikan 
museum memastikan tidak ada debu 
tebal. Dan berbagai perawatan khusus 
lainnya.

“Selalu kita bersihkan kita 
sapu, pel, dan barang-barangnya juga 
kita lap. Ada beberapa barang yang 
harus diolesi dengan ramuan/minyak 
khusus, ya tujuannya untuk menjaga 
agar barang tersebut awet dan tetap 
bagus”,  tambahnya.

De javasche bank terdiri dari 
tiga lantai, Lantai pertama berisi 
berbagai koleksi barang-barang yang 
dikelompokkan dalam ruang-ruang 
tertentu. Disini pengunjung akan 
melihat dan dapat belajar banyak 
karena tersedia berbagai barang dan 
informasi sejarah. 

Tidak kalah menarik di lantai 
dua yang dulunya dimanfaatkan 
sebagai ruang pelayanan bagi 
nasabah kini menjadi sudut yang 
instagramable. Terdapat Bilik-bilik 
pelayanan atau kasir kala itu dan 
tertulis motto pelayanan saat itu yaitu 
“Keramahan dalam pelayanan anda 
kepada nasabah, merupakan citra dari 

perusahaan. Senyum & penampilan 
anda terhadap nasabah, cermin 
pribadi anda”.

Selain itu, di lantai dua juga 
terdapat ruang luas yang sangat 
kental akan arsitektur bergaya 
neo renaissance (condong simetri, 
kolom klasik Yunani/ Romawi, 
gevel/ perdiment). Dengan pilar-
pilar penyangga dan arsitektur unik 
menjadikannya spot terbaik untuk 
berfoto para pengunjung DJB. 
Sedangkan lantai tiga merupakan 
tempat arsip yang tidak dibuka untuk 
umum. 

Perpaduan koleksi dan 
tampilan yang menarik menjadi 
pemikat bagi mereka yang datang. 
Hal ini dituturkan Milla, seorang 
pengunjung yang terpukau pada 
museum ini.

“Jalan-jalan ke sini cukup seru, 
banyak barang antik dan bersejarah. 
Paling suka di ruang koleksi uang 
karena bisa tau uang yang dipakai 
dulu bentuknya gambarnya seperti 
apa dan ternyata banyak banget. 
lantai dua juga asik karena bisa buat 
foto-foto.” ujarnya. (NYW)

Koleksi uang kuno Mesin kliring yang di gunakan untuk transfer uang antar bank pada jaman dahulu
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Tim Penggerak PKK terus mengajak 
kadernya menambah berbagai 

pengetahuan tentang perkembangan 
keluarga dan anak. Yang terbaru, 

mereka diajak mempelajari metode 
menarik  bernama Emo Demo 

Mempelajari Emo Demo,
Penyuluhan Dengan Metode Bermain

Emo Demo atau Emotional Demonstration adalah 
kegiatan aktif berbasis pada perubahan perilaku 
pada kelompok masyarakat target (ibu hamil 
dan ibu menyusui) yang dikembangkan oleh 
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 
berkerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI 

untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Penyuluhan dilakukan dengan 
metode bermain
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Jalil selaku kepala distrik GAIN 
di Surabaya menjelaskan bahwa 
Emo Demo merupakan pendekatan, 
metode, penyuluhan yang sederhana, 
menyenangkan dan menyentuh 
emosi agar mudah diingat dan 
lebih berdampak dibanding dengan 
pendekatan yang lain. 

“Substansinya sama tapi 
dengan metode yang berbeda. Jika 
dulu, penyuluhan tidak seberapa 
menarik karena sekedar menggunakan 
metode penjelasan atau chart 
sehingga mudah dilupakan, Emo 
Demo dengan metode dengan 
bercerita dan bermain jadi lebih 
menyenangkan dan mudah diingat”, 
jelasnya 

Program Emo Demo ini sudah 
berjalan hampir satu tahun meskipun 
awal penyuluhan dilaksanakan di 
bulan Juni 2018. Dalam Program 
Emo demo terdapat 12 Modul yang 
dibagi menjadi 4 tema, yaitu ASI 
sajacukup, Siap bepergian, Ikatan ibu 
dan anak, ATIKA, Menyusun balok, 
Membayangkan masa depan, Camilan 
sembarangan, Jadwal makan bayi dan 
anak, Porsi makan bayi dan anak, Cuci 
tangan pakai sabun, Harapan ibu, 
Ditarik ke segala arah. 

Salah satu jargon Emo-Demo 
yang terkenal adalah ‘Ibu Hamil, 
Makan ATIKA’. ATIKA merupakan 
akronim dari Ati, Telur, Ikan. Jargon itu 
mudah diingat agar para ibu hamil 
selalu mengkonsumsi makanan sehat 
tersebut untuk kesehatan kehamilan 
dan janinnya.

PKK yang sebagian kadernya 
datang dari posyandu diseluruh 
wilayah di Surabaya terlibat langsung 

dalam pelaksanaan pelatihan dan 
monitoring. Kegiatan 18 Februari 
2019 merupakan sosialisai tema 
ketiga dari total empat tema di 
Midtown hotel jalan basuki rahmat 
Surabaya. Pelatihan dalam program 
ini terdapat empat jenjang, Master 
of Trainer (MOT); Trainer of Training; 
Pelatihan Kader; Prakter Emo Demo di 
Posyandu. 

“Di surabaya terdapat 55 
MOT dari berbagai profesi termasuk 
kader PKK Kota Surabaya yang dilatih 
langsung oleh GAIN untuk dapat 
memberikan pelatihan ke TOT. Setiap 
TOT inilah yang nantinya melatih dua 
kader Posyandu di wilayahnya, dengan 
total posyandu disurabaya sebanyak 
1116 posyandu. Untuk kemudian 
memberiakn praktek Emo Demo di 
posyandu. Emo demo dilaksanakan 
saat ada penyuluhan posyandu karena 
lebih efektif dengan isi pesertanya 15-
20 agar pendekatan yang dilakuakan 
lebih efektif dan lebih foskus serta 
fokus. “ Ujar Jalil.

Sasaran utama Emo Demo 
di tingkat lapangan adalah ibu 
dan pengasuh balita. Ibu ataupun 
pengasuh dianggap sosok yang 
paling dekat dan paling dapat 
mempengaruhi balita.

“Hasil akhir Emo Demo 
sesungguhnya adalah perubahan 
perilaku. Meskipun juga ada faktor 
lain yang mempengaruhi perilaku, tapi 
salah satu upaya dengan Emo Demo 
orang tua dan pengasuh adalah yang 
paling dekat dengan anak. Sederhana 
menyenangkan tidak bertele-tele 
hanya butuh 15-20 menit tapi yang 
penting efisien.” tambah Jalil

Penyampaian modul selalu 
didukung dengan properti dan 
visualisasi untuk mempermudah 
pemahaman. Selain itu suasana 
yang dibawakan dibuat nyaman 
dan menyenangkan. Ini terlihat dari 
bagaimana para peserta pelatihan 
mengikuti kegiatan dengan tawa 
ringan dan interaktif. 

“Media dan properti 
untuk visualisasi jadi peserta 
tidak membayangakan tapi 
sudah tervisualkan dengan jelas. 
Karena dibantuan visual akan 
lebih memahami pesan kunci dan 
mengingat.Properti ini akan diberikan 
ke setiap pelatih dan juga posyandu” 
Ujar Jalil

Pada pelatihan kali ini modul 
yang disampaikan adalah ATIKA, 
Menyusun balok dan membayangkan 
masa depan. Para peserta pelatihan 
yang hadir diberikan gambaran 
perbandingan nilai gizi berbagai 
bahan makanan yang baik untuk 
balita. Secara interaktif, peserta juga 
bermain menyusun balok bersama 
dengan berbagai kuis berisikan ilmu 
seputar gizi balita.

“Yang kami harapkan setelah 
pelatihan ini ibu-ibu bisa melatih, 
ibu-ibu dapat melatih rekan posyandu 
sesuai dengan tahapan yang telah 
diberikan. Emo Demo ini tujuannya 
merubah perilaku orang tua dan 
pengasuh anak agar lebih mengerti.  
Saya harap ini berlanjut terus karena 
merubah perilaku itu memerlukan 
waktu jadi harus selalu dipantau” 
Ujar Ketua Tim penggerak PKK kota 
Surabaya, Siti Nuriyah Zam Zam Sigit. 
(NYW)

Ibu-ibu peserta mengamati 
proses pengajaran

Sambutan dari Ketua 
Tim Penggerak PKK Kota 
SurabayaSiti Nuriyah Zam 
Zam Sigit
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Semangat Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya menjaga keberpihakan 
pada pendidikan untuk inklusi, penyandang disabilitas, serta Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) seakan tak ada habisnya. Kali ini, mereka mencoba menggaungkan 

kepedulian melalui produksi film.

Menggaungkan Kepedulian 
melalui Media Kreatif

Pitching Film Inklusi
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Film sebagai media komunikasi 
yang bersifat audio visual 
untuk menyampaikan 
suatu pesan dipilih sebagai 
media kampanye untuk 
mengedukasi masyarakat 

mengenai anak-anak berkebutuhan 
khusus. Untuk itu, Dharma Wanita 
Persatuan mengadakan Pitching atau 
adu presentasi konsep film tentang 
inklusi di gedung Wanita, Jalan 
Kalibokor Selatan No.2 Surabaya, 14 
Februari lalu.

Kegiatan ini digawangi oleh 
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota 
Surabaya Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan dan ketua komunitas 
Independen Film Surabaya (INFIS) 
Fauzan Abdillah. Sekitar 450 
undangan hadir dari berbagai elemen 
yang peduli seperti guru inklusi se 
Kota Surabaya, guru home schooling, 
mahasiswa Fakultas Psikologi dan 
pegiat Pusat Studi dan Layanan 
Disabilitas (PSLD) Universitas Negeri 
Surabaya (Unesa), para relawan dan 
siswa SMK.

“Kemarin kita sudah melakukan 
workshop film dan pitching film di 
gedung darmawanita ini selama dua 
hari. Yang pertama kita membahas 
teori, apa yang bisa kita lihat dari film, 
film itu apa.Karena bentuknya film 
jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa 
harus melibatkan si pembuatnya.” Ujar 
Ketua DWP Surabaya 

Menurutnya, dengan 
menyelenggarakan program ini, 
DWP ingin semua orang lebih kian 
memiliki kesadaran dengan anak-anak 
berkebutuhan khusus. Harapannya 
masyarakat tergerak untuk membantu, 
termasuk mahasisawa perguruan 
tinggi, pemerintah dan masyarakat 
dari seluruh lapisan. Selain itu, film 
menjadi pilihan DWP sebagai media 

yang akan dibawa dalam forum ilmiah 
bertajuk International Conference 
of special Education (ICSE) Juli 
mendatang di Universitas Negeri 
Surabaya.

“Kita ingin punya sesuatu yang 
bisa kita bawa saat ICSE di bulan juli, 
nah kita sepakat untuk membuat 
film. Film ini digagas oleh mahasiswa 
dan dibuat oleh Independent Film 
Surabaya (Infis). Jadi kita bisa punya 
film fiksi yang bisa kita bawa kemana-
mana, harapan kami film ini bisa 
dibawa ke kancah internasional dan 
disandingkan dengan film sekelas itu 
di mancanegara. ” Tambahnya

Sementara itu, Fauzan Abdillah 
menambahkan pihaknya senang bisa 
mengkombinasikan desain pesan 
media melalui film independen 
dengan arah sosial, budaya, 
pendidikan seperti saat membicarakan 
atau membahas masalah inklusi, 
disabilitas dan ABK.

”Dari para undangan yang 
hadir kami akan menyeleksi sekitar 
lima tim yang beranggotakan delapan 
orang, untuk menuangkan idenya ke 
dalam film pendek tentang inklusi, 
disabilitas dan ABK. Yang terpilih 
akan diajak untuk membuat film 
independen bersama Infis,” Ujar 
Fauzan

Dalam Program yang diadakan 
kemarin terdapat 27 konsep film 
yang dipresentasikan yang akhirnya 
dipilih lima terbaik untuk didanai 
untuk direalisasikan. Chusnur 
Ismiati Hendro Gunawan berharap 
bahwa meski hanya lima yang 
sudah pasti didanai, tidak menutup 
kemungkinan bila semua film bisa 
diproduksi untuk dokumentasi di 
tempat masing-masing. Konsep film 
yang dipresentasikan mengangkat 

cerita untuk berkampanye bahwa 
sebenernya anak-anak berkebutuhan 
khusus itu berharga, tidak terbatas 
juga dibantu oleh lingkungan dan 
mendapat dukungan dari care giver 
di kota Surabaya khususnya dan di 
Indonesia pada umumnya.

 “Film kita pilih karena berulang 
kali saat kita sosialisasikan (ABK) 
selalu ada hambatan bahwa mereka 
tidak memahami seperti apa, jadi kita 
harus membawa individu untuk ikut 
bersosialisasi. Padahal anak anak ini 
mempunyai rasa yang sama, mereka 
juga malu dipamerkan, mereka juga 
malu disebut individu autistik, disebut 
ABK” terangnya

Terakhir, film dianggap sebagai 
media yang kreatif sekaligus efektif 
karena secara lengkap memiliki 
beragam aspek seperti bunyi, 
paparan, kisah serta  konflik dan 
penyelesaian. 

“Edukasi, sosialisasi, 
demonstrasi dan kritik-kritik juga bisa 
kita sampaikan melalui film”, tutupnya 
(NYW)

Para peserta mahasiswa 
mengamati diskusi yang 
berjalan
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CAK JEPRET

JALUR
PEDESTRIAN

Surabaya kini telah menjadi kota  yang  
ramah pejalan kaki. Pemerintah Kota 

Surabaya kini telah menyediakan jalur 
pedestrian  yang ramah bagi semua 

orang termasuk para disabilitas.
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Pemerintah Kota 
Surabaya terus 

menambah jumlah 
sarana dan prasarana 

(Sarpras) olahraga di 
Kota Pahlawan. Hingga 

saat ini, Surabaya sudah 
memiliki 473 sarpras 

olahraga yang tersebar 
di perkampungan hingga 

taman kota. 

Menekan Kenakalan Remaja, 
Menjaring Bibit Juara

Lengkapnya Fasilitas Olahraga di Surabaya

Pembangunan sarpras ini 
sebagai bentuk komitmen 
pemerintah kota untuk 
menumbuhkan minat 
masyarakat dalam 
berolahraga dan untuk 

menumbuh kembangkan bibit-
bibit atlet baru di berbagai bidang 
olahraga. Yang paling penting, sarpras 
ini untuk menekan angka kenakalan 
remaja di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya 
Afghani Wardhana mengatakan total 
fasilitas olahraga di Kota Surabaya 
sebanyak 473. Rinciannya adalah 

lapangan futsal 138, Sepakbola 36, 
Basket 123, Volly 110, Bulu Tangkis 31, 
Tennis 6, Wall Cumbing 14, Hockey 1, 
Softball 1, Lintasan atletik 1, Lompat 
Jauh 2, Lapangan Sepatu Roda 1, 
Sirkuit Balap Motor dan Drag Race 1, 
dan Lapangan multi fungsi 8. 

“Sedangkan sarana 
pendukungnya ada jogging track dan 
juga pagar,” kata Afghani ditemui di 
ruang kerjanya.

Menurut Afghani, fasilitas 
olahraga yang tersebar di Surabaya 
terbagi menjadi dua kriteria. Pertama, 
fasilitas olahraga yang bersifat payung 

Antusiasme anak-anak 
menggunakan lapangan 
futsal yang dikelola pemkot

56
MARET
- 2019 -

PERNIK

GAPURA MARET 2019 vDUMMY.indd   56 20/03/2019   06:32:55



hukum atau di bawah naungan 
peraturan daerah (Perda), sehingga 
sebelum menggunakan fasilitas 
itu, masyarakat harus mengajukan 
penggunaan fasilitas itu kepada 
Dispora dan selanjutnya dikenakan 
biaya administrasi atau sewa. 

“Beberapa sarana prasarana 
olahraga kita memang ada naungan 
Perda atau payung hukum dengan 
sewa. Yakni, Gelanggang Remaja 
Surabaya, Gelora Bung Tomo, dan 
Gelora 10 Nopember Tambak Sari,” 
kata dia. 

Selain itu, fasilitas olahraga 
lainnya gratis atau masyarakat yang 
ingin memanfaatkan fasilitas olahraga 
itu tanpa dikenakan biaya administrasi. 
Ia mencontohkan seperti lapangan 
futsal, basket, volly, softball, Thor, 
Sirkuit Balap Motor, dan juga hockey. 
Makanya, ia berharap masyarakat 
Surabaya bisa memanfaatkan sarana 
prasarana tersebut dengan maksimal. 

“Kami berharap agar 
masyarakat bisa memanfaatkan 
sarana olahraga itu secara maksimal. 
Khususnya anak-anak muda kita yang 

punya bakat atau talenta di bidang 
olahraga, agar bisa memanfaatkan 
untuk pembinaan olahraga,” ujarnya.

Afghani menambahkan, 
bagi sekolah yang tidak mempunyai 
sarana dan prasarana olahraga, bisa 
memanfaatkan fasilitas olahraga 
itu secara optimal. Misalnya, 
seperti lapangan olahraga atletik 
berstandar internasional, sekolah 
bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk 
kegiatan ekstrakulikuler. “Di sana bisa 
dimanfaatkan sekolah-sekolah itu 
untuk kegiatan ekstrakulikuler. Begitu 
juga lapangan olahraga yang lain,” 
imbuhnya.

Meski begitu, ia memohon 
sebelum menggunakan lapangan 
itu, harus mengurus perizinan ke 
Dispora. Tujuannya, agar Dispora bisa 
mengatur jadwal kapan penggunaan 
lapangan olahraga tersebut, sehingga 
penggunaannya bisa merata. 

“Misalnya ingin menggunakan 
lapangan hockey, silahkan 
mengajukan permohonan dulu ke 
Dispora. Nanti isi dulu blangko dan 
ada beberapa aturan yang harus 
ditaati. Kita cek jadwal, jika tidak ada 
yang menggunakan, maka surat izin 
langsung keluar dan bisa digunakan,” 
jelasnya.

Terkait dengan masalah 
perawatannya, Afghany 
menyampaikan masyarakat Surabaya 
tidak perlu khawatir. Sebab, pihaknya 
memastikan seluruh perawatan 
fasilitas olahraga akan dilakukan oleh 
Dispora. Masyarakat Surabaya tinggal 
memanfaatkan fasilitas olahraga 
tersebut secara maksimal. Namun, 
ia juga berpesan kepada masyarakat 
agar turut serta membantu 
pemerintah menjaga fasilitas olahraga 
tersebut. 

“Kalau ada kerusakan-
kerusakan, nanti masyarakat bisa 

menyampaikan ke Dispora, dan 
segera akan kami tindaklanjuti,” 
tuturnya.

Afghany menuturkan bagi 
masyarakat yang menggunakan 
fasilitas olahraga yang bersifat 
gratis, pemanfaatannya tidak boleh 
dimonopoli atau dikuasai pihak 
tertentu, terutama lapangan basket, 
volly, ataupun sirkuit balap motor. 
Makanya, apabila masyarakat 
menemukan monopoli itu, ia 
mengimbau untuk langsung lapor 
kepada Dispora dan akan segera 
ditindaklanjuti. “Kalau ada seseorang 
atau oknum tertentu yang menarik 
retribusi atau memonopoli, silahkan 
laporkan ke Dispora,” pesannya.

Sementara itu, Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan 
pembangunan sarpras olahraga itu 
untuk menekan kenakalan remaja 
di Kota Surabaya. Sebab, apabila 
dialihkan kepada hal-hal positif, maka 
mereka tidak akan lagi berpikir negatif. 

“Makanya kita memberikan 
ruang-ruang positif seperti lapangan 
futsal dan sebagainya untuk anak-
anak kita. Jika kenakalan remaja turun 
maka anak-anak diharapkan bisa 
berprestasi,” kata Wali Kota Risma.

Menurut Risma, berbagai 
lapangan olahraga itu tidak hanya bisa 
dipakai untuk bermain sepak bola. 
Lebih dari itu, berbagai lapangan itu 
juga bisa digunakan untuk senam dan 
kegiatan warga lainnya. 

“Kalau Bapak Ibu mau bikin 
aktivitas lain di situ tidak apa-apa, 
seperti ingin senam, atau bikin 
kegiatan pertemuan. Tidak ada 
gunanya saya membangun kota ini 
sebagus apapun, kalau warganya tidak 
dapat memanfaatkan. Tapi tolong, 
mari sama-sama menjaga fasilitas ini,” 
pungkasnya.

Anak-anak Surabaya yang 
memanfaatkan lapangan dari 
pemkot
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Bagi wilayah di wilayah Surabaya Barat ini, sebutan 
kampung cyber disematkan karena memiliki inovasi 

mandiri dalam bidang teknologi. Istimewanya, inovasi 
berawal dari keresahan para pemuda karang taruna untuk 

memberikan suatu program yang mampu bermanfaat 
bagi warganya sendiri.

Menyederhanakan Birokrasi 
dengan Aplikasi Surat Warga

Belajar dari Kampung Cyber Simomulyo Baru
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Di kampung yang 
berlokasi di RT 12 RW V, 
Kelurahan Simomulyo 
Baru, Kecamatan 
Sukomanunggal, 
Anggota karang taruna 

dibantu perangkat kampung dan 
pihak kelurahan berhasil melakukan 
pengadaan Closed Circuit Television 
(CCTV) yang dipasang di enam titik. 

“Untuk saat ini CCTV ada 
enam yang di sebar di titik-titik 
strategis, bukan hanya Warga RT-RW 
kami saja yang menggunakan, kami 
juga mengajak yang lain untuk ikut 
memanfaatkan CCTV yang memang 
diletakkan di jalan Lintas RT/RW. Yang 
biaya operasionalnya ditanggung 
bersama untuk kepentingan bersama.” 
Ujar Bayu Aritonan, Ketua RT 12.

Selain itu, kampung ini 
juga memiliki jaringan RT-RW Net 
(Roelas.Net). Ide Awalnya berawal 
dari kebutuhan warga yang dinilai 
sangat perlu dukungan teknologi 
internet. Kampung Cyber membuat 
jaringan internet yang bisa diakses 
oleh warganya dengan biaya 
operasionalnya ditanggung oleh 
warga yang menggunakan fasilitas 
internet, sehingga tidak memberatkan 
semua warga. Perangkat kampung 
beserta Team Roelas.Net nya telah 
mempersiapkan segala sesuatunya 
mulai wilayah, Sistem Manajemen, 
administrasi hingga Sumber Daya 
Manusia. Hingga, minggu 21 Oktober 
2018 lalu mereka telah mendirikan 
tower sektoral yang nantinya untuk 
mendukung seluruh Jaringan dengan 
jarak jangkau10 km.

“Pengadaan RT-RW Net 
sebenarnya sudah bukan hal baru 
lagi, banyak sekali kampung yang 
sudah punya jaringan mereka sendiri. 
Tapi kalau di Kampung Cyber kami, 
RT-RW Net kami manfaatkan untuk 
juga menunjang program atau aplikasi 
‘Surat Warga’ yang kami kembangkan, 
itu sepertinya baru dan hanya ada 
disini,.” Ujar Rino Sudibyo, Humas 
Kampung Cyber.

Surat Warga (SW) merupakan 
aplikasi yang akan memfasilitasi warga 
di tingkat RT-RW hingga Kelurahan 
maupun Polsek Setempat. Selain untuk 

memudahkan masyarakat, aplikasi 
ini juga mendukung pemerintah 
kota Surabaya yang menerapkan 
e-Goverment hingga ke tingkat 
masyarakat.

Aplikasi hasil karya Kampung 
Cyber ini dapat di akses melalui 
Browser. Dengan masuk pada Website 
https://suratwarga.id/ warga sudah 
bisa memohon surat pengantar secara 
online. Beberapa surat yang bisa 
diakses antara lain keterangan belum 
berKTP, domisili, kehilangan, kelahiran, 
keluarga miskin, kelurahan, kematian, 
keramaian, SKCK dll yang selama ini 
harus bertemu dengan perangkat 
kampung dulu untuk dapat mengurus 
lebih lanjut ke kelurahan.

Dalam aplikasi surat warga 
juga terdapat menu ‘Laporan Warga’ 
sebagai wadah pengaduan yang 
ingin disampaikan dari warga kepada 
perangkat kampung hingga kelurahan. 
Inovasi ini dapat menyederhanakan 
birokrasi yang tujuannya untuk 
memberikan pelayanan cepat untuk 
warga. Selain itu, aplikasi tersebut 
dapat memantau langsung jumlah 
warga yang ada di wilayah tersebut.

“untuk menjaga keamanan 
aplikasi ini perlu verifikasi. Semua 
memang bisa login, tapi setelah 
login pengguna harus mengunggah 
beberapa berkas seperti KTP dan lain-

lain untuk dapat mengakses fasilitas 
yang ada. Setelah unggah berkas 
pihak RT yang memverifikasi apakah 
benar akun tersebut adalah warga 
kami. RT dapat akses dari RW dan RW 
dapat akses dari Kelurahan sehingga 
lebih terstruktur dan aman.” Tambah 
Rino.

Dari rentetan usaha, pendirian 
tower sektoral Roelas.net, hingga 
Aplikasi Surat Warga yang menjadi 
Program unggulan kampung cyber 
tersebut, diharapkan mampu 
mendongkrak semangat warga bisa 
terus berkembang dan maju demi 
tujuan dan komitmen awal untuk 
memajukan kampung dan Surabaya.

“Saat ini kami terus melakukan 
pengembanan dan beberapa izin 
seperti persetuan dari Dispendukcapil 
dan instansi lain yang perlu dilengkapi. 
Kami harap kampung Cyber ini 
dengan kreatifitas dan inovasi para 
pemuda kampung kami dapat 
menjadi contoh bermanfaat untuk 
kampung lain, dan mendapat apresiasi 
lebih dari pemerintah kota Surabaya 
yang akan sangat membantu dalam 
pengembangan dan tindak lanjut dari 
aplikasi ini” Ujarnya. (NYW)

Warga yang memperkenalkan  
aplikasi surat warga
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Memaknai 
Keheningan Nyepi

Oleh: 
I Nyoman Sugiarta dan  I Ketut Sukayasa

Nyepi adalah sebuar proses pengembalian 
(tawur) atas apa yang telah kita petik 
(ambil) sebagai sari kehidupan, agar dapat 
dikembalikan dengan memadai sebagai 
simbul bakti.  Terbangun proses kehidupan  
yang seimbang dalam artian sekala dan 

niskala, adalah suatu bentuk penghargaan terhadap 
alam semesta  yang telah melimpahkan rahmatnya. Pola 
eksploitasi (pengambilan)  yang berlebihan adalah perilaku 
yang keliru dalam menjaga alam. Kebaikan alam semesta 
dengan segala isinya harus mampu dikelola dengan 
manajemen keluhuran budi, agar selalu memberi manfaat  
seoptimal mungkin selama kita menjalani kehidupan.
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Alam dalam artian luas 
(Buana Agung dan Buana Alit) akan 
mengalami guncangan, ketika kita 
tidak mampu menjaga keseimbangan 
yang pada akhirnya merusak 
keharmoniasan hubungan sesama 
makhluk hidup. Untuk itu sangat 
menuntut adanya kesadaran yang 
utuh atas panggilan diri,  agar mampu 
menjaga alam secara seimbang. 
Mampu memaknai kehidupan, dimana 
merusak alam semesta sama dengan 
merusak diri sendiri. Keterikatan kita 
untuk selalu menjaga alam semesta 
adalah sebuah keharusan. Alam akan 
memberi pelajaran, ketika kita mulai 
merusaknya secara kebablasan.

Nyepi juga diharapkan 
mampu mengendalikan kekuatan  
panca indera, agar dapat menekan 
gelombang nafsu yangberlebihan. 
Senjata ampuh yang dapat merusak 
diri kita adalah  ketika kebuasan 
nafsu panca indera kita tidak mampu 
dikendalikan. Untuk itu perlu adanya 
refleksi diri yang kuat membingkai, 
agar tidak terperosok ke lubang terjal. 
Nyepi sebagai media membangun 
dialog dalam sunyi, agar mampu 
menyentuh ruang papa agar dapat 
melahirkan sosok umat  suci terlahir 
kembali. Nyepi adalah proses 
pengayaan jiwa dalam keheningan 
yang penuh dengan muatan 
spiritualitas.

Menyambut Tahun Baru Caka 
1935, dengan pantangan (catur brata) 
yang  menjadi bentuk penghayatan 
diri. Jauh dari bentuk hura-hura 
dan hiburan (amati lelanguan) yang 
menjebak. Umat dapat memaknai 

Nyepi dengan puasa tidak menyalakan 
api atau memasak (amati geni) 
sebagai bentuk ujian diri. Kita mesti 
mampu memusat diri tidak makan 
selama 24 jam, bagaimana dapat 
merasakan rasa lapar. Ini adalah 
bentuk toleransi diri dalam merasakan 
penderitaan ketika ada saudara kita 
yang kekurangan (tidak makan) karena 
hidupnya papa. Dari segi kesehatan 
puasa sangat bermanfaat bagi tubuh, 
untuk menormalkan metabolisme 
tubuh. Di samping itu puasa (tidak 
makan) dalam jangka waktu tertentu 
dapat juga digunakan  untuk melatih 
ketahanan fisik.

Sesungguhnya Catur Brata 
Penyepian adalah sebagai alat 
menguji kadar pengendalian diri 
kita. Sejauh mana kualitas diri yang 
ditunjukkan oleh kemampuan 
menjalankan Catur Brata Penyepian. 
Bagaimana ketika kepekaan kerja 
panca indera dihentikan sementara, 
sebagai bentuk napak tilas bersifat 
ke dalam dan ke luar (inward and 
outward looking) dalam upaya 
meredam sifat keserakahan.  Ketika 
kegelapan (amati geni) terjadi sebagai 
simbul mampu memusatkan pikiran 
melalui puasa tidak makan (upawasa) 
adalah bagian dari melatih tingkat 
kesabaran jiwa. Keadaan ini akan 
menyentuh jiwa untuk selalu eling 
akan hakikat kehidupan.

Dengan berhentinya proses 
aktivitas keseharian (amati karya) saat 
Nyepi, secara fisik memberi tubuh 
untuk istirahat. Keadaan ini akan 
dapat digunakan sebagai perenungan 
apakah kerja yang kita lakukan dapat 

bermafaat untuk diri kita sendiri 
dan orang lain. Apakah pekerjaan 
yang kita lakukan mengambil hak 
orang lain (korupsi), sehingga 
mengalami penderitaan secara kolektif  
masyarakat? Perenungan seperti ini 
adalah bentuk mengingatkan kita 
agar hasil yang kita peroleh tidak 
“matehamahan wesia.” Sekecil apapun 
rejeki kita peroleh kalau diperoleh 
dengan cara suci akan “mesari” dalam 
menjalani kehidupan ini.

Kenapa dalam keheningan 
Nyepi tidak diperkenankan bepergian 
(amati lelungan) dan mencari 
hiburan (amati lelanguan). Dalam 
era sekarang ini, ketika pikiran 
mengalami kejenuhan, maka 
biasanya akan  refreshing ke tempat 
yang menarik, entah ke pantai, ke 
gunung atau  ke tempat hiburan. 
Ini cara umum dilakukan oleh 
sebagian besar masyarakat, agar 
kejenuhan dirasakan hilang. Cara 
instan ini memang dianggap cukup 
mujarab oleh kalangan tertentu, 
tetapi  itu terkadang hanya bersifat 
di permukaan saja. Ketika kekuatan 
jiwa kita masih rapuh, maka secara 
reflek permasalahan itu akan muncul 
kembali dengan sendirinya memburu 
kita. Untuk itu memperkuat ketahanan 
diri, dimana dapat memaknai hakekat 
hidup dengan segala problemanya 
agar lebih sabar, tenang, tabah, dan 
tulus menghadapinya. Terbangunnya 
kekuatan jiwa yang mumpuni dalam 
perenungan Nyepi akan memberi 
dampak pada kualitas diri dalam 
menghadapi segala tantangan dan 
cobaan.
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Sate Lilit
Bahan:

Cara Membuat:

• 400 gr Ikan tenggiri giling
• 100 gr Ayam giling
• 25 gr Tepung kanji
• 50 gr Tepung terigu
• 1 buah Kuning telur
• 1 ruas Kunyit
• 1 ruas Jahe
• 4 buah bawang putih

• 6 buah bawang merah
• 1 ruas Kencur
• 4 buah Cabai merah
• 1 ruas Lengkuas
• Garam secukupnya
• Gula merah secukupnya
• Batang serai.

1. Haluskan kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah , kencur, cabai, lengkuas, garam, gula merah hingga halus.
2. Tumis bumbu hingga matang.
3. Campur ikan tenggiri & ayam giling, tambahkan tepung kanji, tepung terigu, kuning telur,tumisan bumbu dan serai.
4. Bentuk sate lalu lilitkan kebatang serai panggang dan sajikan.

Es Daluman
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Sate Lilit Es Daluman
Bahan: Cara Membuat:
• 500 gr daun daluman/ cincau hijau 

(cuci bersih)
• 600 ml air matang
• 200 gr gula merah
• 2 lembar daun pandan
• 1/2 butir daging kelapa tua, pang-

gang, parut
• 1/2 sdt Garam
• secukupnya Es batu

1. Ambil wadah, letakkan daun daluman, beri 400 ml air, remas-remas 
menggunakan tangan, sampai daun hancur dan air berubah menjadi warna hijau 
dan berlendir (disarankan jangan pakai blender)

2. Siapkan wadah lainnya, saring, lalu diamkan hingga mengental (kurleb 30 mt)
3. Siapkan wadah lain, ambil parutan kelapa, beri 200 ml air matang, remas-remas 

hingga santan keluar lalu saring
4. Siapkan panci, tuang 200 ml air, daun pandan, dan gula merah, aduk-aduk 

hingga gula merah larut, beri garam, aduk kembali hingga mendidih dan air 
sedikit surut, matikan kompor, saring

5. Ambil gelas, tuang es baru, tuang daluman, tuang santan, dan beri gula sesuai 
selera
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Cangkrukan
Suroboyo

Nasron: Pak, arep ndaptar nyalon dadi pulisi
Polisi: Umurmu piro?
Nasron: 40 tahun
Polisi: Ketuweken, gak memenuhi sarat
Nasron: Ojo gelem dibodoni karo sarat. Seng 
ngerti maksute sarat iku yo sing nggawe sarat. Opo 
sampeyan sing nggawe? 
Polisi: Ngono? Yo wis sak karepmu... Lulusan opo?
Nasron: SD
Polisi: SD? Ora masuk kriteria
Nasron: Ojo gelem dibodoni karo kriteria. Sing ngerti 
maksude...
Polisi: Cukup! Ojo diterusno... Sing ngerti artine 
kriteria iku yo sing nduwe kriterio. Ngono to 
karepmu?
Nasron: Cerdas sampeyan
Polisi: Duwurmu piro?
Nasron: 140 senti
Polisi: Kependeken. Ora mlebu standart
Nasron: Ojo gelem dibodoni karo standart
Polisi: Cukup! Iso renang opo ora?
Nasron: Ora
Polisi: Nduwe catetan kriminal opo ora?
Nasron: Ono thithik... Tau kecekel pas main domino, 
pak
Polisi: Yo wes, koen di trimo. Mulai mene koen 
ditugasno nok unit anjing pelacak
Nasron: Tugasku lapo pak?
Polisi: Njenggong karo ngambus-ambus TKP
Nasron: Asuuuuu....!!

daptar pulisi

Kapanane onok Salesman Vaccum Cleaner teko 
nhik omahku.
Ewangku durung sempet ngomong opo-opo 
moro-moro salesman iku mau langsung
nyebarno tembelek wedhus ndhik karpet.
Jarene ngene ''Wis pokoke buk, lek sampek 
vaccum cleanerku iki gak isok nyedot, tak jamin 
tak emploke sithok-sithok tembeleke wedhus 
iku."
Jare ewangku "Peno kepingin didhulit sambel 
tha ngemploke ?".
"Lho opoko masalae ?" salesmane takok.
"Lha peno gak ndhelok tha saiki lampu mati ..."

Sales
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Ketika petir menyambar pohon, aliran listrik 
akan langsung menjalar cepat ke akar

Dalam keadaan basah, pohon dapat menjadi 
penghantar listrik

Jika hujan disertai angin kencang, pohon akan 
berpotensi tumbang dan membahayakan 
orang yang ada di bawahnya

Banyak pengendara motor ketika hujan 
turun langsung cepat-cepat mencari tempat 

berteduh. Kita perlu berhati-hati memilih 
tempat berteduh seperti di bawah 

pohon.mengapa? Ini alasannya...

Suarakan Pengalaman Anda! 
 
Majalah Gapura memberikan kesempatan kepada warga kota yang 
ingin berbagi pengalaman, masukan, serta gagasan tentang kota 
Surabaya. Kirimkan tulisan anda dengan tema “Taman Kota” 
maksimal 600 - 800 kata, disertai biodata dan pasfoto terbaru ke 
red2gapura@gmail.com 
Tulisan paling lambat diterima tanggal 15 April 2019. 
Bagi satu tulisan terbaik akan dimuat di Gapura edisi Mei 2019 
dan mendapat hadiah ekslusif Buku Taman Surabaya  
 
Kami tunggu!



JALAN AHMAD YANI
SURABAYA


