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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.

 Kehidupan perkotaan dan urusan sampah dua hal yang tak terpisahkan. Umumnya, sampah menjadi  problem 
utama warga kota dengan kepadatan tinggi. Produksi sampah yang terus meningkat seiring bertambahnya penduduk 
akan menjadi masalah pada sisi kesehatan masyarakat, juga keindahan kota. Namun, persoalan sampah bukanlah 
urusan yang tak dapat dikelola. Hanya saja, butuh komitmen sekaligus strategi yang tepat. 

 Sebagai kota terdepan dalam aspek lingkungan, sampah menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Surabaya. 
Kami berkomitmen penuh untuk terus mengembangkan berbagai metode dalam penanganan ragam sampah. 
Sesungguhnya, sampah dapat dikonversi menjadi material yang dapat digunakan kembali. Sebagai contoh Rumah 
Kompos dapat menghasilkan pupuk dari sampah daun, yang selanjutnya digunakan kembali untuk menyuburkan 
tanaman. Selanjutnya, Pemerintah Kota terus mengembangkan konversi sampah menjadi energi listrik. Tak lupa, 
program terbaru yang mendapat sambutan positif warga yaitu Bus Suroboyo yang hanya dapat diakses dengan 
menukar sampah plastik.

 Dari ketiga program besar di atas serta yang lain yang tak kalah penting, kami justru mencatat satu capaian 
terbesar tentang pengelolaan sampah ada di permukiman warga. Masyarakat yang terus berkembang, yang makin 
memiliki kesadaran atas lingkungannya. Warga kota melakukan pemilahan sampah mandiri, mengolahnya menjadi 
barang berguna, menjaga kebersihan, mempercantik wilayah tinggalnya sehingga menjadi indah dan nyaman  

 Urusan sampah ini menjadi pekerjaan yang tak pernah selesai. Pemerintah Kota berterima kasih atas dukungan 
semua pihak, terutama warga, dalam menjaga komitmen mengelola sampah. Semoga kita dapat menciptakan 
kehidupan yang lebih baik. 

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Perwali Nomor 12 Tahun 2019 menjadi 
landasan hukum pemutihan denda PBB

Pemutihan denda PBB berlaku 1 April hingga 
30 Juni 2019

Pemutihan denda pbb berlaku untuk denda 
tahun 1994 hingga 2018

Pemutihan denda PBB diadakan dalam rangka 
HUT Ke-726 Kota Surabaya

Kebijakan ini diharapkan bisa kurangi beban 
masyarakat

P B B Rp

BANGGA
SURABAYA
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Berharap pada Potensi 
Energi Listrik dari Sampah

Pembangkit Listrik Tenaga 
Gas yang diperoleh dari 
proses sanitary landfill

Identik sebagai penyebab 
pencemaran lingkungan 

membuat tumbuh 
banyak gerakan yang 

mengkampanyekan 
pengurangan sampah 

sehari-hari. Padahal 
dengan pengeloaan 
yang tepat, dampak 

buruk sampah dapat 
diminimalisir bahkan dapat 

dikonversikan menjadi 
material yang berguna, 

seperti energi listrik.

Koordinator Operasional 
PT. Sumber Organik selaku 
pengelola TPA Benowo, 
M. Ali Ashar, berpendapat 
pada umumnya jumlah 
sampah dalam suatu 

kota berbanding lurus dengan 
pertumbuhan penduduk dan 
ekonominya. Artinya, semakin tinggi 
pertumbuhan penduduk dan ekonomi 
di suatu kota, maka tingkat konsumsi 
juga akan meningkat. 

“Ketika konsumsi masyarakat 
meningkat, tentu saja sampah yang 
dihasilkan juga akan bertambah. 
Adanya sampah itu sudah menjadi 
keniscayaan. Itu tidak salah, yang 
salah adalah ketika sampah-sampah 
tersebut tidak dikelola dengan benar,” 
jelasnya saat ditemui redaksi Gapura 
di Kantor Operasional PT. Sumber 
Organik.

Pengelolaan sampah tidak 
benar yang dimaksud Ali adalah ketika 
sampah masih menghasilkan polutan 
berbahaya bagi lingkungan. Misalnya 
dengan cara dibakar atau ditimbun 
begitu saja sehingga menghasilkan 
zat gas dan cairan yang bisa merusak 
lingkungan sekitar. Di TPA Benowo 
sendiri, sampah yang masuk akan 
diolah secara sistematis dan tuntas. 
Diawali saat truk pengangkut 
sampah masuk lalu muatan truk akan 
ditimbang di jembatan timbang. 

Menurut Ali, hal ini penting 
dilakukan karena seluruh perencanaan 
pengelolaan sampah berawal 
dari data jumlah sampah yang 
masuk. “Tanpa data tersebut, pasti 
perencanaan pengelolaan sampah 
akan kacau. Dari data itulah kita bisa 
menentukan dimana titik buang untuk 
sampah tersebut,” jelas Ali.Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang 

diperoleh dari proses sanitary landfill
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Lebih lanjut, titik buang adalah 
penamaan area sampah-sampah 
akan ditumpuk dan dilakukan proses 
penguraian. Di TPA Benowo dengan 
luas 37 hektar, memiliki beberapa 
area titik buang yang diberi kode A, 
B dan C. Masing-masing area masih 
terbagi lagi menjadi beberapa sub 
area. Setelah itu, sampah-sampah 
tersebut akan ditutup dengan tanah 
atau geomembran yang berfungsi 
menjaga kestabilan ruang dan oksigen 
agar bakteri pengurai mampu bekerja 
dengan optimal. Sistem ini dinamakan 
Sanitary Landfill.

Dengan sistem sanitary landfill, 
sampah soft organik dapat terurai 
habis dalam kurun waktu 3 – 7 bulan.  
Sedangkan sampah hard organik 
seperti kayu, membutuhkan waktu 
sedikit lebih lama. Ketika sampah 
terurai akan menghasilkan gas CH4 
atau metana dan air lindi.

“Memang Sanitary Landfill 
merupakan sistem pengolahan 
sampah terbaik saat ini. Dengan 
catatan ada treatment khusus setelah 
sampah diurai. Sebab, ketika sampah 
terurai, ia akan menghasilkan gas 
metan dan air lindi. Keduanya perlu 

penanganan khusus agar tidak 
merusak lingkungan,” jelas Ali.

Keistimewaan pengolahan 
sampah di Surabaya terletak pada 
treatment pasca sampah dimasukkan 
ke area Sanitary Landfill. Tidak 
semua daerah mampu memberikan 
treatment khusus pada gas metan 
dan air lindi karena penanganan yang 
dilakukan oleh PT. Sumber Organik 
menggunakan sistem Advanced 
Oxidation Process (AOP). 

Dijelaskan Ali, air lindi yang 
dihasilkan dari seluruh area titik 
buang akan dialirkan menuju satu titik 
berupa kolam penampungan seluas 
kurang lebih 1 hektar. Air berwarna 
hitam pekat ini kemudian dipompa 
dan masuk ke dalam AOP untuk 
dijernihkan. Setelah dijernihkan, air 
tersebut dialirkan untuk kebutuhan 
operasional kantor TPA Benowo.

“Kita sudah pernah coba teknik 
biologi dan kimia untuk menangani 
air lindi. Tapi AOP lah yang terbaik. 
Hasilnya bisa dilihat langsung, seluruh 
air di toilet menggunakan air hasil 
penyaringan AOP,” ujar Ali sambil 
menunjukkan air hasil penjernihan.

Memang, lanjut Ali, hasil 
penjernihan air lindi dengan sistem 
AOP tidak sejernih air layak minum. 
Namun, air tersebut sudah layak 
untuk keperluan MCK sehari-hari dan 
tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya ikan 
dalam kolam penampungan air hasil 
penjernihan.

“Kita jaga betul agar air lindi 
ini tidak keluar area TPA. Sebab, 
TPA Benowo dikelilingi oleh tambak 
warga. Kalau sampai keluar, bisa 
membahayakan ikan-ikan budidaya 
warga sekitar. Tidak semua kota bisa 
mengolah air lindi. Setahu saya, 
Surabaya menjadi leader dalam 
pengolahan sampah,” jelas Ali.

Sedangkan untuk gas metana 
yang dihasilkan dari penguraian 
sampah, sambung Ali, dialirkan melalui 
pipa gas menuju pembangkit listrik. 
Gas metan tersebut dijadikan bahan 
bakar untuk pembangkit tenaga listrik 
sehingga tidak mencemari udara. 
Terdapat dua unit pembangkit listrik di 
TPA Benowo yang siap mengubah gas 
metan menjadi listrik.

Proses penjernihan air lindi 
dengan sistem AOP
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Kedua unit pembangkit 
listrik tersebut dapat menyuplai 1,65 
Megawatt untuk PLN. Terkait listrik 
yang mampu dihasilkan dari sampah 
ini, PT. Sumber Organik bekerja sama 
dengan PLN. Dengan adanya kerja 
sama yang diikat secara legal, maka 
ada tuntutan untuk menjalankan 
program mengubah sampah menjadi 
listrik setiap harinya.

“TPA-TPA yang berhasil 
mengubah sampah menjadi listrik 
sebenarnya bukan hanya kita. Tapi 
seringkali mereka jalankan itu saat 
ada momen tertentu. Konsistensinya 
kurang. Sedangkan kalau di sini, 
kita sudah teken MoU dengan PLN. 
Menyuplai 1,65 Megawatt per jam 
nonstop sudah menjadi kewajiban 
kiita setiap harinya,” jelas Ali sembari 
mengajak berkeliling area TPA 
Benowo.

Adanya MoU antara PT. 
Sumber Organik dan PLN, membuat 
pengolahan sampah menjadi 
tenaga listrik dapat dijalankan seara 
profesional dan bekelanjutan. Hal 
inilah alasan mengapa PT. Sumber 
Organik tidak menyalurkan energi 
listrik hasil Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah secara sukarela ke warga 
sekitar seperti kebanyakan TPA 
lainnya.

Ali mengakui, bahwa gas 
yang diolah sebagai bahan bakar 
pembangkit listrik merupakan gas 
yang berasal dari proses penguraian 
sampah organik. Sedangkan sampah 
anorganik masih tertinggal dan 
menyatu dengan pasir yang disebut 
sebagai sampah lama. 

“Kesulitan kita adalah sampah 
yang masuk ini merupakan sampah 
campur. Masyarakat kita masih belum 
terbiasa memilah sampah organik dan 
anorganik. Karena itu, setelah sampah 
organik terurai, menyisakan sampah 
anorganik,” jelasnya.

Ruang kontrol pembangkit 
listrik
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Namun, Ali tidak khawatir. 
Sebab, PT. Sumber Organik tengah 
membangun Gasifikasi Plant. 
Dengan Gasifikasi Plant, baik sampah 
organik maupun anorganik dapat 
dimanfaatkan untuk pembangkit 
listrik. Output listrik yang dihasilkan 
pun berkali-kali lipat dibandingkan 
unit pembangkit listrik sebelumnya, 
sebesar 9 Megawatt per jam.

Selain itu dengan Gasifikasi 
Plant, sampah di seluruh kota 
Surabaya yang mencapai 1.700 ton 
per hari dapat dimanfaatkan dengan 
optimal. Menurut Ali, jumlah 1.700 
ton sampah per hari jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pertumbuhan penduduk dan ekonomi 
di Surabaya.

“Kalau melihat pertumbuhan 
penduduk dan ekonomi di Surabaya, 
seharusnya ada 3.000 ton sampah 
per harinya. Ini menunjukkan bahwa 
program-program Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya dalam mengurangi 
sampah telah berjalan efektif,” tandas 
Ali.

Di samping pengolahan 
sampah TPA Benowo, Pemkot 
Surabaya masih memiliki banyak 
sekali program berkaitan dengan 

lingkungan. Mulai dari merdeka dari 
sampah, kegiatan green n clean, 
rumah kompos, dan bank sampah. 
Bersama TPA Benowo, pemkot 
berupaya menerapkan teknologi 
Waste to Energy. 

Dengan demikian, sampah 
tidak lagi menjadi persoalan baik 
terhadap lingkungan maupun 
masyarakat yang harus dimusuhi. 
Sebaliknya, berdamai dengan sampah 
dan memanfaatkan sampah untuk 
kepentingan dan kebaikan masyarakat 
Surabaya. (Fen)

Pembangunan gasifikasi plant
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Hasil Melimpah, 
Hemat Biaya Perawatan Taman

Surabaya seakan tak 
membiarkan sampah 

tidak terkonversi menjadi 
material yang berguna. 

Selain listrik, sampah daun 
diubah menjadi kompos 

yang digunakan untuk 
menyuburkan taman, bahkan 

dibagikan ke warga.

Penanganan sampah masih 
menjadi pekerjaan rumah di 
Indonesia utamanya kota-
kota besar. Hingga saat ini, 
persoalan sampah belum 
dapat ditangani secara 

maksimal. Ditambah meningkatnya 
jumlah penduduk serta aktivitas 
yang padat membuat permasalahan 
sampah semakin sulit untuk 
diselesaikan. 

Namun, permasalahan sampah 
tidak berlaku bagi Kota Surabaya. 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
memiliki banyak cara untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Salah satunya 
dengan menerapkan sistem ‘Waste 
to Energy’ baik skala kecil maupun 
skala besar di sebagian Tempat 
Pembuangan Sampah (TPS). 

Puluhan TPS di Surabaya 
sendiri dibangun atas dasar sistem 
3R (Reuse, Reduce, dan Recycle). 
Reduce, kegiatan mengurangi 
sampah (membuang sampah 
yang tak terpakai), Reuse, kegiatan 
menggunakan kembali sampah 
yang dapat digunakan dan Recycle, 

kegiatan yang mengelola kembali  
atau mendaur ulang sampah.

TPS ini kemudian difungsikan 
sebagai rumah kompos yang tersebar 
banyak di beberapa wilayah surabaya. 
Salah satunya rumah Kompos terbesar 
dan tertua yang terletak di Bratang 
sejak 1996. Rumah kompos bratang 
mampu menghasilkan listrik sebesar 2 
Kilowatt yang kemudian dimanfaatkan 
untuk menerangi area energi rumah 
kompos itu sendiri dan taman flora.

Selain itu, rumah kompos 
bratang merupakan satu dari 
sekian banyak rumah kompos dan 
TPS yang mengahasilkan energi 
diantaranya, TPA benowo yang 
berhasil merealisasikan Proyek 
pembangkit listrik tenaga sampah 
(PLTSa) skala besar dengan metode 
sanitary landfill yaitu proses gastifikasi 
untuk mengasilkan listrik. Lalu, PLTSa 
Benowo mampu mengelola setoran 
sampah yang mencapai 1.400 ton dari 
seluruh wilayah Surabaya menjadi 
listrik yang kemudian langsung 
dijual ke PLN dan didistribusikan ke 
pelanggan.

Produksi Pupuk Mandiri di Rumah Kompos
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Cara Kerja Pengelolaan Sampah 
Menjadi Kompos

Sebagai awalan, setiap rumah 
kompos mendapat kiriman sampah 
dari berbagai macam wilayah di 
Surabaya. Jenis sampah yang datang 
pun beragam, mulai sampah basah 
(sampah pasar atau sampah rumah 
tangga) dan sampah ranting yang 
berasal dari Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). 

Treatment yang diberikan 
pun berbeda-beda, sesuai dengan 
jenis sampahnya. Langkah pertama, 
sampah akan dipisahkan bedasarkan 
golongannya. Sampah ranting dipisah 
menjadi 3 golongan yaitu dedauanan, 
ranting-ranting kecil dan ranting-
ranting besar. Ketiga jenis sampah 
tersebut perlu dipisahkan karena 
proses pencacahan dilakukan dengan 
mesin yang berbeda-beda sesuai 
dengan tebal dan jenis sampahnya 
agar mendapatkan hasil yang 
maksimal.

Khusus ranting-ranting besar, 
tidak dapat dikelola besama dengan 
jenis sampah lainnya. Selain karena 
ukuran yang besar, jenis rantingnya 
tergolong keras sehingga belum ada 
mesin yang dapat mengelolanya. 
Meski tidak dikelola menjadi kompos, 
ranting besar dimanfaatkan menjadi 
bahan bakar pengaspalan jalan.

Sementara untuk sampah 
dedaunan dan ranting berukuran kecil 
dicacah menjadi serpihan-serpihan 
kecil melalui dua mesin yang berbeda. 
Sedangkan untuk sampah organik 
dari pasar dan rumah tangga dicacah 
menggunakan mesin pencacah daun.

Lebih lanjut, berbagai macam 
cacahan sampah rumah tangga, pasar, 
daun dan ranting kemudian dicampur 
menjadi satu. Hal ini biasa dilakukan 
dan tidak berbahaya karena jenis yang 
sampah yang berbeda-beda dapat 
membaur secara bersama. 

Setelah proses pencampuran, 
proses selanjutnya adalah proses 
pembusukan. Diperlukan waktu 
sekitar 21-30 hari untuk mendapat 
pembusukan yang pas. Tenggang 
waktu yang lama dilakukan agar 
mendapatkan hasil kompos yang 
maksimal. Kompos yang dihasilkan 
adalah kompos murni dan kompos 
organik, tanpa campuran bahan kimia. 

Selama proses pembusukan, 
tercium aroma tak sedap disekitar 
tumpukan sampah. Menjelang 
pematangan atau hari-hari akhir, 
aroma kurang sedap lamat-lamat 
berkurang. Pertanda kompos mulai 
“matang” dan siap dimanfaatkan. 

Nantinya, kompos yang 
dihasilkan akan distribusikan ke semua 
taman dan lahan hijau di Surabaya. 
Terobosan ini kemudian mengurangi 
biaya perawatan tanam-taman 
di kota Surabaya. Selain itu, bagi 
warga Surabaya yang membutuhkan 
kompos, bisa mendatangi rumah 
kompos yang ada di Surabaya tanpa 
dipungut biaya dan membawa KTP. 
Namun apabila kebutuhan kompos 
sangat banyak seperti 1-2 pickup, 
harus melampirkan surat ke dinas 
kebersihan dan pertamanan terlebih 
dahulu.  (NYW/WF). 

Proses pencacahan daun dan 
ranting
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Menabung Tak Selalu dengan Uang
Ajakan menjaga lingkungan 

selalu dilakukan Pemkot 
Surabaya hingga di tingkat 

paling domestik. Gerakan 
pemanfaatan sampah terus 

dilakukan di lingkungan 
permukiman dengan 

bermacam upaya, salah 
satunya ialah program 

bank sampah

Bank sampah merupakan 
konsep pengumpulan 
sampah kering yang dipilah 
serta memiliki manajemen 
layaknya perbankan 
tapi yang ditabung 

bukan uang melainkan sampah. 
Jenis apa saja sampah yang bisa 
ditabung dan bagaimana manfatnya 
bagi masyarakat? Gapura akan 
menguraikannya berdasarkan cerita di 
lapangan. 

Pagi itu (23/03) jurnalis Gapura 
berkesempatan melihat secara 

langsung proses penimbangan bank 
sampah di Jalan Pagesangan Gang 
1 (RT 02 RW 01). Ketika sampai di 
lokasi dari luar terlihat empat sampai 
lima orang yang membentuk antrian 
mengular, di sebelah tangan kanan 
dan kirinya menenteng beberapa 
kantong plastik berukuran besar 
yang dari luar samar-samar terlihat 
isi di dalamnya kemasan bekas air 
mineral ataupun bungkus deterjen. 
Sesekali  dari mereka meletakkannya 
di aspal sejenak mengurangi rasa lelah 
menjinjing sampah-sampah tersebut.

Mengunduh Manfaat Keberadaan Bank Sampah

12
APRIL

- 2019 -

LIPUTAN
UTAMA PENGELOLAAN SAMPAH

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   12 22/04/2019   15:25:38



Sementara itu, ketika berjalan 
menghampiri sumber antrian rupanya 
mereka yang tengah berbaris di 
depan teras rumah sedang menunggu 
giliran untuk menimbang sampah 
yang dibawanya. Hal ini pun diperjelas 
oleh Melik Masfiatin sebagai fasilitator 
lingkungan Kelurahan Pagesangan. 

“Prosesnya ini warga (nasabah) 
datang membawa sampahnya dengan 
kondisi yang sudah terpilah. Lalu 
pengurus menimbang sesuai dengan 
ukuran, ini kan pengurus merasa 
diringankan ketika dulu belum ada 
bank sampah warga membawa semua 
jenis sampahnya, pengurus yang 
memilah. Kalau sekarang dalam satu 
ikat plastik ada sampah plastik, satu 
ikat lagi duplex, botol biru, botol putih 
dan sebagainya,” terang Melik.

“Bu Wiyadi, botol biru 0,12 
kg, botol putih 0,80 kg,” seru petugas 
timbang, kemudian disambut jawaban 
“ya lanjut” oleh petugas lain yang 
bertanggung jawab mencatat hasil 
timbangan tiap-tiap nasabah. Setelah 
dicatat warga bisa langsung pulang 
ke rumah masing-masing, sedangkan 
sampah-sampah yang dibawa tadi 
akan diambil alih oleh petugas untuk 
dimasukkan ke dalam karung yang 
lebih besar berdasarkan jenisnya, 
jika semua proses selesai baru lah 
pengepul akan datang dan membeli 
sampah-sampah tersebut. 

Di tengah proses 
penimbangan Gapura berhasil 
mewawancarai beberapa warga, 
mereka adalah M Saleh, Wiyadi, dan 
Umar. Ketiganya sudah mengikuti 
program ini sejak delapan tahun yang 
lalu ketika bank sampah di wilayah 
mereka pertama kali berjalan. Ketiga 
warga ini sepakat merasakan manfaat 
dari hadirnya bank sampah. 

“Sudah sejak pertama 
mengirim. Di samping kita juga 
menghasilkan jadi tidak terlau banyak 
membuang sampah. Senang karena 
kan kita mendapat hasil buat nambah 
income belanja,” terang wanita yang 
biasa dipanggil bu Saleh ini. 

Hal senada juga diungkapkan 
Wiyadi “mulai pertama bank sampah 
ini ada udah ikut. Sebagai warga RT 
02 mengikuti kegiatannya ibu-ibu 
terus merasakan dengan adanya bank 

sampah. Alhamdulillah setiap satu 
tahun sekali kan dibagikan, meskipun 
kadang merasa ribet karena memilih 
sampahnya tapi dibuat enteng aja 
. Kadang juga ngajak tetangga 
yang belum ikutan, kadang bantuin 
mereka supaya tahu cara memilahnya 
kresek, plastik, gelas mineral sendiri,” 
imbuhnya. 

Sementara Sutamar satu 
satunya lelaki yang sedang mengantri 
itu mengaku sering dibantu oleh 
keluarganya dalam memilah sampah, 
dan plastik adalah jenis sampah yang 
sering ia setorkan. 

Ya, warga memang tidak 
langsung mendapat uang hasil dari 
menabung sampah saat itu juga, 
melainkan hasil tabungan baru 
bisa diambil pada minggu kedua 
menjelang hari Raya Idul Fitri. Namun 
tidak dipungkiri jika ada  keperluan 
yang mendesak petugas mengizinkan  
warga menarik tabungan mereka.  

Delapan orang petugas bank 
sampah hidup sejahtera ini saling 
bekerjasama secara kompak melayani 
pelanggan setiap satu bulan sekali dari 
pukul 07.00-11.00. Aroma menyengat 
yang sesekali terhirup seakan 
tidak dirasakan demi memberikan 
pelayanan kepada para nasabah. 

Dalam satu bulan bank 
sampah  hidup sejahtera berhasil 
mengumpulkan 500 sampai 600 
kg sampah sedangkan untuk jenis 
sampah yang paling sering disetor 
ialah duplex. Walaupun begitu 
petugas juga selalu menghimbau 
agar warga membawa sampah yang 
memang betul-betul dari rumahnya. 

Jika di awal tadi bank sampah 
yang dibahas sudah berusia tahunan. 
Berbeda dengan 
Bank Sampah 
yang satu ini, 
masih berumur 
jagung (tiga 
bulan) namun 
hebatnya mereka 
yang mengurus 
tidak lagi usia 
dewasa tetapi 
remaja berumur 
16 sampai 20 
tahun. 

Melihat hal tersebut 
menggambarkan bahwa fenomena 
program bank sampah bisa dijalankan 
oleh siapa saja seperti yang dilakukan 
pemuda-pemudi di Kelurahan 
Pagesangan RT 02 RW 03 mereka 
menamainya Bank Sampah Barokah. 

Berawal dari melihat sampah 
yang tidak dikelola, ide membuat 
bank sampah ini pun muncul. Mereka 
yang tergabung dalam kelompok 
remaja masjid ini optimis bahwa 
Bank Sampah Barokah adalah salah 
satu cara yang tepat untuk menjaga 
lingkungan agar terlihat bersih dan 
juga upaya menyadarkan masyarakat 
agar tidak membuang sampah di 
sembarang tempat. Bermodal masker, 
sapu tangan dan karung besar setiap 
hari Sabtu di Minggu kedua mereka 
siap bertugas. 

Dibantu oleh Melik sebagai 
fasilitator lingkungan Andre, Akbar, 
Miftah, Firda, Udin, Yunas, dan Arin tak 
pantang menyerah mengajak warga 
sekitar untuk menabung sampah. 
Pada bulan pertama beroperasi sudah 
ada 28 nasabah yang menyetorkan, 
dilanjut bulan kedua 35 orang menjadi 
nasabah, kedepannya dari 55 KK 
diharapkan semua ikut bergabung. 

Diakui oleh Andre, meskipun 
awalnya butuh perjuangan untuk 
mengajak warga namun itu bukan 
menjadi penghalang. Bahkan salah 
seorang rekannya Akbar juga 
menambahkan, ingin berinovasi 
membuat video campaign sebagai 
media untuk mempersuasi seluruh 
masyarakat agar ikut serta menabung 
di Bank Sampah Barokah. Ais

Penimbangan sampah daur 
ulang

13
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   13 22/04/2019   15:25:40



Menuai Rupiah dari Bahan Sisa
Botol plastik, kemasan 

minuman, maupun kertas 
semen selama ini kerap 

dipandang remeh. Sebagian 
besar masyarakat lebih 

sering membuangnya 
karena dianggap sudah 

tidak terpakai. Namun di 
tangan dua perempuan 

ini “sampah” tersebut 
bisa disulap menjadi 

kerajinan yang kemudian 
mendatangkan laba.

Mereka adalah 
Ermien dan Lusiani 
Sutrisno. Keduanya 
sama-sama memilki 
kreatifitas yang patut 
diacungi jempol. 

Hasilnya, kedua karya ini telah diliput 
berbagai media nasional hingga 
digunakan wisatawan asing.

ESM Collection
Kecintaanya pada bidang 

kerajinan salah satu alasan yang 
mampu mengantarkan dirinya berhasil 
memproduksi beragam kreasi kertas 
semen. Ditemui di rumahnya, Ermien 
sedang membuat pola sebuah tas. Jari 
jemarinya terampil memainkan alat 
mesin jahit pribadi miliknya.

ESM Collection adalah nama 
produk miliknya dan telah dipasarkan 
di beberapa Sentra UKM Surabaya, 
antara lain, Sentra UKM Merr dan 

Sentra UKM Tunjungan. Di beberapa 
kesempatan kreasi milik Ermien 
mengikuti pameran yang diadakan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Inspirasi membuat kerajinan 
dari kertas semen bermula ketika 
Ermien mendapat kesempatan untuk 
mengikuti pelatihan daur ulang yang 
diselenggarakan Dinas Koperasi dan 
UMKM Provinsi Jawa Timur pada 2011 
lalu. Ilmu yang didapat dari pelatihan 
selalu diasah berulang kali hingga 
akhirnya berhasil membuat sebuah 
kerajinan.

“Saya merasa dari beberapa 
kerajinan yang sudah pernah dicoba, 
ini yang paling pas di hati. Waktu 
pelatihan saya kok senang, dan 
rasanya tertarik banget. Apalagi 
saya ini kalau sudah suka harus bisa 
teralisasi, makannya berusaha terus 
biar bisa jadi,” terangnya. 
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Kegigihannya membuahkan 
hasil. Saat ini, Ermien mampu 
memproduksi berbagai macam 
kerajinan seperti dompet, tas dengan 
segala ukuran, hiasan berbentuk 
bunga, bahkan juga kap lampu.

Ketika awal memproduksi, 
Ermien selalu mengerjakannya sendiri. 
Namun dalam satu tahun terakhir ini, 
Ermien memperdayakan tetangga 
disekitar rumahnya untuk membantu 
mempermudah proses pengerjaan 
sekaligus memberi lapangan 
pekerjaan. 

Harga yang ditawarkan juga 
bervariasi mulai Rp 10.000 sampai 
Rp 175.000. Ia juga menerima 
pesanan apabila konsumen memiliki 
permintaan bentuk pribadi. Di 
samping itu, Ermien juga mengadakan 
pelatihan kreasi kertas semen di 
berbagai daerah seperti Jember, 
Paiton, dan Sumenep. 

Ia senang dengan pekerjaan 
yang pas dengan hatinya sehingga 
mampu memberikan manfaat kepada 
banyak orang. Bahkan ada pesan 
tersembunyi dalam dirinya agar dapat 
memberikan pendidikan kepada 
masyarakat terkait pemanfaatan 
sampah dari kertas semen yang 
biasanya banyak dibuang usai 
membangun rumah, namun ternyata 
mampu menambah penghasilan.

Ke depan, Ermien terus 
berinovasi dirinya agar dapat 
memberikan produk unik dan 
menarik, namun tetap mengikuti 
tren perkembangan zaman sehingga 
konsumen senang dan selalu 
ingin kembali membeli produk 
miliknya. “Karena apabila konsumen 
bertambah otomatis dapat membantu 
peningkatan pendapatan saya,” 
imbuhnya.

TRIS Flower
Jika sebelumnya 

memanfaatkan dari satu jenis 
bahan, berbeda halnya dengan 
Lusiani Sutrisno atau yang akrab 
dipanggil Tris. Barang daur ulang 
yang dipakai cukup beragam mulai 
botol air mineral, sedotan, kemasan 
deterjen, hingga sendok plastik bekas. 
Sampah-sampah plastik tersebut bisa 
dikreasikan menjadi pakaian, aksesoris 
sampai pernak-pernik penghias 
rumah. 

Bermula dari kepeduliannya 
terhadap lingkungan, usaha yang 
dirintis sejak tahun 2007 ini rupanya 
menarik perhatian beberapa pihak. 
Tak heran saat  memasuki ruangan 
pertama di rumahnya, pengunjung 
disuguhkan ratusan produk yang 
sudah berhasil Ia ciptakan.

“Sampah yang bagus agar 
tidak terbuang kita pilah lalu daur 
ulang agar bisa menghasilkan. Dari 
yang pertamanya cuma satu jenis 
bunga kreasi terus akhirnya nambah 
bermacam-macam seperti tudung saji, 
tas, taplak juga baju,” jelasnya. 

Lebih lanjut, sampah plastik 
yang digunakan Tris sebagai bahan 
dasar pembuatan kerajinan daur 
ulang berasal dari bank sampah 
yang ada di kecamatan Jambangan. 
Namun, jika orderan membludak, 
dirinya mengambil langsung ke bank 
sampah induk Kota Surabaya. Kondisi 
ini membuatnya tidak pernah kesulitan 
mencari bahan-bahan. 

Bahkan tak jarang, ada warga 
yang mendatangi ke rumahnya untuk 
memberikan sampah.  Menariknya, Tris 
juga mengungkapkan bahwa dalam 
satu bulan dirinya mampu mengolah 
20 kg sampah untuk di daur ulang.  
Seluruh sampah yang  telah dipilah 

dan dianggap layak tersebut disimpan 
di rumahnya yang sekaligus menjadi 
“gudang” penyimpanan barang-
barang. 

Sementara itu, harga 
produknya pun variatif mulai Rp 5 ribu 
hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan 
pemasarannya sendiri menggunakan 
media online di pranala www.trisflower.
com. Langkah pemasaran semacam 
ini, lanjut Tris, sangat ideal dan 
menjanjikan. Pasalnya, konsumen yang 
datang tidak hanya dari surabaya 
melainkan luar Kota Surabaya. 

“Pelanggan datang dari 
berbagai macam kota, terutama 
untuk penyewaan atau pembuatan 
baju daur ulang dari Gresik, 
Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 
Sidoarjo, dan Lamongan. Saya juga 
sering menerima permintaan model 
pembuatan baju by request, dibantu 
karyawannya berjumlah 4 orang,” 
urainya. 

Ide kreatif yang muncul dan 
terus diasah Sutrisno tidak sekedar 
mendatangkan kucuran rupiah, Dirinya 
kerapkali diminta untuk memberikan 
pelatihan-pelatihan bahkan menjadi 
narasumber di setiap event. “Hampir 
satu minggu sekali biasanya ada 
pelatihan, di situ kami bawa contoh-
contohnya. Nah contoh tersebut bisa 
dibeli,” tuturnya. 

Dirinya pun berharap 
usahanya dapat terus memberikan 
dampak postif, tidak hanya bagi 
dirinya pribadi, melainkan juga 
ingkungan dan masyarakat sekitar. 
“Selain itu, bisa mengurangi limbah 
sampah sehingga lingkungan tetap 
bersih dan selalu terjaga,” tutupnya. 
(Ais)

Proses pembuatan kerajinan 
dari kertas semen bekas

15
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   15 22/04/2019   15:25:46



Warga Tak Malu Lagi 
Kumpulkan Botol Plastik

Suroboyo Bus tak hanya 
menyediakan alternatif 

transportasi publik yang 
aman dan nyaman. 

Lebih dari itu, program 
Pemerintah Kota ini hendak 

mendorong mengubah 
budaya membuang sampah 

plastik sembarangan.

Bagi masyarakat kota, 
kendaraan pribadi menjadi 
andalan untuk mendukung 
mobilitas sehari-hari. Sebab, 
wajah angkutan umum di 
sebagian besar kota belum 

dapat memberikan kenyamanan dan 
keamanan bagi penumpangnya. Tak 
pelak, penggunaan kendaraan pribadi 
menjadi budaya yang lazim pada 
masyarakat perkotaan. Ditambah 
pertumbuhan jumlah kendaraan yang 
tidak berimbang dengan infrastruktur 
jalan pada akhirnya menimbulkan 
kemacetan. 

Pada tahun 2018, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan 
Bus Suroboyo sebagai transportasi 
massal mengatasi kemacetan. Dengan 
fasilitas nyaman dan aman yang 
ditawarkan, Bus Suroboyo langsung 

mendapat tempat di hati warga 
Surabaya. Besarnya antusiasme 
warga membuat Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Surabaya menambah 
jumlah unit bus.

Kepala Bidang Angkutan Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya Joko 
Supriyanto mengatakan, penambahan 
10 unit Suroboyo Bus dilakukan untuk 
memangkas waktu tunggu, khususnya 
pada rute barat-timur Surabaya yang 
tadinya 120 menit menjadi 40 menit.

“Target highway kita maksimal 
20 menit. Dengan Bus Suroboyo 
merah dan dua bus tumpuk, target 
tersebut baru terpenuhi pada rute 
selatan-utara. Untuk itu akan terus 
kita tingkatkan layanan Bus Suroboyo,” 
jelasnya.

Setelah Suroboyo Bus Beroperasi
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Satu tahun beroperasi, 
penumpang Bus Suroboyo semakin 
bertambah banyak. Berdasarkan 
catatan Dishub, pada bulan April 2018 
penumpang Bus Suroboyo sebanyak 
33.256 orang. Sedangkan pada 
Desember 2018, bertambah menjadi 
82.894 per bulannya. Peningkatan 
jumlah penumpang ini menunjukkan 
ada perubahan budaya mobilitas 
warga Surabaya. 

Salah seorang penumpang 
Bus Suroboyo yang ditemui redaksi 
Gapura, Bambang (44) mengaku 
menggunakan moda trasnportasi 
ini dalam rutinitasnya sehari-hari. 
Setiap sore, pegawai bank swasta 
di Surabaya ini mengandalkan Bus 
Suroboyo untuk menuju tempat 
dirinya menimba ilmu di perguruan 
tinggi.  

“Sebelumya, saya memakai 
mobil pribadi karena lebih nyaman. 
Namun sejak ada Bus Suroboyo, saya 
beralih ke moda transportasi massal 
tersebut. Selain nyaman, saya juga 
bisa berhemat. Sebab, saya hanya 
harus membayar dengan sampah 
plastik untuk bisa naik bus,” jelasnya.

Bila menggunakan mobil 
pribadi, lanjutnya, Bambang harus 
mengeluarkan uang bensin Rp 
50.000 per hari. Itupun belum 
terhitung lelahnya berkendara sendiri. 
Bandingkan menggunakan moda 
transportasi massal, Ia cukup duduk 
dengan nyaman dan Bus Suroboyo 
siap mengantarkannya sampai ke 
kampus. 

Terkait pembayaran tiket bus 
yang harus menggunakan sampah 
plastik, Bambang sama sekali tidak 
keberatan. “Itu juga yang berubah, 
dulu beli air mineral, setelah 
meminumnya langsung saja buang ke 
tempat sampah. Sekarang disimpan 
dulu. Saya simpan di bawah meja kerja 
biasanya,” ujar mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Bhayangkara ini.

Kehadiran Suroboyo Bus tidak 
hanya mendobrak budaya mobilitas 
masyarakat kota saja, namun juga 
membiasakan masyarakat untuk peduli 
lingkungan. Seperti diketahui, sampah 

plastik tidak bisa terurai secara alami 
hingga ratusan tahun lamanya. Untuk 
itu, sampah plastik perlu pengolahan 
khusus agar tidak merusak lingkungan 
sekitar. Salah satunya dengan 
menggunakan sampah plastik sebagai 
bahan daur ulang atau sebagai bahan 
bakar Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah.

Program Bus Suroboyo 
yang menerapkan tiket pembayaran 
menggunakan sampah plastik 
mendorong masyarakat agar 
terbiasa memilah sampah plastik 
serta mengolahnya supaya tidak 
merusak lingkungan. Kini, kebiasaan 
mengumpulkan sampah plastik bukan 
hal yang memalukan, melainkan 
gaya hidup yang harus dibiasakan. 
Seperti yang dirasakan Nur Aisah 
(35), seorang ibu rumah tangga yang 
kerapkali mengajak anak-anaknya 
berkeliling Surabaya menggunakan 
moda Bus Suroboyo.

“Kalau dulu mungkin agak 
malu karena mengumpulkan 
sampah plastik kan identik seperti 
pemulung. Tapi sekarang tidak. 
Malah, tetangga-tetangga saya sering 
memberikan sampah botol plastik 
ke rumah saya. Sebulan sekali atau 
saat sudah menumpuk, baru saya 
tukarkan dengan tiket Bus Suroboyo,” 
terangnya. 

Melihat respond an antusiasme 
masyarakat mengumpulkan 
sampah plastik, Dishub mampu 
mengumpulkan 7 hingga 12 ton 
sampah plastik setiap bulannya. 
Sampah plastik tersebut kemudian 
diserahkan ke Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk 
kemudian diolah dan dipergunakan 
secara baik dan bermanfaat bagi 
kelangsungan hidup lingkungan. (Fen)
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Saatnya Pemerintah Kota 

Mengoptimalkan 
Keterlibatan Warga

Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam 
mengelola sampah mendapatkan apresiasi 
dari berbagai pihak. Tak terkecuali,  Aktivis 

lingkungan hidup juga memberikan 
dukungan dan perhatian terhadap upaya 
pemkot untuk berdamai dengan sampah.
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Winardi Litanto
Founder Komunitas Peduli Sungai

Aktivis Lingkungan Hidup 
dan Founder Komunitas 
Peduli Sungai Surabaya, 
Winardi Litanto 
memberikan apresiasi 
pengelolaan sampah di 

surabaya. Sebab, pengelolaan sampah 
di Kota Pahlawan menjadi teladan bagi 
kota-kota lain melalui ragam inovasi. 

“Surabaya punya kapasitas 
yang besar untuk bisa jadi prototype 
atau percontohan buat kota lainnya. 
Inovasi yang dikembangkan pun 
sudah banyak dan bagus,” ujarnya 
saat dihubungi redaksi Gapura melalui 
pesan singkat. 

Winardi – begitu akrab 
disapa mencontohkan pengelolaan 
sampah menjadi tenaga listrik. 
Hal ini, kata dia, sangat apik untuk 
menjadi percontohan bagi kota lain 
di indonesia. “Sudah banyak kota 
yang belajar pengelolaan sampah di 
surabaya,” tambahnya. 

Kendati inovasi pengelolaan 
sampah di Surabaya sudah layak 
menjadi pilot project bagi kota-
kota lainnya, Winardi menuturkan 
masih ada satu hal yang menjadi 
pekerjaan rumah Pemkot Surabaya 
yaitu melibatkan dan memberdayakan 
masyarakat dalam mengelola sampah 
di bidang lingkungan seperti Merdeka 
Dari Sampah, Green n Clean dan Bank 
Sampah.

Menurut Winardi, program-
program pemberdayaan masyarakat 
terkait lingkungan lebih dioptimalkan 
melalui manajemen yang serius. 
Artinya, memikirkan upaya tepat untuk 
membantu masyarakat melakukan 
progam sampah yang berkelanjutan. 
Tidak sekedar momentum sesaat bagi 
warga atau kelompok masyarakat 
yang mengikuti program tersebut. 

Dengan demikian, Winardi 
optimis upaya pengelolaan sampah 
sedari tingkat kampung pun dapat 
dijalankan dengan baik dan konsisten. 
“Selain itu, pengoptimalan dilakukan 
agar tercipta budaya peduli sampah 
di seluruh lapisan masyarakat,” 
tandasnya.  

Meski demikian, Winardi 
mengakui hingga saat ini tidak mudah 
mengajak masyarakat untuk memiliki 

budaya peduli sampah dan kemauan 
untuk mengelola sampah seperti 
memisahkan sampah organik dan 
anorganik. Hal ini, lanjutnya, bisa 
dilihat dari jenis sampah yang masuk 
ke TPA Benowo setiap harinya. 

Kurang lebih 300 truk 
pengangkut sampah masuk ke TPA 
Benowo setiap harinya membawa 
sampah yang masih tercampur antara 
organik dan anorganik. Padahal, 
infrastruktur seperti tempat sampah 
terpisah organik dan anorganik 
banyak dijumpai di sudut Kota 
Pahlawan. 

“Infrastruktur memang 
harus merata, tapi kalau hanya 
mengandalkan petugas kebersihan, 
kapasitasnya juga pasti terbatas. 
Warga harus memiliki misi yang sama 
tentang masalah sampah dan tahu 
cara mengatasinya,” ujar Winardi. 

Lebih lanjut, Winardi meminta 
pemkot memperhatikan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah di 
tingkat rumah tangga. Menurutnya, 
tanpa sarana dan prasarana yang 
memadai, masyarakat tidak dapat 
mempraktekkan langsung cara 
mengelola sampah sederhana 
seperti membuat kompos atau 
daur ulang sampah plastik. 

Setelah 
pendampingan 
berkelanjutan melalui 
sarana dan prasarana yang 
merata, Winardi menuturkan 
langkah selanjutnya adalah 
menegakkan aturan terkait 
kebersihan lingkungan. 
Sebenarnya, sambung Dia, 
sudah ada perda yang mengatur 
kebersihan lingkungan beserta 
sanksi bagi pelanggarnya. Hanya 
saja, penegakan aturan tersebut 
dirasa belum optimal dan merata. 

Menurutnya, tidak meratanya 
penegakkan aturan hukum terkait 
kebersihan karena cenderung 
diterapkan di tengah kota. Padahal, 
penegakkan hukum seyogyanya 
dilakukan di seluruh penjuru kota. 
Dengan demikian akan tercipta 
ketertiban pada masyarakat untuk 
senantiasa menjaga kebersihan 
lingkungannya.

“Pertajam dan pertegas hukum 
yang sudah ada. Perkuat jaringan 
yang bisa membantu menegakkan 
hukum yang ada. Selama ini sudah 
ada hukumnya tapi sedikit sekali 
penegakkan hukum yang berlaku,” 
tegas Winardi. 

Adapun solusi lain yang dapat 
dilakukan Pemkot Surabaya dengan 
menggandeng komunitas-komunitas 
lingkungan. Diharapkan, sinergi 
bersama komunitas-komunitas yang 
memiliki kefokusan terhadap masalah 
sampah, akan membantu pemkot 
dalam hal sosialisasi, edukasi serta 
pendampingan secara berkelanjutan 
terkait pengelolaan sampah tingkat 
rumah tangga. “Dengan demikian, 
kepedulian terhadap sampah mulai 
terbangun di setiap sendi-sendi 
kehidupan masyarakat,” pungkasnya. 
(Fen).
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Opini Tentang SampahKATA MEREKA !
Sampah itu Peluang. Banyak orang 

menganggap sampah adalah masalah. 
Tapi saya melihat sampah sebagai 
peluang. Peluang untuk mendaur 

ulangnya dan menjadikan barang yang 
memiliki nilai jual tinggi

Sony Sulaksono 
(Penggagas Kampung Asuh Dukuh Setro RW 1)

Sampah itu ancaman dunia. Bukan 
hanya di Surabaya saja, namun di 

tempat yang lainnya juga. Perlu edukasi 
masyarakat soal bahaya sampah dan 

cara mendaur ulangnya.

Hayen Mareta
(Anggota Bank Sampah Kampus)

Sampah bisa menjadi ancaman dan 
peluang. Menjadi ancaman bila kita 

tidak bisa mengolahnya dengan 
benar. Menjadi peluang ketika kita 
mengolahnya dengan benar dan 

menghasilan uang.

Sumiyah 
(Kader Lingkungan Sambikerep)
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Saya kerja di tempat percetakan. Saya 
menilai sampah sebagai hal yang bisa 
di daur ulang atau diperbaiki. Daripada 
menumpuk, kerap kali di tempat kerja 

saya kertasnya diberikan ke orang yang 
biasanya mendaur ulang sampah kertas.

Moch Tohir (Pegawai Swasta)

Kalau sampah organik masih bisa di daur 
ulang, bisa jadi kompos. Tapi kalau sampah 

plastik, bahaya banget buat kehidupan. 
Apalagi kalau buangnya di laut. Udah 

terurainya susah, ngerusak ekosistem laut 
juga. Sampah plastik bahaya banget. 

Vivi Nor Khoiriyah (Mahasiswi)

Dengan jumlah sampah sisa makanan yang 
semakin banyak, akan menyebabkan bau. 
Gas metana yang 21x lipat lebih berbahaya 

dari karbondioksida. Gas metana juga 
merusak lingkungan dimana gas tersebut 
bisa merusak lapisan ozon yang ada di 

lapisan bumi. 

Dwi 
(Tim Operasional Garda Pangan)
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Strategi Menyeluruh
Tingkatkan Kualitas Udara

Salah satu tantangan besar 
bagi kota industri adalah 

menjaga kualitas udara bersih 
untuk warganya. Di Surabaya 
sendiri, kualitas udara sempat 

menjadi persoalan beberapa 
tahun yang lalu. Kini, kualitas 

udara Kota Pahlawan semakin 
baik bahkan melebihi Indeks 

Kualitas Udara Nasional. 

Kasi Pemantauan dan 
Pengendalian Kualitas 
Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Surabaya, Ulfiani Ekasari, 
kualitas udara di Kota 

Surabaya mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat 
dari hasil pengukuran Indeks Kualitas 
Udara di Kota Surabaya yang selalu 
mengalami peningkatan. Sejak tahun 
2015 berada di angka 83,85, tahun 
2016 meningkat menjadi 89,57, tahun 
2017 menjadi 90,26 dan tahun 2018 
sebesar 90,27.

“Kita mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Bahkan dalam tiga 
tahun terakhir, Indeks Kualitas Udara 
Kota Surabaya lebih baik dari pada 
nasional,” ujarnya saat ditemui redaksi 

gapura di ruang kerjanya.

Apa yang dikatakan oleh 
Ulfiani benar adanya. Dari hasil 
pengukuran Indeks Kualitas Udara 
empat tahun terakhir, hanya di tahun 
2015 saja kualitas udara Kota Surabaya 
berada di bawah nasional. Kala itu, 
Surabaya mendapat hasil 83,85 
sedangkan Indeks Kualitas Udara 
Nasional sebesar 84,96. Namun di 
tahun 2016, 2017 dan 2018 Indeks 
Kulaitas Udara Nasional berada di 
bawah Kota Surabaya.

“Selain dilihat dari Indeks 
Kualitas Udara, pengukuran Indeks 
Standar Pencemaran Udara (ISPU) 
juga menunjukkan pergerakan positif,” 
jelas Ulfiani.

Hutan Mangrove Wonorejo
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Dijelaskan Ulfiani, semakin 
apiknya kualitas udara di Kota 
Surabaya dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Diantaranya keberadaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka 
Hijau berperan menyerap karbon dan 
menyuplai oksigen bagi warga kota. 
Menurut data Bappeko, luas RTH yang 
ada di Kota Surabaya saat ini telah 
mencapai 21,79% dari luas kota. 

Selain itu, Indeks Tutupan 
Hutan (ITH) di Surabaya juga 
mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Tahun 2015 ITH Surabaya 
berada di angka 41,24 persen. Tahun 
2016 meningkat menjadi 42,38 dan 
di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 
42,43. Diantara jenis tanaman 
yang ada di taman dan hutan kota 
Surabaya, tanaman mangrove 
berperan besar dalam mengurangi 
emisi karbon.

“Mangrove bisa menyerap 
karbon empat kali lebih banyak 
dibandingkan tanaman lain. Oleh 
karena itu, semakin luas hutan 
mangrove di Surabaya akan semakin 
banyak emisi karbon yang terserap 
dan memperbaiki kualitas udara,” jelas 
Ulfiani.

Selain RTH, peranan Dinas 
Perhubungan (Dishub) Surabaya 
dalam meminimalisir emisi karbon dari 
transportasi juga patut diapresiasi. 
Sebab, salah satu penyumbang 
terbesar polusi udara berasal dari gas 
buang kendaraan bermotor. 

Menurut Kepala Bidang 
Angkutan Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya Joko Supriyanto, upaya 
mengurangi emisi karbon dari 
kendaraan bermotor merupakan 
upaya yang harus dilakukan lintas 
bidang. “Emisi karbon atau polutan 
terbentuk ketika mesin kendaraan 
bermotor tidak bekerja sebagaimana 
mestinya. Oleh karena itu, Dishub 
secara berkala menggelar razia uji 
emisi untuk kendaraan bermotor,” jelas 
Joko.

Digelarnya razia uji emisi ini, 
sambung Joko, untuk memastikan 
kendaraan yang melintas memiliki 
opasitas (ketebalan asap) berada 
di bawah ambang batas. Untuk 
kendaraan berbahan bakar bensin, 

ambang batas ketebalan asapnya 
antara 1,5% hingga 4,5%, tergantung 
tahun pembuatannya. Sedangkan 
untuk kendaraan berbahan bakar 
solar, ambang batas ketebalan 
asapnya tidak boleh melebihi 50%. 
Apabila ditemukan kendaraan yang 
melanggar, Petugas Dishub tidak 
segan-segan menilang kendaraan 
tersebut.

Selain memastikan kelayakan 
kendaraan yang melintas di jalan 
serta memiliki gas buang sesuai 
ambang batas, Joko menambahkan, 
penumpukan sejumlah kendaraan 
bermotor pada satu titik dikarenakan 
macet yang kemudian menimbulkan 
polusi di titik tersebut. Untuk itu, 
kata Dia, pengaturan lalu lintas dan 
penyediaan transportasi massal terus 
dikembangkan agar lalu lintas menjadi 
lancar.

“Dengan lalu lintas yang 
lancar, tidak akan terjadi penumpukan 
polutan pada satu titik. Sehingga 
dengan adanya pohon-pohon dan 
taman di pinggir jalan sanggup 
mengimbanginya,” jelas mantan Kabid 
Lalu Lintas ini.

Di Surabaya sendiri, 
pengaturan lalu lintas telah 
menggunakan teknologi CCTV untuk 
menganalisa kepadatan lalu lintas 
khususnya di persimpangan jalan. 
Dengan data tersebut, dapat diatur 
lama waktu traffic light agar tidak 
terjadi penumpukan kendaraan di satu 
sisi. Semua dipantau secara terpusat 
di SITS (Surabaya Intelligent Transport 
System).

Sedangkan upaya penyediaan 
transportasi massal selain bisa 

mengurangi kemacetan juga bisa 
mengurangi jumlah kendaraan 
pribadi di jalan. Berkurangnya jumlah 
kendaraan pribadi di jalan, tentu saja 
emisi karbon yang dihasilkan dari 
gas buangan kendaraan bisa ditekan 
seminimal mungkin. Hal ini pula yang 
terus dikembangkan oleh Pemkot 
Surabaya.

“Saat ini kita sudah memiliki 
Suroboyo Bus, transportasi massal 
yang melayani rute Selatan – Utara 
dan Barat – Timur Surabaya. Saya 
lihat Suroboyo Bus sudah bisa 
diterima dengan baik di masyarakat. 
Masyarakat pun mulai menggunakan 
transportasi massal ini untuk 
beraktifitas. Dengan transportasi 
massal yang murah, tepat waktu dan 
nyaman, pasti mampu mengurangi 
jumlah kendaraan pribadi,” jelas Joko.

Adapun faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi kualitas udara 
di Surabaya semakin baik dari tahun 
ke tahun. Seperti pengadaan car 
free day, pemantauan kualitas udara, 
pemantauan AMDAL di industri-
industri hingga peranan masyarakat 
dalam mencegah polusi udara. Hal 
ini menunjukkan bahwa membaiknya 
kualitas udara di Kota Surabaya adalah 
peran dari semua pihak. 

Berkat kerja keras berbagai 
pihak ini, Kementerian Lingkungan 
Hidup memberikan apresiasi 
berupa alat Automatic Quality 
Monitoring System (AQMS) tahun 
2019. Sebelumnya, alat ini dimiliki 
pemkot dan sudah terpasang di 
wilayah Wonorejo, Kebonsari, dan 
Taman Prestasi. Terbaru, AQMS akan 
ditambah 1 unit dan akan dipasang di 
daerah industri Margomulyo. (Fen)
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Berbagi Kasih 
Kepada Anak Yatim

Pejabat Pemkot jadi Orang Tua Asuh

Beberapa tahun lalu, Indonesia pernah mengenal 
program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang 
bertujuan membantu anak yang kekurangan mendapatkan 

kesempatan belajar. Pemerintah Kota Surabaya 
mereaktualisasikannya dengan menjadikan para pejabat 

Pemerintah Kota sebagai orang tua asuh anak yatim.

Sebagai orang tua asuh, 
para pejabat ini akan 
menanggung uang sekolah, 
uang saku dan uang makan 
anak yatim yang diasuhnya 
itu. Sementara ini, anak 

yatim yang dipilih berasal dari tiga 
kawasan eks lokalisasi yang ada di 
Kota Surabaya, yaitu eks lokalisasi 
Sememi, Putat Jaya dan Krembangan. 

 
Risma mengatakan program 

ini muncul setelah tahu data bahwa 

masih banyak anak-anak yang 
mempunyai masalah dan saat ini 
menjadi anak yatim piatu. Mereka 
itu ada yang ikut saudaranya atau 
diasuh oleh nenek-neneknya. “Nah, 
anak-anak ini tentunya membutuhkan 
uang untuk sekolah. Kadang mereka 
juga minder saat tidak punya uang 
saku untuk sekolah, makanya kita 
perlu bantu,” kata Risma dalam 
sambutannya saat acara penyerahan 
buku tabungan kepada anak yatim, 
piatu, dan yatim piatu program orang 

tua asuh di Graha Sawunggaling, 
Sabtu (9/3/2019).

 
Menurut Risma, tujuan utama 

program orang tua asuh ini untuk 
memberikan kesempatan yang 
sama kepada anak-anak yatim piatu 
di Surabaya, supaya mereka bisa 
berhasil dan sukses seperti anak-anak 
lainnya. Ia pun yakin bahwa anak-anak 
yang dibantu para pejabat Pemkot 
Surabaya ini akan berhasil dan bukan 
tidak mungkin akan menjadi wali kota, 
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menteri dan bahkan presiden. “Jadi, 
kita harus selalu optimis dan jangan 
pernah pesimis. Jangan karena anak 
yatim kita merasa tidak bisa sukses. 
Tunjukkan kepada kami bahwa kalian 
juga berhak sukses dan berhasil,” 
tegasnya.

 
Oleh karena itu, ia meminta 

kepada para orang tua atau saudara 
anak yatim piatu itu supaya menjaga 
amanah dari pejabat Pemkot Surabaya 
ini. Bahkan, ia meminta meskipun ada 
masalah keluarga, diharapkan tidak 
mengusik amanah anak-anak yatim 
piatu itu. “Bagaimana mungkin dia 
bisa menjadi direktur atau manajer 
kalau dia tidak punya ijazah. Jadi 
tolong dijaga aman ini karena tidak 
mungkin mereka bisa merubah 
nasibnya kalau mereka tidak sekolah,” 
ujarnya.

 
Pada kesempatan itu, 

Risma juga memberikan motivasi 
kepada anak-anak yatim piatu yang 
mendapatkan orang tua asuh. Ia 
meminta supaya anak-anak itu 
tidak malu dan tidak minder kalau 
hanya tidak punya sepatu bagus 
dan tas bagus. Sebab, hal itu tidak 
berhubungan dan tidak ada kaitannya 
dengan kepintaran dan kesuksesan. 

 
“Kepala anak-anakku 

semuanya, sekarang kalian sudah 
punya biaya untuk sekolah, dan 
saat ini tidak ada alasan lagi bahwa 
kalian tidak punya uang untuk biaya 
sekolah. Mulai sekarang maju terus 
meskipun sepatu kalian jelek dan baju 
kalian jelek, karena bukan itu yang 
menjadikan kalian sukses dan berhasil. 
Kalian bisa sukses karena kemauan 
kalian, bukan orang lain,” tegasnya.

 
Wali Kota perempuan pertama 

di Kota Surabaya itu juga memberikan 
pencerahan kepada para pejabat 
Pemkot Surabaya yang telah bersedia 
menjadi orang tua asuh. Risma 
menyampaikan terimakasih atas 
kesediaannya menjadi orang tua asuh 
dan bersedia membantu anak-anak 
yatim. “Percayalah bahwa kita tidak 
akan semakin miskin hanya karena 
membantu mereka. Mudah-mudahan 
yang teman-teman lakukan ini bisa 
membantu mereka. Saya tidak bisa 
membalas apa-apa dan yakinlah 

bahwa anak-anak ini akan mendoakan 
teman-teman pemkot,” kata dia.

 
Sementara itu, Kepala Bidang 

Keagamaan dan Swadaya Sosial 
Dinas Sosial Surabaya M. Januar 
Rizal mengatakan hingga saat ini ada 
154 pejabat Pemkot Surabaya yang 
menjadi orang tua asuh bagi 163 
anak yatim. Setiap bulan, anak-anak 
yatim piatu ini akan mendapatkan 
bantuan untuk uang makan, uang 
saku dan uang sekolah yang langsung 
masuk ke rekening mereka masing-
masing. “Nah, jumlah anak yatimnya 
memang lebih banyak karena ada 
pejabat yang menjadi orang tua asuh 
bagi satu sampai tiga anak. Bantuan 
dari pejabat ini langsung masuk ke 
rekening anak yatim ini, namanya auto 
debit,” kata Januar. 

 
Ia memastikan sementara 

ini memang mengkhususkan bagi 
anak-anak yang ada di kawasan eks 
lokalisasi seperti eks lokalisasi Sememi, 
Putat Jaya dan Krembangan. Namun 
begitu, ia mengaku tidak menutup 
kemungkinan program ini akan terus 
berkembang hingga mencakup anak 
yatim di seluruh Kota Surabaya. 
“Anak-anak yatim ini umurnya mulai 
3 sampai sebelum 18 tahun. Program 
ini berbeda dengan program 
permakanan untuk anak yatim, kalau 
program permakanan untuk anak 
yatim saat ini sudah mencapai 4 
ribuan lebih,” imbuhnya.

Camat Tambaksari Ridwan 
Mubarun yang merupakan salah satu 
orang tua mengatakan program baru 
ini sangat bagus karena dari unsure 
pemerintahnya yang memberikan 
contoh sebagai pelaku orang tua 
asuh. Tentunya, diharapkan ke depan 
bisa diikuti oleh masyarakat lainnya. 

“Nah, kalau sistem ini benar-benar 
jalan, apalagi diikuti oleh masyarakat, 
maka kita tidak akan lagi mendengar 
ada anak Surabaya yang putus 
sekolah hanya karena tidak punya 
biaya,” kata Ridwan.

Ia juga mengaku sangat ikhlas 
menjadi orang tua asuh karena ingin 
membagikan kebahagiaan kepada 
anak-anak yang kurang mampu 
karena anak-anak itu juga berhak 
berhasil dan sukses seperti anak-anak 
lainnya. Ridwan juga mengaku ke 
depannya akan terus mengawasi dan 
membimbing anak asuhnya itu supaya 
sukses. 

Camat Pakal Tranggono 
Wahyu Wibowo yang juga merupakan 
salah satu orang tua asuh dari anak 
yatim itu mengatakan program 
ini sangat bagus, terutama dalam 
rangka menumbuhkan kepedulian 
aparatur sipil negara (ASN) terhadap 
masyarakat Surabaya. Manfaat 
program ini juga langsung mengena 
terhadap masyarakat atau anak-
anak yang dinilai kurang beruntung. 
“Apalagi, kita ini kan bekerja di Kota 
Surabaya, maka sudah selayaknya 
bermanfaat bagi warga Surabaya, 
baik secara pribadi maupun dalam hal 
kedinasan,” kata Tranggono.

Ia juga mengaku sangat 
terwadahi dengan program baru ini, 
sehingga nantinya diharapkan anak-
anak yang kurang beruntung ini bisa 
terjamin pendidikannya dan suatu saat 
nanti bisa mengentaskan kemiskinan 
di Kota Surabaya, minimal dalam 
keluarganya sendiri. “Kalau mereka 
bisa terjamin pendidikannya, bukan 
tidak mungkin mereka nanti bisa 
mengentas kemiskinan, minimal di 
dalam keluarganya,” pungkasnya.

Pemberian bantun kepada 
anak yatim 25
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Kenalkan Minivan Hodrogen
ke Pelajar Surabaya

Kelanjutan Sister City Surabaya-Liverpool

Sister city Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya dengan Kota Liverpool, Inggris 

sudah dilakukan dalam berbagai bidang. 
Kerjasama itu pun terus dilanjutkan. 

Kali ini, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk 
Indonesia Moazzam Malik menghadirkan 
minivan berbahan bakar hydrogen yang 

diperkenalkan kepada para pelajar 
Surabaya. 

Sebelum memperkenalkan minivan kepada pelajar 
Surabaya, Moazzam Malik menemui Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya, Rabu 
(13/3/2019). Keesokan harinya, Kamis (14/3/2019), 
Moazzam memperkenalkan transportasi baru 
berupa bus minivan berbahan bakar hydrogen 

yang bernama Arcola Energy.

Arcola ini dinilai dapat menjawab permasalahan 
teknologi transportasi masa depan. Di dalam mobil itu 
terdapat alat elektrolisis yang berfungsi merubah air masuk 
menjadi hidrogen dan udara. Kemudian ditangkap oleh 
sebuah alat bernama fuel cell yang berfungsi merubah 
hidrogen menjadi listrik. Dari listrik itulah kendaraan itu 
dapat dioperasikan. 
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“Kami mendatangkan satu 
minivan yang diperlihatkan di 
Surabaya dan diberikan pelatihan 
untuk pelajar SMP. Ini langkah 
pertama, agar semua pelajar bisa 
belajar dan menjaga lingkungan,” 
kata Moazzam usai bertemu Wali 
Kota Risma di ruang kerja Wali Kota 
Surabaya.

Mobil yang diproduksi oleh 
salah satu perusahaan di Inggris 
itu diperkenalkan kepada 90 siswa 
perwakilan dari 30 SMP di Kota 
Surabaya. Mobil itu diharapkan 
bisa menjadi media pembelajaran 
dan pelatihan untuk mengikuti 
kompetisi merakit mobil hidrogen 
dari lego. “Ini sangat penting untuk 
masa depan kita semua. Di era ini, 
kita semua menghadapi ancaman 
perubahan iklim. Maka kami berusaha 
menciptakan solusi seperti alat 
transportasi mobil ramah lingkungan 
ini,” jelasnya. 

Moazzam Malik pun merasa 
bangga karena bisa memberikan 
pelajaran dan pemahaman langsung 
kepada pelajar Surabaya terkait 
teknologi terbaru. Ia juga berpesan 
kepada semua pelajar yang mengikuti 
kompetisi itu untuk terus berkarya 
dan memberikan dampak positif bagi 
bangsa Indonesia, terutama dalam 
menjaga lingkungan hidupnya. “Saya 
berharap pelatihan ini berguna dan 
bermanfaat untuk Indonesia. Kalian 
semua adalah duta besar untuk 
gaya hidup yang ramah lingkungan,” 
tutupnya. 

Di samping itu, Moazzam 
juga berpesan kepada para pelajar 
Surabaya untuk belajar menguasai 
Bahasa Inggris. Menurutnya, ini 
penting karena untuk menghadapi 
berbagai persaingan di panggung 
dunia. Bahkan, ia mengaku 
bersama Wali Kota Risma sedang 
mengkampanyekan slogan yang 
berbunyi “apapun maumu, ayo 
learning Inggris dulu”. “Nantinya akan 
kami buat website bebas akses secara 
gratis untuk metode pembelajaran. 
Hal semacam ini digunakan untuk 
meningkatkan kapabilitas berbahasa. 
Ini salah satu keperluan bangsa 
Indonesia di masa depannya,” ujarnya.

Saat itu, Moazzam juga 
membeberkan langkah pertama untuk 
melaksanakan program tersebut, yaitu 
dengan cara memberi pengarahan 
kepada guru-guru yang bertujuan 
untuk meningkatkan pentingnya 
belajar Bahasa Inggris dan memastikan 
pelajar bisa mengakses agar mau 
belajar dari website tersebut. Ia juga 
memastikan bahwa semua kalangan 
mulai dari anak kecil, remaja, hingga 
orang dewasa bisa mengakses dan 
memanfaatkan website itu untuk 
materi pembelajaran Bahasa Inggris. 
“Ini salah satu keperluan Indonesia 
untuk ke depannya, Bahasa Inggris 
sudah menjadi keperluan sehari-hari. 
Jadi, kalau mau bersaing di tingkat 
dunia, harus bisa pakai Bahasa 
Inggris,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota 
Risma berpesan kepada para pelajar 
Surabaya yang ikut kompetisi agar 
dapat memanfaatkan kesempatan ini 
sebaik mungkin. Ia juga mengimbau 
pada perwakilan dari 30 sekolah itu 
untuk terus belajar dan paham akan 
kondisi masa datang. 

“Anak-anakku, suatu hari nanti, 
bahan bakar fosil seperti bensin, 
gas akan habis. Maka itu diciptakan 
lah energi ramah lingkungan. Kalian 
bisa belajar, dan percayalah suatu 
hari nanti ilmu ini akan terpakai. Ibu 
senang kalian mau berkumpul untuk 
belajar. Ibu juga sudah lihat hasil 
karya kalian dan ibu senang sekali,” 
pungkasnya. 

Tri Rismaharini melihat mesin 
mobil

Tri Rismaharini melihat desain 
bagian dalam mobil
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Rekreasi sekaligus Edukasi

Hadapi Kebakaran
Bagi sebagian masyarakat 

tentu tidak asing dengan 
sosialisasi yang dilakukan oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran 
(PMK) tentang pentingnya 

mengetahui tindakan apa saja 
yag harus dilakukan untuk 

mencegah, saat kejadian 
maupun sesudah terjadinya 

kebakaran. Tidak hanya orang 
dewasa saja, Dinas PMK pun 

menjangkau semua usia 
termasuk anak-anak. 

Uniknya lagi, agar 
sosialisasi yang diberikan 
tertanam selau dipikiran 
anak-anak Dinas yang 
satu ini punya cara baru 
yaitu mengemas wisata 

edukasi Pemadam Kebakaran yang 
disebut dengan Romy Sableng 112 and 
The Kids.  

Program ini mulai berjalan 
sejak tahun 2019 tujuannya 
pengenalan dini terkait pencegahan 
kebakaran. Bukan tidak mungkin 
dengan semakin dini anak-anak 
mengetahui akan bahaya kebakaran 
maka semakin banyak pula respons 
yang ia bisa lakukan ketika hal 
tersebut terjadi. 

Ditemani Gatot Priambodo, 
Kasi Pengendalian Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Surabaya akan 
menjelaskan bagaimana proses 
edukasi yang menyenangkan bagi 
anak-anak ini. Sebelum lebih lanjut 
ia mencontohkan dampak positifnya 
yang bisa diaplikasikan oleh anak-
anak.

“Misalnya ini contoh sederhana 
kalau ada mobil Damkar lewat 
SOPnya kan harus minggir semua, 
kalau misalkan udah dikasih tau waktu 
sosialisasi itu minimal kan ketika 
dibonceng orang tuanya dia jadi tau 
dan bisa mengingatkan ke papanya pa 
minggir dulu pa ada mobil pemadam 
mau lewat,”. 

Mencoba Serunya Program Romi Sableng and The Kids
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Diakui oleh Gatot program 
sosialisasi memang sudah ada sejak 
dulu namun terobosan baru ini dibuat 
lebih interaktif, pertama penjelasan 
tentang profil dinas pemadam 
kebakaran, dilanjutkan dengan 
pengenalan alat-alat pemadam 
kebakaran beserta armadanya, 
mulai dari armada yang terbesar 
hingga yang kecil. Salah satunya 
armada motor ‘Walang Kadung’ 
yang biasanya digunakan untuk 
memberikan pertolongan pertama 
dalam menangani kebakaran di 
kampung padat penduduk. Anak-anak 
juga diberi kesempatan untuk bermain 
semprotan air pemadam Romy 
Sableng dan bisa juga keliling naik 
motor kloneng.

Tak hanya itu, pengunjung juga 
dipersilahkan memperagakan aktivitas 
pemadaman mulai menyemprot 
air dari armada Damkar, hingga 
berswafoto menggunakan atribut 
pemadam kebakaran serta berfoto 
bersama si Bronto Skylift yang 
merupakan armada terbesar yang 
dimiliki PMK Surabaya.

Tak lama setelah sesi 
wawancara, suara riuh terdengar 
rupanya rombongan datang dari 
Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu 
Little Star sekitar 150 siswa-siswi 
sekaligus 10 orang guru pendamping 
siap untuk karyawisata di Dinas 
Pemadam Kebakaran. 

Sebelumnya, para petugas 
Damkar pun sudah menyiapkan 
alat-alat yang akan diperagakan 
serta armada-armada juga sudah 
dibersihkan kemudian ditempatkan 
strategis agar bisa dijangkau oleh 
anak-anak namun tetap dalam 
pengawasan petugas dan guru 
pendamping. Persiapan ini memang 
sudah dilakukan sebelum peserta 
datang karena memang setiap sekolah 
yang ingin mengajak murid-muridnya 

berkunjung di Hari Senin-Sabtu 
harus membuat surat permohonan 
izin pengunjung hal ini dilakukan 
untuk mengatur jadwal agar antar 
sekolah satu dengan yang lain tidak 
berbenturan. 

Kembali lagi melihat keseruan 
para peserta, antusiasme terpancar 
dari mereka yang dengan seksama 
memperhatikan setiap penjelasan 
para petugas, bahkan ketika diminta 
beberapa orang untuk maju ke 
depan memperagakan bagaimana 
penggunaan masker yang benar 
beberapa anak berebut untuk bisa 
mempraktekkannya. 

Di samping itu, Pihak Damkar 
juga memberikan penjelasan  tindakan 
pencegahan seperti dilarang main 
korek di kamar, cara menyelamatkan 
diri yaitu berteriak sambil berlari, 
segera beri tau orang tua terdekat 
ketika ada sumber api yang menyala. 

Saat yang ditunggu-tunggu 
oleh mereka pun tiba yaitu bermain 
flying fox, mereka yang berani 
diberikan kesempatan untuk mencoba, 
walaupun lokasinya tinggi tapi 
mereka tidak takut untuk ikut serta. 
Fauzi misalnya, menjawab dengan 
malu-malu saat ditanya bagaimana 
perasaanya setelah naik flying fox. 
“enak rasanya, engga takut, pingin 
naik lagi.” Terangnya. 

Setelah bermain flying fox 
seluruh peserta diajak untuk naik 
mobil unit Damkar berkeliling 
dengan rute Kantor Dinas Pemadam 
Kebakaran yang berlokasi di Jalan 
Pasar Turi No. 21 - Tugu Pahlawan 
– lalu kembali ke kantor. Meskipun 
secara bergantian namun mereka 
tetap sabar menunggu giliran 
merasakan naik mobil tersebut. 

Tuina, menceritakan ke 
gurunya akan pengalaman yang ia 

rasakan “ada sirine bunyinya uing 
uing, ternyata tidak seram,” ujarnya. Ia 
juga menambahkan ketika suatu saat 
bertemu mobil pemadam kebakaran 
di jalan raya ia tidak akan takut karena 
ia tahu semuanya akan baik baik saja. 

Lain halnya dengan Desta, 
murid yang sedang duduk di bangku 
TK A ini sudah mempersiapkan dari 
rumah jas hujan berwarna kuning 
agar bisa bermain air, karena memang 
kegiatan terakhir adalah bermain 
air. Ketika ditanya “apa yang harus 
dilakukan ketika terjadi kebakaran?” 
ia pun menjawab dengan lantang 
“telepon 112,” ujarnya. 

Sementara itu ditemui di 
tempat yang sama, Evi Penanggung 
jawab kegiatan Karyawisata dari TK 
Little Star ini memiliki alasan tersendiri 
mengapa ia mengajak anak-anak 
karyawisata ke Dinas Pemadam 
Kebakaran setelah tau program baru 
ini dirinya pun langsung mencari tahu 
syarat apa saja untuk mendaftar. 

“pertama mengenalkan ke 
anak-anak tentang profesi pemadam 
kebakaran selain profesinya seperti 
apa tempatnya seperti apa, kan 
biasanya kalau anak-anak itu taunya di 
jalan ada sirine atau mungkin melihat 
di televisi kalau secara lansgung kan 
belum pernah. Di surabaya Barat 
ada cuman kan tidak sebesar di sini 
mobilnya bermacam-macam jadi 
mereka benar-benar expresif.” Jelasnya. 

Bagi kalian yang ingin 
merasakan bagaimana serunya 
karyawisata namun terbatas lokasi 
yang terlalu jauh dengan sekolah, 
Tenang program ini ada di lima rayon 
yaitu wilayah Pasar Turi, Tambakrejo 
Rungkut, Wiyung, dan Margomulyo. 
Menariknya program ini  di hari 
Minggu terbuka untuk umum tanpa 
harus mengurus surat permohonan. 
(Ais)
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Melanggengkan Tradisi 
dalam Kemeriahan Pesta

Festival Rujak Uleg selalu menjadi kegiatan favorit bagi warga 
Surabaya tiap tahunnya. Bukan hanya soal rasa yang lezat, tetapi 

juga sebagai warisan budaya nenek moyang yang sudah melegenda 
harus dijaga dan dilestarikan keberadaaanya. 

Festival Rujak Uleg Pecahkan Dua Rekor Muri  .
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Dalam 
rangka 
merayakan 
Hari Jadi Kota 

Surabaya (HKS) ke-726, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya menggelar 
festival rujak uleg. Ribuan peserta dan 
pengunjung tumplek-blek di kawasan 
legendaris, Jalan Kembang Jepun 
untuk mengikuti festival rujak uleg 
2019 pada Minggu, (17/3/3019). 

Atmosfer festival rujak ulek 
2019 terbilang meriah dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, 
festival yang selalu diadakan tiap 
tahun ini berhasil memecahkan dua 
Rekor Muri, yaitu cobek terbesar dan 
peserta terbanyak. 

Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini mengatakan, tahun lalu 
acara ini batal diadakan karena aksi 
terorisme pada bulan Mei 2018. 
Dirinya pun meminta kepada seluruh 
warga Surabaya, agar tidak saling 
membenci, bermusuhan dan balas 
dendam. 

“Kita semua ini bersaudara, 
tidak boleh saling bermusuhan, tidak 
boleh membenci dan dendam, karena 
semua agama tidak mengajarkan 
kebencian dan dendam,” ujar Wali 
Kota Risma di sela-sela sambutannya. 

Ia juga mengajak kepada 
seluruh warga Kota Surabaya untuk 
bergandengan tangan. Sebab, dengan 
cara bergandengan tangan itu akan 
bisa maju lebih cepat lagi. Bukan 

malah 
sebaliknya, memendam 
rasa benci dan memendam rasa iri. 
Karena kalau itu yang dilakukan maka 
tidak akan pernah maju. 

“Ayo kita bersama-sama 
melupakan perbedaan. Mari kita 
tingkatkan persamaan, kita buat 
persamaan itu menjadi kekuatan kita 
untuk lebih maju lagi ke depannya,” 
jelasnya.

Wali kota perempuan pertama 
di Kota Surabaya itu juga menjelaskan, 
rujak itu sudah mendapatkan 
penghargaan dari pemerintah pusat 
karena gizinya sudah lengkap. Di 
dalam rujak itu terdapat sayuran, 
daging, dan kacang-kacangan, 
sehngga rujak itu termasuk makanan 
yang gizinya sudah lengkap. “Rujak 
uleg ini sudah masuk dalam hak 
paten, hak merk di Kota Surabaya. Jadi 
insyallah tidak ada yang bisa ngambil,” 
ujarnya. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya 
Antiek Sugiharti menambahkan, 
Festival Rujak Uleg kali ini sukses 
memecahkan dua Rekor Muri yaitu 
cobek terbesar dan peserta terbanyak. 
“Rekor ini baru pertama didapatkan 
Pemkot Surabaya berdiameter 250cm 
dan digunakan 20 hingga 25orang,” 
ujar Antiek usai acara. 

31
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   31 22/04/2019   15:26:12



Proses pembuatan rujak di cobek 
yang memecahkan rekor MURI

Ekspresi senang para peserta32
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Antusiasme 
masyarakat 

Surabaya 
mengikuti 

festival 
rujak 

uleg 
jelas 

terlihat dari jumlah pengunjung  yang 
meningkat dari tahun ke tahun. “Hal 
itu bisa dilihat dari jumlah kuota 
peserta yang disediakan sebanyak 
1.600 meningkat menjadi 1.800 
peserta,” imbuh Antiek. 

Salah satu peserta Festival 
Rujak Uleg dari SMP Negeri 5 
Surabaya, Aulia Hadi (28) menuturkan, 
pihaknya sangat antusias saat 
mengikuti festival rujak uleg karena 
ikut mempromosikan kuliner Kota 
Pahlawan sekaligus promosi sekolah. 
“Setiap tahun kita selalu menghadiri 
acara ini sebagai peserta.” kata Hadi.

Guru Bahasa Inggris SMP 
Negeri 5 Surabaya itu menjelaskan, 
dalam festival rujak uleg mereka 
menggunakan konsep berbahan 
sampah plastik. Tujuannya, lanjut 
Hadi, menunjukkan sekaligus 
memperkenalkan kepada masyarakat 
bahwa SMPN 5 merupakan sekolah 
adiwiyata. 

“Konsep ini dipilih untuk 
mencerminkan SMPN 5 dan sudah 
dipersiapkan sejak satu minggu 

sebelumnya. Kami memilah sampah 
lalu mendaur ulang menjadi pakaian 
yang menarik,” jelasnya.

Hal senada disampaikan 
Manajer Layanan Umum Universitas 
Surabaya (Ubaya) Bendot Kasadiyanto 
(53). Menurutnya, festival rujak uleg 
baru pertama kali diikuti Ubaya atas 
dasar keinginan dari Rektor. “Kami 
juga merasa punya kewajiban untuk 
berpartisipasi karena instansi kami 
berada di Surabaya,” ungkapnya. 

Dalam festival rujak uleg ini, 
Ubaya mengutus 8 orang, masing-
masing 4 karyawan dan 4 mahasiswa. 
Meski demikian, Bendot mengaku 
konsep yang dipersiapkan biasa-biasa 
saja. Namun, dirinya berjanji akan 
memberikan konsep yang bagus dan 
menarik tahun depan. 

“Kami akui persiapan kami 
biasa saja, namun kami akan terus 
berkontribusi dalam festival yang 
diadakan Pemkot Surabaya dengan 
konsep yang lebih menarik ke 
depannya,” tutur Bendot. (Alf/WF)
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Warna Warni 
Indonesia

dalam Parade Surabaya Vaganza

Setelah berhasil memecahkan rekor pada perhelatan 
Festival Rujak Uleg, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 

kembali menyuguhkan sesuatu yang baru di acara 
Surabaya Vaganza. Kegiatan rutin dalam serangkaian 

acara Hari Jadi Kota Surabaya itu mengangkat tema 
keragaman budaya bertajuk “Puspawarni Indonesia”.
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Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini 
menuturkan 
alasan 
diangkatnya 
tema Puspawarni 

dalam acara Surabaya Vaganza karena 
Puspawarni sendiri mengartikan 
keberagaman bunga yang berwarna-
warni. Intinya, tema ini mengajak 
berbagai macam elemen masyarakat 
Surabaya agar memupuk rasa 
persatuan. 

Bagi Wali Kota Risma – sapaan 
akrabnya, pesan ini harus ditanamkan 
karena surabaya merupakan kota 
majemuk yang dihuni beragam suku, 
agama, adat dan budaya. Dalam 
kemajemukan itulah, sambungnya, 
kerukunan bisa terjaga untuk 
kemudian secara bersama-sama 
membangun kota tercinta ini. 

“Makanya tema yang 
disampaikan adalah Puspawarni. Jadi 
bukan hanya bunga, tapi juga mampu 

menelaah budaya yang beragam 
di Kota Pahlawan,” pesannya saat 
memberikan sambutan di Jl. Pahlawan 
pada, 

Disampaikan Wali Kota Risma, 
tahun ini penampilan budaya dalam 
parade Surabaya Vaganza lebih 
ditonjolkan agar seluruh masyarakat di 
Surabaya dapat menjaga kerukunan 
dan saling menghormati. “Jadi kita 
tahun ini lebih banyak menampilkan 
budaya untuk mengajak masyarakat 
bersatu dan tidak mempermasalahkan 
lagi latar belakang, agama dan suku,” 
imbuhnya. 

Selain pesan kerukunan dan 
keberagaman, Wali Kota Perempuan 
Pertama di Surabaya ini turut 
mengajak seluruh warga Surabaya 
khususnya pelajar agar melanjutkan 
perjuangan para pahlawan. Caranya, 
kata Dia, bukan dengan berperang, 
melainkan dengan belajar yang 
giat serta tidak mudah menyerah. 
Dengan begitu, lanjutnya, mereka 

tidak sekedar menorehkan prestasi, 
melainkan juga mengharumkan nama 
surabaya di level dunia.

“Buktikan kalian semua adalah 
cucu dan cicit para pejuang yang 
mempertaruhkan kemerdekaan demi 
bangsa, jadi jangan malas, tapi harus 
kerja keras,” seru Wali Kota Risma. 

Wali Kota Risma juga meminta 
seluruh warga surabaya mengilhami 
perjuangan yang digelorakan para 
pahlawan untuk mempertahankan 
kemerdekaan menggunakan alat 
seadanya. Artinya, tidak mudah 
menyerah meski dalam kondisi 
sulit. “Ayo kita lanjutkan perjuangan 
para pahlawan dengan menjadikan 
anak-anak kita orang yang berhasil. 
Biar anak-anak kita menjadi tuan dan 
nyonya di kota kita sendiri, bukan 
sebagai penonton,” ujarnya disambut 
gemuruh tepuk tangan warga 
Surabaya. 

Ragam budaya yang ditampilkan 
peserta
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Selain tema dan wejangan 
yang disampaikan Wali Kota Risma, 
terdapat sajian yang tak kalah menarik 
untuk memeriahkan acara parade 
Surabaya Vaganza. Mereka adalah wali 
kota yang tergabung dalam Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 
(APEKSI) Wilayah IV. Kehadiran 
mereka di Surabaya bertepatan untuk 
menghadiri acara Rapat Koordinasi 
Komisariat Wilayah IV yang diadakan 
di Surabaya pada Sabtu, (23/03/19). 

Ke-13 wali kota mengenakan 
busana adat daerah lalu diarak 
menggunakan kendaraan Jeep Willys 
dengan rute start Jl. Pahlawan – Jl. 
Keramat Gantung – Jl. Gemblongan 
– Jl. Tunjungan – Jl. Gubernur Suryo 
– Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip 
Sumoharjo dan finish di Jl. Raya 
Darmo (depan SMAK Santa Maria). 

Ketua APEKSI Wilayah IV, 
Dewanti Rumpoko yang juga turut 
dalam parade Surabaya Vaganza 
memberikan apresiasi besar bagi 
Surabaya. Ia mengaku terkesima 
dengan berbagai suguhan kesenian 
budaya yang ditampilkan. “Selain 

memang acaranya, terutama drum 
bandnya, acara keseniannya, parade 
bunganya juga TOP BGT (top banget),” 
ungkap Dewanti.

Saking terkesimanya melihat 
parade bunga, Wali Kota Batu ini ingin 
mengadopsi cara Pemkot Surabaya 
saat menyelenggarakan parade yang 
dinilai bersih dan disiplin. Ia berharap, 
masyarakat Kota Batu bisa meniru 
bagaimana warga Kota Surabaya 
menjaga kebersihan lingkungan 
dengan tidak membuang sampah 
sembarangan. 

“Mudah-mudahan Kota Batu 
besok akan meniru, terutama kerapian 
dan kebersihannya,” ujarnya.

Apresiasi terkait kebersihan 
pasca acara tidak hanya datang dari 
Wali kota Batu. Salah satu pengunjung 
, Heri turut mengapresiasi kesigapan 
petugas kebersihan ketika acara dan 
setelah acara berlangsung. 

“Tadi kan ada peserta parade 
yang menebar bunga di lintasan. Itu 
langsung dibersihkan sama petugas. 

Begitu pun saat semua peserta parade 
melintas, ada petugas kebersihan yang 
berada di barisan paling belakang 
membersihkan sampah-sampahnya,” 
terangnya. 

Namun Heri menyanyangkan 
banyaknya penonton parade yang 
membuang sampah sembarangan. 
Kebanyakan sampah adalah bungkus 
jajanan yang banyak dijual pedagang 
kaki lima di sepanjang rute parade. 
“Justru penontonnya yang tidak tertib 
membuang sampah pada tempatnya,” 
kata Heri yang hobi fotografi.

Adapun selama Parade 
Surabaya Vaganza berlangsung 
dimeriahkan 40 mobil hias yang 
didesain semenarik mungkin untuk 
memanjakan setiap pengunjung 
yang datang. Ditambah, 37 peserta 
parade budaya masing-masing dari 
komunitas, suku bangsa, pelajar, 
mahasiswa dan warga Surabaya serta 
beberapa grup drumband. Seluruh 
peserta parade budaya mengenakan 
pakaian khas sembari menampilkan 
atraksi khas kedaerahan. (Fen/WF)
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Keunggulan Waktu Respon 

Tujuh Menit
Layanan tanggap darurat Command Center 112 (CC 112) milik Pemerintah Kota 

(Pemkot) Surabaya mendapat penghargaan dari asosiasi global Contact Center 

World dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jum’at, (29/03/19). 

Penghargaan itu diberikan karena CC 112 dinilai sebagai program sukses untuk 

studi kasus call center layanan kedaruratan terbaik. Tidak hanya itu, mereka juga 

memberikan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai 

pemimpin terbaik dalam layanan publik pusat kontak.

Penghargaan Layanan Darurat Terbaik untuk Command Center 112
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Wali Kota 
mengucapkan 
ribuan terima 
kasih kepada 
Kementerian 
Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) dan Contact 
Center World atas terpilihnya layanan 
tanggap darurat CC 112 sebagai 
layanan kedaruratan tercepat. 
“Terima kasih atas penghargaan yang 
diberikan dari Kementerian Komunikasi 
dan Informatika serta Contact 
Center World, yang memberikan 
penghargaan kepada kota dan saya 
pribadi,” kata Risma.

Ia menjelaskan ide awal 
pembuatan layanan tanggap darurat 
112 tersebut, dimulai ketika salah satu 
warga mengalami kebakaran, namun 
warga itu mengalami kesulitan untuk 
meminta bantuan. Karena, pada saat 
itu nomer Dinas Pemadam Kebakaran 
(PMK) Surabaya terlalu panjang.

“Karena itu, saya membuat 
program yang nomernya mudah 
diingat (112) untuk menolong warga,” 
ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, 
lanjut dia, layanan tanggap darurat 
Command Center 112 terus 
mengalami perkembangan. Saat ini 
layanan 112 sudah saling terkoneksi 
dengan seluruh Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Pemkot Surabaya 
yang berhubungan langsung dengan 
pelayanan masyarakat.

“Akhirnya kemudian saya 
membuat CC 112 yang terpadu 

dengan seluruh OPD dan dinas yang 
selama ini ada pelayanan langsung ke 
masyarakat,” jelasnya.

Wali kota perempuan 
pertama di Surabaya ini juga 
menyebut awalnya durasi fast time 
layanan 112 sekitar 10 menit. Namun 
akhirnya, Risma terus menekan 
agar respon time  layanan 112 bisa 
kurang dari 10 menit dan ketemulah 
7 menit. Untuk mendukung hal itu, 
pihaknya menyebarkan beberapa 
posko terpadu untuk mempercepat 
pelayanan.

“Saya berharap permasalahan-
permasalahan warga Surabaya, 
melalui CC 112 ini bisa menjadi telinga, 
mata dan mulut warga Kota Surabaya,” 
tuturnya.

Direktur Pengembangan 
Pita Lebar Kominfo, Benyamin Sura 
mengapresiasi penuh atas kinerja 
Pemerintah Kota dalam program 
layanan tanggap darurat CC 112. Ia 
menilai, layanan tanggap darurat 
Command Center 112 milik Pemkot 
Surabaya sangat tepat dan cepat.

“Kami sangat sepakat bahwa 
Surabaya ini mendapat predikat 
terbaik. Pelayanan memang disiapkan 
untuk melayani masyarakat secara 
prima. Terbukti dari respon time 
kepada masyarakat sangat cepat 
yakni tujuh menit. Artinya kecepatan 
itu sangat maksimal,” kata Benyamin 
bersama rombongan asosiasi saat 
berkunjung di ruang kendali CC Room 
112 Siola, Jum’at, (29/03/19).

Menurutnya, pelayanan 
semacam ini sangat ditunggu-tunggu 
oleh masyarakat. Sebab jika di kota 
lain, respon time layanan tanggap 
darurat kurang lebih sekitar 10 sampai 
15 menit. Namun di Surabaya, respon 
time mampu mencapai 7 menit.

“Dibanding dengan kota 
lain, yang respon time nya sekitar 10 
sampai 15 menit, Surabaya mampu 
menekan itu,” terangnya.

Benyamin juga menerangkan 
bahwa kunjungannya bersama 
rombongan asosiasi yang berjumlah 
sekitar 100 anggota perwakilan 
Pemerintah Daerah se Pulau Jawa 
itu, bertujuan agar mereka bisa 
mengetahui dan mempelajari 
bagaimana Pemkot Surabaya 
mengelola layanan tanggap darurat 
112. “Sekaligus saya berharap 
saat kembali nanti, mereka dapat 
mengimplementasikan dengan cara 
seperti ini,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya 
akan terus memfasilitasi dengan 
memberi pelayanan, agar semua 
masyarakat dapat dengan mudah 
terhubung dengan layanan 112 di 
semua ponsel.

“Semua provider agar dapat 
menghubungi CC 112 bebas biaya, 
dan ini juga sudah diatur dalam 
undang-undang,” tutupnya.  (*)

Ruang Call Center 112
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Pastikan Warga Terdampak 
Terpenuhi Tuntutannya

Pembangunan apartemen Belleview 
berimbas pada lingkungan masyarakat 

sekitar. Akibatnya, warga Manyar 
Sabrangan sebagai terdampak, 

melaporkan pihak pengembang pada 
Komisi A DPRD Surabaya. Di hadapan 

DPRD Surabaya, warga Manyar 
Sabrangan mengajukan enam tuntutan 
untuk bisa dipenuhi pengembang. Dan 
kini, mereka sudah bisa tenang setelah 

pihak pengembang dipastikan berkenan 
memenuhi tuntutan tersebut.

Setelah hearing lanjutan pembangunan apartemen 
Belleview yang digelar di gedung DPRD Kota 
Surabaya, keenam tuntutan warga Manyar 
Sabrangan dipastikan akan dipenuhi oleh pihak 
pengembang. Dalam hearing tersebut dihadiri pula 
oleh pihak pengembang, Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) serta anggota DPRD Kota Surabaya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi 
Sutarwiyono, dari hasil rapat terakhir, dewan meminta pihak 
pengembang dan OPD terkait untuk segera memenuhi 
keenam tuntutan yang dilayangkan warga. Hasilnya, pihak 
pengembang dan OPD sudah menyelesaikan satu per satu 
tuntuan tersebut sesuai prosedur. 

Upaya Mediasi DPRD Surabaya dalam Kasus Pembangunan Apartemen Beleview
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“Mulai izin amdal, daftar 
konsultasi publik, rumah miring, jam 
operasional, pemasangan jaring-jaring 
yang asal-asalan dan kompensasi 
ganti rugi kerusakan material rumah 
warga yang tidak sesuai,” terang 
Adi usai melakukan hearing, Rabu, 
(13/3/2019). 

Politisi dari Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan ini juga 
menjelaskan, terkait surat-surat 
perizinan amdal, Dinas Lingkungan 
Hidup (LH) telah melakukan 
pengecekan ulang bersama warga. 
Lalu, pemasangan jaring-jaring 
pengaman juga sudah diperbaiki 
sesuai prosedur lewat bukti 
foto sebelum dan sesudah. Jam 
operasional sudah ditaati sesuai 
prosedur, pukul 8 pagi sampai 5 sore. 
Lebih lanjut, kondisi 13 bangunan 
yang mengalami kerusakan ringan 
dan berat masing-masing terdiri 
dari 12 rumah dan 1 mushola, sudah 
mendapat kompensasi ganti rugi. 

“Khusus bangunan warga yang 
rusak yakni 11 rumah termasuk masjid 
sudah diselesaikan sendiri dengan 
pengembang. Sedangkan dua rumah 
warga lainnya masih menunggu 
hasil tinjauan yang sudah dilakukan 
Universitas Kristen Petra bulan februari 
lalu,” terang Adi. 

Lebih lanjut Adi menuturkan, 
terdapat dua rumah yang masih 
dikaji Universitas Petra mengalami 
kerusakan berat dan harus menunggu 
analisa selanjutnya. “Kira-kira akhir 
bulan ini baru bisa diketahui hasilnya,” 
ujar anggota dewan dari Fraksi PDIP 
ini.

Meskipun keenam tuntutan 
sudah dirampungkan pihak 
pengembang dan OPD terkait, Adi 
mengaku kecewa atas sikap Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) yang tidak 
memberhentikan sementara aktivitas 
pembangunan apartemen Belleview. 

Padahal di dalam hearing 
sebelumnya (19/02), keputusan dewan 
untuk meminta kepada DLH agar 
mengeluarkan surat teguran kepada 
pengembang telah disepakati dan 
tidak ada sanggahan. Dikeluakannya 
surat teguran untuk memberhentikan 

seluruh ativitas pembangunan 
apartemen sampai waktu yang 
akan disepakati bersama. “Mestinya 
diterbitkan dulu surat tegurannya 
agar berhenti aktivitas pembangunan.
Setelah itu, dikomunikasikan kepada 
kami. Kalau begini, fungsi dan kontrol 
DLH tidak berjalan sebagaimana 
mestinya,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan 
Ketua DPRD Surabaya Armuji. 
Menurutnya, pemkot harus mematuhi 
keputusan yang diminta dewan, yaitu 
mengeluarkan surat teguran kepada 
pengembang agar memberhentikan 
sementara aktivitas pembangunan 
apartemen belleview. “Keputusan surat 
teguran, harusnya dijalankan dengan 
benar. Nanti kalau terjadi apa-apa 
dengan warga, siapa mau tanggung 
jawab?” ucapnya.

Ketua Komisi, A Herlina 
Harsono Njoto menambahkan, 
keluhan yang disampaikan warga 

kepada dewan seharusnya menjadi 
tanggung jawab penuh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, 
lanjutnya, yang mengeluarkan izin 
pembangunan adalah pemkot. 
“Saya minta dampingi proses-proses 
kesalahpahaman warga akibat 
pembangunan apartemen sampai 
tuntas,” tegasnya.  

Politikus Partai Demokrat ini 
mengingatkan kepada pengembang 
dan OPD terkait untuk bertanggung 
jawab atas laporan yang sudah 
disampaikan kepada dewan hari ini. 
Apabila, dikemudian hari terdapat 
laporan serupa dari warga, dirinya 
meminta agar OPD dan pengembang 
bertanggung jawab. “Kami pegang 
semua laporan ibu dan bapak, kalau 
sampai terjadi apa-apa, maka surat-
surat ini yang menjadi pedoman kami,” 
tandas Herlina. (WF/FN)

Seorang warga menunjukkan 
bagian rumahnya yang rusak 
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Doa Bersama Lintas Agama 

Sukseskan USBN-UNBK
Tinggal menghitung hari, Ujian Sekolah Berbasis Nasional 

(USBN) jenjang SD/MI dan USBN-UNBK jenjang SMP/
MTs, Kejar Paket A, B, dan C, akan digelar. Mendukung 
pelaksanaan ujian  berjalan lancar dan sukses, Dinas 
Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menggelar doa 

bersama sukses ujian dan untuk keselamatan Kota 
Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Doa bersama dilakukan 
lintas agama dan diikuti 
ribuan orang. Mulai dari 
guru agama, kepala 
sekolah, baik dari sekolah 
negeri maupun swasta, 

pengawas sekolah, serta jajaran di 
lingkungan Dispendik Kota Surabaya. 
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Pelaksanaan doa bersama 
ini digelar di tempat berbeda sesuai 
keyakinan masing-masing. Seperti 
peserta beragama Islam berdoa di 
halaman Kantor Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya, yang juga dihadiri 
KH Miftahul Luthfi Muhammad al 
Mutawakkil atau yang akrab disapa 
Gus Luthfi, pengasuh Pondok 
Pesantren Tambak Bening Surabaya. 
Agama Kristen di Ruang Pertemuan 
Bung Tomo, agama Katholik di Ruang 
Pertemuan Ki Hajar Dewantara, agama 
Budha di Ruang Kartini, agama Hindu 
di Ruang Wahidin Soedirohusodo, 
dan agama Kong Hu Cu di Ruang 
Pelayanan Satu Pintu.  

Kepala Dispendik Surabaya 
Ikhsan berharap seluruh rangkaian 
pelaksanaan USBN maupun UNBK 
di Kota Surabaya berjalan lancar dan 
tidak menemui kendala. Hasil ujian 
yang diperoleh siswa juga sesuai 
dengan yang diharapkan. “Tetap jaga 
motivasi anak-anak agar semangat 
belajar,” kata Ikhsan.

Untuk Bisa optimal, Ikhsan 
meminta kepada guru dan kepala 
sekolah agar mampu memberikan 
motivasi yang tinggi kepada para 
siswanya. “Tantangan saat ini adalah 

kita harus terus mendorong anak-anak 
bekerja keras meraih hasil terbaik 
karena nantinya akan menjadi catatan 
dalam sepanjang hidupnya,” ujar 
Ikhsan.

Tidak hanya dispendik, 
gelar do’a bersama juga digelar 
di Convention Center (ACC) 
Kampus C UNAIR pada Jumat (1/3). 
Acara ini dihadiri langsung oleh 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa, Rektor UNAIR Prof Nasih, 
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol 
Rudi Setiawan dan jajaran pimpinan di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. 

Pada kesempatan itu, Rektor 
UNAIR Prof Nasih memberikan 
beberapa pesan dan motivasi kepada 
ratusan siswa-siswi SMA-SMK se-Jawa 
Timur yang turut hadir memenuhi 
gedung ACC Kampus C UNAIR. Prof 
Nasih mengimbau agar seluruh siswa-
siswi agar meminta doa kepada guru 
dan para alim ulama. Menurutnya, 
mereka (guru, alim ulama, red) 
memiliki banyak energi positif yang 
bisa ditularkan kepada anak didik.

“Energi positif inilah, lanjutnya, 
diharapkan mampu mengalir pada 

jiwa anak didik semua. Hal itu tentu 
akan memberikan dampak yang baik 
saat kalian semua (siswa-siswi red) 
mengikuti ujian,” jelasnya.

Sementara Kombes Pol Rudi 
Setiawan Kapolrestabes Surabaya  
juga menyampaikan pesannya 
kepada peserta didik supaya serius 
memanfaatkan momentum ini dengan 
baik. Selain itu, Kombespol Rudi 
juga mengatakan bahwa seluruh 
siswa untuk terus menaati peraturan 
yang telah ada. Jangan sampai siswa 
melakukan tindakan yang tidak baik.

Dari pantauan Gapura, 
Khofifah juga memberikan motivasi 
langsung kepada peserta. Dalam 
paparannya, Gubernur perempuan 
pertama itu berpesan supaya seluruh 
hadirin  memiliki prasangka baik 
kepada Allah.

“Karena dengan ini menjadi 
salah satu hal utama untuk 
memberikan energi positif pada diri 
kita masing-masing,” jelasnya. “Dalam 
berjuang seperti ini, kita semua agar 
harus benar-benar berjuang bersama. 
Kalau gubernurnya puasa, orang tua 
ikut puasa, kalian semua juga harus 
ikut puasa,” imbuhnya. (And)

Prosesi doa bersama yang 
sedang dipanjatkan untuk 

kelancaran USBN dan UNBK

43
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   43 22/04/2019   15:26:54



Aksesoris Menawan 
dari Bahan Alam

Trully Nurul Ervandiary 
berhasil membuat karya 

aksesoris dari bahan yang 
seringkali dianggap “tidak 

berharga”, seperti batok 
tempurung kelapa, 
pecahan kayu, sisa 

kulit samak, 
sampai pecahan 

batu. Dengan 
ketelatenannya, 

Ia bisa membuat 
produk kreatif 

bernilai jual 
seperti kalung, 

gelang, bros, 
gantungan kunci, 

sampai ikat 
pinggang

Semua hasil kerajinannya 
masuk dalam brand 
bernama “101 True Fashion 
Earth”. Tanpa terasa, 
sampai sekarang usahanya 
sudah berusia 9 tahun. 

Bahkan menjadi bisnis utama dirinya 
menghidupi keempat anaknya. 
Nurul juga merasa beruntung, 
karena usahanya juga didukung oleh 
Johannes Lam, suaminya. 

Kepada Gapura, Nurul 
mengaku bisnis aksesoris yang 
dijalankannya terlahir dalam situasi 
yang cukup sulit. Ditahun 1997, 
Nurul adalah karyawan di bank asing 
sebagai tenaga purchasing marketing. 
Namun penghasilannya tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya. Nurul akhirnya nekat 
ke Kuta Kabupaten Badung Provinsi 
Bali untuk membuat usaha. Waktu itu 
tahun 2007, dirinya baru punya toko 
dengan menjual berbagai macam 
alat tulis. Bekerja di Bali mendekatkan 

Nurul dengan dunia seni kerajinan 
tangan, karena sebagian besar 
masyarakat lokal disana membuat seni 
kerajinan tangan. 

“Selama di Bali, saya mengasah 
keahlian dengan seni kerajinan 
tangan. Mulai membuat kalung, 
gelang, anting juga,” jelas Nurul.

Di tahun 2010, Nurul 
memutuskan mengakhiri usahanya 
di Badung dan kembali pulang 
ke kampung halamannya di Kota 
Pahlawan. Nurul lantas memberanikan 
diri untuk membuat usaha kerajinan 
tangan. Waktu itu, modal yang dipakai 
sebesar Rp1.000.000. 

Nurul lantas menamakan 
usahanya dengan nama “101 True 
Fashion Earth”. Nama ini punya 
makna penting bagi Nurul. Bukan 
sembarang nama, karena angka 101 
sengaja dipakai untuk memberikan 
sisi yang lebih tinggi dari angka 100. 

44
APRIL

- 2019 -

WARGA BERDAYA

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   44 22/04/2019   15:27:02



Katanya, tidak ada yang sempurna. 
Dengan menambah 1 digit angka 
satu, kesempurnaan bagi Nurul 
bisa didapat. Sementara Nurul juga 
memakai hampir semua bahan yang 
ramah lingkungan. Seperti batu, 
kayu dan sejenisnya, sebagai ciri khas 
tersendiri dari kerajinan yang ia buat.

Untuk mendukung usahanya, 
Nurul juga memasarkan produknya 
di blog. Nurul juga sempat membuka 
outlet di BG Junction. Outlet ini hanya 
bertahan selama 2 tahun. Selain itu, 
Nurul juga rajin mengikuti bazaar 
UKM yang digelar Pemkot Surabaya, 
sesudah dirinya mengikuti program 
Pahlawan Ekonomi. Setali tiga uang, 
selain menjual produk kerajinannya 
kepada pelanggan, Nurul turut 
mengenalkan produknya sebagai 
kerajinan bahan alam yang masih 
belum dikenal.

“Ada usaha branding disitu. 
Saya lakukan sambil jualan. Penjualan 
online memang belum semaksimal 
sekarang,” ujar Nurul.

Di tengah kemajuan teknologi, 
Nurul justru tidak mengandalkan 
pemasaran lewat media sosial. 
Alasannya, ada pengalaman kurang 
menyenangkan yang pernah dialami. 

Seperti antara foto 
dengan barang 

asli yang 
berbeda 
menurut 
pemahaman 
pelanggan. 

Daripada kecewa, Nurul lebih sreg 
menjualnya secara langsung kepada 
calon pembeli. 

Lalu bagaimana respon calon 
pelanggan terhadap produknya?. 
Nurul mengatakan kalau tanggapan 
positif datang dari mereka yang 
memang sudah jatuh cinta dengan 
barang kerajinan. Produknya 
menyasar pada pelanggan yang 
tersegmen, sehingga ada keuntungan 
tersendiri dalam proses pemasaran. 

Dirinya mencontohkan, 
saat arisan atau majelis produknya 
ludes terjual. Bahkan, Nurul juga 
memasarkan produknya lewat jasa 
reseller dan sentra UKM. Tentu 
harganya lebih terjangkau. Sudah 
mengambil keuntungan, Nurul 
mengaku harga barang yang dijual 
lewat reseller bisa lebih tinggi. 
Nurul juga menghindari penjualan 
lewat kerjasama konsinyasi, karena 
menghambat perputaran uang.

Tapi disisi lain, lanjutnya, masih 
ada kesan kurang mengenakkan yang 
diterima Nurul, seperti anggapan 
minus soal produk lokal. Ditengah 
gempuran produk impor seperti 
dari China, produk lokal harus 
bersaing dalam urusan kualitas. Nurul 
dihadapkan pada situasi dimana 
bertahan menjaga kualitas, meski 
biaya produksi juga tidak murah. 
Dengan kepercayaan pelanggan yang 
tinggi, Nurul beruntung produknya 
masih laku terjual. 

Secara detail, produk karya 
Nurul memang menarik. Rapi, 
memakai bahan yang baik, dan 
finishing sempurna. Ruang tamu 
rumahnya di Villa Kalijudan Blok S 
No 6 Mulyorejo juga disulap sebagai 
showroom hasil kerajinan tangannya. 

Hindari Ekspor Karena Ribet

Dengan menyandang gelar 
Best of The Best Pahlawan Ekonomi 
2018 kategori industri kreatif, eksistensi 
“101 True Fashion Earth”. Nurul bahkan 
sempat dilirik berulang kali untuk 
ekspor ke kawasan Eropa. Sempat 
mendapatkan tawaran dari Wakil Wali 
Kota Liverpool, Inggris, Garry Miller 
bersamaan dengan kunjungannya ke 
Kota Surabaya beberapa waktu lalu. 
“Tawarannya sangat menggiurkan 
karena jumlahnya yang sangat besar,” 
jelas Nurul.

Perempuan 44 tahun ini 
mengaku tawaran ini tidak lantas 
disetujuinya. Alasannya, harga beli 
yang ditawarkan cukup rendah. Nurul 
berpikir lalu mengurungkan niatnya 
ekspor ke Inggris. Selain itu, banyak 
dokumen sebagai syarat yang harus 
dipenuhi. 

Dengan mengurungkan 
niatnya ekspor, akhirnya Nurul lebih 
memilih untuk fokus memproduksi 
barang serta memberikan pembinaan 
kepada masyarakat yang ingin belajar 
kerajinan tangan padanya, (and).

Proses pembuatan kalungTrully Nurul Ervandiary
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Pahlawan 
Para Lansia Karah
Penggambaran sosok Pahlawan selalu berbeda bagi 
setiap orang. Bagi para lansia di wilayah Karah, 
Prahmanariza seorang pahlawan karena senantiasa 
berbagi kebaikan mengantarkan makanan yang selalu 
ditunggu setiap hari.

Inspirasi Nenek Riza
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Kesuksesan program 
permakanan di Kota 
Surabaya bukan isapan 
jempol belaka, pasalnya 
berdasar data Dinas Sosial 
di tahun 2019, sudah ada 

35.414 orang penerima program 
permakanan. Rinciannya, lansia dan 
pra-lansia 20.000 orang, anak yatim, 
piatu dan yatim piatu sebanyak 6.000 
anak, serta penyandang disabilitas 
sebanyak 9.414 orang.

Setiap harinya para petugas 
siap mendistribusikan makanan 
kepada mereka yang membutuhkan 
(penerima manfaat). Salah satu 
diantara petugas yang tersebar di 
masing-masing kelurahan, Ia adalah 
Prahmanariza atau yang akrab 
dipanggil “nenek”. 

Aktif di dunia sosial sejak tahun 
2006 dimulai dari tingkat RT sampai 
sekarang tingkat Kota membuatnya 
terbiasa dengan tugas ini. Setiap hari 
ia harus memastikan makanan sampai 
ke 58 tangan penerima manfaat.  
Walaupun tidak mengenal hari libur, 
namun nenek dengan senang hati 
menjalankan tanggung jawabnya.

“dari dulu saya selalu 
menanamkan pedoman ketika 
melakukan pekerjaan dengan 
tulus dan ikhlas, rasa mengeluh 
atau grundel itu tidak bakal ada,” 
terangnya. 

Untuk menjamin kesegaran 
bahan ia memakai sistem berbelanja 
setiap hari bukan yang tiga hari 
sekali lalu menyimpannya di dalam 
lemari es. Aktifitas pertama dimulai 
menjelang subuh dengan berbelanja 
ke pasar sekitar wilayah Karah, namun 
sesekali juga nenek belanja di Pasa 
Jagir.  Ia sudah memiliki langganan 
penjual sehingga biasanya ke pasar 
untuk mengambil bahan-bahan yang 
sudah dipesan sebelumnya. Ketika 
bahan-bahan sudah siap dilanjutkan 
proses memasak, untuk menu 
makanan yang akan diolah sesuai 
yang sudah ditentukan oleh Dinas 
Sosial.

Ia juga menambahkan 
“kebetulan saya ini kan menangani 
program permakanan untuk lansia, 
menu makanannya sendiri itu sudah 
pakem dari sana, jadwalnya dari Hari 
Senin sampai Minggu udah ada kaya 

rawon, sayur bening, sayur asam, 
macam-macam. Yang jelas selalu ada 
lauk pauk, sayur, nasi, buah,  dan air 
mineral,”. 

Setelah masakan sudah 
matang selanjutnya dikemas ke dalam 
kotak makan, baru kemudian dikirim 
ke rumah setiap penerima manfaat. 
Dalam proses mengirim ia selalu 
menyempatkan untuk berbincang 
sebentar. 

“kalau kita dateng, kita berikan 
wajah mereka itu ceria senang gitu 
kita yang nganter juga jadi ikut 
senang. Terus kita tanyakan mbah 
cocok dahare? Dijawab  remen-remen. 
Di situlah rasa bahagia, terharu yang 
mungkin tidak setiap orang bisa 
merasakannya. Kebetulan kita terjun 
sendiri, kita tidak pernah mengabaikan 
selalu memantau,” ceritanya. 

Setiap hari Nenek selalu 
mewajibkan untuk mengirim makanan 
tidak boleh lebih dari jam dua belas 
siang, hal ini dilakukan agar penerima 
manfaat bisa segera menikmati karena 
seringkali para lansia menunggu 
kedatangan sambil duduk di depan 
pintu rumah mereka. 

Dalam proses berbelanja ia 
mengungkapkan tidak terlalu kesulitan 
dalam mencari bahan makanan 
namun pernah terjadi buah yang 
ditentukan sedang tidak musim 
sehingga ia harus mengganti dengan 
buah lain yang sejenis. Namun Nenek 
juga menekankan kalau buah boleh 
diganti, berbeda halnya kalau sayur 
atau lauk pauk walaupun harga 
daging atau sayur tersebut sedang 
melonjak tidak boleh diganti harus 
sama seperti yang tertera di jadwal. 

Di Kelurahan Karah sendiri 
dari 12  RW yang ada 8 RW tercatat 
menerima program permakanan. 

Sedangkan empat RW lain tidak 
termasuk karena tergolong wilayah 
menengah ke atas. Saat ini tercatat 
58 orang yang terdaftar namun 
ada tambahan tiga lansia yang 
namanya masih dalam tahap 
diusulkan, walaupun namanya 
belum terdaftar namun Nenek tetap 
mengirim makanan memakai uang 
pribadinya hal ini dilakukan atas dasar 
kemanusiaan karena ia melihat bawah 
ketiga lansia ni memang berhak 
mendapatkannya. 

Ia juga mengaku bangga dan 
bersyukur sekali bisa menjadi salah 
satu bagian dari program permakanan 
dan benar ingin program ini berlanjut 
karena berdasarkan pengalamannya 
para lansia sangat merasakan manfaat 
dari hadirnya program permakanan. 

Ditanyai adakah cerita unik ia 
teringat ketik Tri Rismaharini datang 
untuk kampanye dalam pemilu 
walikota di tahun 2015 ada lansia-
lansia yang bertanya langsung ke 
Risma “bu sekule niku lanjut nggih”. 
Pertanyaan itu disaksikan langsung 
oleh nenek sehingga ia merasa 
apabila masyarakat benar-benar 
terbantu.

Nenek menyampaikan 
harapannya yang tidak lain juga 
harapan para penerima manfaat. 
“mudah mudahan program ini terus 
ya walaupun besok walikotanya 
sudah ganti tapi program ini harus 
dilanjutkan karena kita sangat 
membutuhkan untuk lansia-lansia 
yang bener bener membutuhkan 
permakanan itu. Contohnya gini waktu 
mau pemilu , itu lansia-lansia saya 
sudah menyampaikan bu mangke lek 
gantos wali  kotae kulo niki ansal sekul 
nopo mboten? gitu. Saya kan sampai 
terharu saya menjawab angsal mbah 
angsal,” ceritanya sambil diikuti mata 
yang berkaca-kaca. 

47
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   47 22/04/2019   15:27:11



AREK-AREK

Bertahan 
di Tengah Moderinitas

Heroe Budiarto (49) masih teringat jelas apa yang dikenangnya 
38 tahun silam. Saat masih berusia 11 tahun, Heroe kecil 

hampir tiap akhir pekan sepulang belajar di SD Giki Simpang, 
menyambangi komplek Balai Pemuda. Ada sanggar teater, 
Bioskop Mitra, dan sejumlah sudut yang juga menjadi area 
tongkrongan anak muda yang tergabung dalam komunitas 

Bengkel Muda Surabaya (BMS), Dewan Kesenian Surabaya (DKS) 
dan Akademi Seni Rupa Surabaya. 

Waktu itu, keberadaan 
pertunjukan seni 
benar-benar 
menjadi primadona 
bagi anak muda 
Surabaya. Bahkan 

dari tempat ini, seniman sekaligus 
seorang arsitek ini juga semakin 
mengagumi Bawong Suatamadji 
Nitiberi (alm) atau yang dikenal dengan 
nama Cak Bawong, sosok dramawan 
asal Surabaya yang terkenal dengan 
karyanya berjudul “Darmo-Darmi” dan 
“Lingkaran Keadilan”. Ada juga nama 
Franky Sahilatua penyanyi berdarah 
Maluku kelahiran Surabaya, yang 
menjadi penyanyi favorit Heroe kala itu.  

Jalan Panjang Bengkel Muda Surabaya  .
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Tapi kepopuleran sejumlah 
nama tersebut bertolak belakang 
dengan kondisi yang terjadi sekarang. 
Nama sang legendaris dramawan dan 
seniman terdengar asing di telinga 
anak muda. Heroe kepada Gapura 
Senin (4/3) tidak menampik banyaknya 
perubahan yang ikut ia rasakan. 
Apalagi dirinya kini terlibat langsung 
dalam kepengurusan Bengkel Muda 
Surabaya, sebagai ketua periode 2017-
2019. 

“Dulu saya ingat betul 
bagaimana anak sekolah dari sekolah 
favorit seperti SMAN 1, 2, 5 Surabaya 
begitu menggemari pemain drama di 
balai pemuda. Sekarang anak muda 
memilih gawai daripada seni,” ujar 
Heroe.

Raut wajah Heroe tidak bisa 
menutupi kekecewaan terhadap 
perubahan yang terjadi. Kegelisahan 
yang ia rasakan juga sekaligus 
menjadi pelecut semangat dirinya 
untuk membangkitkan dunia seni di 
Surabaya. 

Heroe bercerita ketika BMS 
terbentuk tahun 70an diprakarsai 
Pemkot Surabaya bersama 
polwilatabes dan kejaksaan, sebagai 
wadah anak muda dalam menyalurkan 
seni. Mulai seni drama, musik, rupa, 
tari, dan sastra. Nama Cak Bawong 
juga dikenal lewat BMS, dengan 
keberhasilannya mempopulerkannya 
nama Kirun sebagai pelakon ludruk 
di TVRI. BMS juga berhasil menaikkan 
nama Akhudiat, penulis drama dengan 
karya bekennya “Jaka Tarub” dan 
“Rumah Tak Beratap”, yang sekaligus 
memenangkan lomba naskah drama 
versi Dewan Kesenian Jakarta tahun 
1974. Belum lagi Gombloh dengan 
lagunya yang sangat fenomenal 
“Kebyar-kebyar” di era 80an. Ini 
sebagian kesuksesan sekaligus 
capaian terbaik kala BMS berkontribusi 
memajukan seni.

“Dengan perubahan ini, tentu 
kami tetap berupaya bagaimana BMS 
tetap aktif menggelar pembinaan 
secara konsisten, dengan harapan seni 
masih menjadi sesuatu yang menarik 
dan bertahan,” jelas Heroe.

Meski tidak menyalahkan akan 
perubahan yang terjadi, BMS memang 
dihadapkan persoalan komplek seperti 
membentuk karakter anak muda 
yang cinta akan seni dan memegang 
nilai luhur dan norma yang berlaku 
di masyarakat. Beragam cara dengan 
menjaring antusiasme anak muda 
dengan media sosial juga sudah 
dilakukan. Sesekali, kantor sekaligus 
sanggar BMS di kompleks balai 
pemuda masih diisi dengan latihan 
seni sebagai agenda utama. Di ruang 
ini, BMS juga menggelar pertemuan 
rutinannya. “Latihannya kadang juga 
di selasar gedung barat,” ujar Heroe.

Sejalan dengan komitmen 
pemkot memajukan dunia seni, 
pelatihan anak muda berupa teater 
dan karawitan masih tetap digelar. 
Tiap kamis dan minggu pagi. Seperti 
yang dipantau Gapura, latihan tidak 
sebanyak yang dibayangkan. Hanya 
segelintir anak muda belasan tahun, 
namun terlihat serius mengikuti setiap 
instruksi pelatih.

Heroe mengaku 
membutuhkan dukungan banyak 
pihak, supaya BMS bisa kembali 
eksis seperti dulu, meski dirinya 
sadar itu bukan menjadi persoalan 
semudah membalikkan tangan untuk 
mewujudkannya. Meski pemerintah 
sudah memberikan perhatian, namun 
Heroe berharap kemudahan dalam 
berekspresi seperti ruang gerak dalam 
seni bisa lebih besar. and

Latihan rutin dilaksanakan di 
kompleks Balai Pemuda
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“Mengalami” 
Peristiwa Bersejarah melalui 

Drama Teaterikal
Surabaya yang memiliki julukan Kota Pahlawan menjadi 

daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berwisata 

sejarah di tempat ini. Di Tugu Pahlawan, ikon kota, 

wisatawan dapat “mengalami” langsung peristiwa dengan 

melihat dari dekat pementasan drama teaterikal tentang 

ragam peristiwa bersejarah.
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Ratusan memadati 
Tugu Pahlawan untuk 
menyaksikan Drama 
Teatrikal Perebutan 
Gedung Kempetai pada 
Minggu (10/03). Drama 

teatrikal perebutan Gedung Kempetai 
atau markas polisi Jepang. Momen 
perebutan gedung Kempetai ini 
merupakan momen keberhasilan 
Arek-Arek Suroboyo dalam merebut 
senjata-senjata milik Jepang yang 
nantinya akan digunakan sebagai 
senjata untuk melawan Inggris. 

Teatrikal ini berlangsung 
sekitar 30 menit yang diikuti oleh 
20 hingga 40 aktor yang berperan. 
Pemain dalam teatrikal ini berasal dari 
Komunitas Roodebrug Soerabaia, 
yaitu sebuah Komunitas pegiat sejarah 
dan perjuangan bangsa di Surabaya, 
dimana aktor yang berperan 
sebagai Arek-arek Suroboyo dengan 
menggunakan kostum perjuangan 
dengan membawa property bambu 
runcing dan bendera Merah Putih. 
Selain itu juga ada yang berperan 
sebagai Tentara Jepang dan Tentara 
Belanda yang lengkap dengan 
seragam dan senjatanya. 

Satrio Sudarso, Wakil Ketua 
Komunitas Roodebrug Soerabaia 
mengatakan, Teatrikal ini merupakan 
acara rutin yang dilaksankan dua 
minggu seklali dan bekerja sama 
dengan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surabaya.

“Komunitas kami bekerja 
sama dengan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surabaya dalam 

melaksanakan teatrikal ini. Teatrikal ini 
diadakan 2 minggu sekali biasanya 
pada tangga 10 dan 24 disetiap 
bulannya” kata Wakil Ketua Komunitas 
yang sudah berdiri sejak 2012 

  Selain mennyelenggarakan 
aksi teatrikal di Surabaya bersama 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 
komunitas ini juga bekerja sama 
dengan komunitas pegiat sejarah 
lainnya yang ada. Komunitas ini sudah 
pernah berkunjung ke Jogja, Bandung, 
Jakarta dan kota-kota lainnya. 
Dalam setiap pementasan, cerita 
yang diangkat pun sudah ditetapkan 
awalnya. 

 “Komunitas kami juga 
pernah mementaskan teatrikal 
mengenai pertempuran palagan 
ambarawa, bareng sama Pegiat 
Sejarah di Semarang. Dari konsep 
cerita selalu sudah kita tetapkan di 
awal untuk yang di Tugu Pahlawan. 
Tapi untuk yang di tempat lain, 
menyesuaikan dengan sejarah yang 
pernah terjadi di tempat itu” tutur 
Satrio.

Satrio Sudarso juga 
mengatakan dalam mepertunjukan 
Drama Teatrikal ini memiliki Misi Sosial, 
yaitu untuk mengedukasi masyarakat, 
khususnya para generasi muda 
agar mereka tidak lupa akan sejarah 
terutamanya sejarah di Kota mereka 
sendiri. 

“Tujuan utama kami 
sebenarnya adalah 
untuk edukasi 
masyarakat 

yang pertama. Lalu kami juga 
membawa misi sosial untuk para 
generasi muda agar tidak melupakan 
sejarah bangsa. Apalagi sejarah di 
kota mereka sendiri” jelas Satrio.

Hal serupa juga dikatakan 
oleh Ami, Pengunjung yang berasal 
dari Jakarta, Menurut dia pertunjukan 
tersebut bagus untuk generasi muda 
Indonesia, agar mereka mengetahui 
sejarah bangsanya. Karena sudah 
banyak generasi yang melupakan 
sejarahnya dan memilih budaya dari 
luar. 

“Kebetulan saya lagi liburan 
disini dan pengen ke Tugu Pahlawan. 
Kegiatan ini positif, di Jakarta pun 
jarang kegiatan kayak gini. Apalagi 
sekarang banyak pengaruh dari luar 
seperti boyband korea. Kegiatan ini 
baru sih bagi kami dan anak-anak 
pun sangat excited” kata Ibu dua anak 
tersebut. 

Teatrikal ini dalam setiap 
pertunjukan terdiri dari 2 sesi. Sesi 
pertama dimulai pada pukul 08:30 
WIB dan sesi kedua dimulai pada 
pukul 09:15 WIB. Sebelum pertunjukan 
pada setiap sesinya, diadakan 
pembacaan puisi oleh salah satu 
Anggota Komunitas Roodebrug 
Soerabaia, yaitu Sapardinggo. 
Usai pertunjukan, Teatrikal ini juga 
membuat masyarakat tertarik untuk 
berfoto ria dengan para actor. (Alf )

51
APRIL

- 2019 -

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   51 22/04/2019   15:27:24



Literasi Digital Untuk 
Para Pelajar

Teenizen Journalism III

Sukses melaksanakan acara Teenizen 
Journalism tahun 2017 dan 2018, Dharma 

Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya 
kembali menggelar Teenizen Journalism 

III. Bersama BBS TV Surabaya, workshop 
literasi digital kali ini menyasar pelajar SMP 

dan SMA se-Surabaya. 

Ketua Dharma Wanita Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan mengatakan, jadwal workshop sempat 
diundur karena beberapa macam hal. Namun 
pada akhirnya, berhasil dilaksanakan. Kendati 
demikian, dirinya mengaku dampak tenggang 
waktu yang molor mempengaruhi jumlah peserta. 

“Alhamdulillah bisa dilaksanakan, tapi animonya 
sedikit turun. Peserta tahun ini hanya 500, kalau tahun 
kemarin mencapi 600 peserta,” kata Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan di gedung Dharma Wanita pada Selasa, 
(12/03/2019). 

52
APRIL

- 2019 -

PEREMPUAN BISA
DHARMA WANITA

GAPURA APRIL 2019 v1.indd   52 22/04/2019   15:27:28



Workshop literasi digital 
diadakan karena DWP Kota Surabaya 
menyadari perkembangan teknologi 
semakin mempersempit cela antara 
masyarakat dan media. Untuk itu, 
sambungnya, DWP ingin memberikan 
literasi dan pembekalan agar 
pelajar SMP dan SMA bijak dalam 
bermedia.  “Lebih baik mencegah 
lalu mengedukasi, menginspirasi 
serta memberikan wahana baru bagi 
mereka,” terangnya. 

Lebih lanjut, Ismiati mengakui 
bahaya media akan selalu ada, 
termasuk bahaya digital. Maka dari 
itu, salah satu cara menanggulanginya 
dengan memberikan edukasi terkait 
fungsi gawai sebenarnya. Menurutnya, 
edukasi gawai dimulai dari diri sendiri 
dengan mengakses konten-konten 
yang bermanfaat dan positif.  

“Harus dicoba, supaya pelajar 
mengetahui manfaat gawai dan lebih 
bijak menggunakannya serta mudah 
diarahkan agar kemampuan digital 
anak-anak selalu positif,” tuturnya.   

Disampaikan Ismiati, selain 
memberikan materi dampak positif 
gawai agar peserta menjadi lebih bijak 
dalam bermedia, dalam kesempatan 
kali ini turut dikenalkan sekaligus 
memberikan pelajaran mengenai 
dunia jurnalislitik.

Sebenarnya, sambung Ismiati, 
tujuan awal diadakannya workshop 
ini untuk mengembangkan bakat dan 
minat pelajar di bidang jurnalistik. 
Kedua, pelajar bisa memberikan 
literasi digital dan visual kepada 
masyarakat serta teman-temannya. 
Ketiga, anak-anak bisa menceritakan  
alur kerja jurnalistik yang ditampilkan 
dalam bentuk berita untuk kemudian 
disajikan kepada pembaca. 

“Penyampaian berita ini lebih 
menekankan kepada mereka sajian 
berita yang benar, bukan berita 
hoax. Lalu mereka bisa membuat 
narasi yang bagus. Belajar seni 
bertutur, tehnik mencari berita, bisa 
membedakan berita-berita yang 
menarik itu seperti apa untuk di 
sampaikan ke yang lain sebagai 
motivasi,” papar Ismiati. 

Workshop yang diadakan 3 
tahun silam itu nyatanya mendapat 
respon positif dari salah satu pelajar 
SMPN 8, M. Raditya Iskandarsyah. 
Baginya, workshop ini menghadirkan 
manfaat serta mempertajam ilmu dan 
pengalaman di bidang jurnalistik. 

Radit – biasa dipanggil 
mengaku tertarik dengan edukasi 
dunia jurnalistik. Alasannya, 
mempertajam aktivitas ekstrakulikuler 
mading dan jurnalistik di sekolah. 
“Kita bisa tau mana berita yang real 
dan hoax bahkan kita juga tau soal 
Surabaya mulai sejarah, kuliner, 
tempat wisata dan pendidikan di 
surabaya,” ungkapnya. 

Setelah pembekalan, peserta 
diminta membuat berita dan video 
profil tentang sekolahnya masing-
masing. Khusus pembuatan berita, 
Ismiati menuturkan, selain pembuatan 
berita sekolah, peserta juga bisa 
mengangkat berbagai potensi lain 
seperti tokoh-tokoh berpengaruh di 
surabaya, wisata dan potensi surabaya 
lainnya. Sedangkan, pembuatan video 
akan dilombakan. 

 “Jadi DWP tidak pernah 
mengadakan lomba tanpa workshop 
agar peserta tidak mengalami 
kegagalan karena sudah mendapatkan 
materi dan mengetahui standart 
pembuatan berita dan video,” tandas 
Ismiati. 

Memperhatikan materi yang 
disampaikan dengan seksama
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Langkah kecil untuk 
Mendukung Misi Besar

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses 
mengelola sampah menjadi sesuatu hal 

yang bermanfaat bagi lingkungan dan 
masyarakat. Kesuksesan ini ditunjukkan 

lewat terobosan konkret seperti mengubah 
sampah menjadi energi listrik di TPA 

Benowo. Lalu, pembayaran sampah botol 
plastik saat menggunakan moda bus 

suroboyo. 

Untuk mendorong sekaligus lebih berperan aktif 
dalam pengurangan jumlah sampah plastik di 
Surabaya, Tim Penggerak (TP) PKK Pokja III Kota 
Surabaya mengadakan Lomba Daur Ulang dari 
Bahan Plastik yang diikuti 31 orang perwakilan 
dari TP PKK Kecamatan se-Surabaya pada 

Selasa, (19/03/2019). 

Ketua TP PKK Kota Surabaya Siti Nuriya Zam Zam 
mengatakan, karya peserta harus dibuat dari sampah atau 
barang bekas berbahan plastik seperti kantong plastik, plastik 
deterjen, plastik mie instan, sedotan plastik. Bahan-bahan 
plastik ini, lanjut Siti, akan dikreasikan menjadi tikar, taplak 
meja dan sajadah. 

Lomba Kreatifitas Mengolah Sampah Plastik Menjadi Barang Bernilai Guna
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“Peserta lomba diizinkan 
mengerjakan 50% karyanya di rumah. 
Sedangkan 50% lagi harus dikerjakan 
di lokasi lomba. Masing-masing 
pengerjaan berdurasi 4 jam,” ujar Siti 
saat ditemui redaksi Gapura. 

Terkait sistem penilaiannya, 
Siti menjelaskan terdapat 3 poin 
penting yang harus diperhatikan 
peserta. Pertama, originalitas produk 
yang dikerjakan harus asli karya 
sendiri, bukan karya yang sudah jadi 
sebelumnya. Bahan daur ulang yang 
dimanfaatkan juga masuk dalam poin 
ini. Kedua, kreatifitas. Meski diberikan 
kebebasan untuk mengkreasikan 
karyanya, tentu hasilnya tidak boleh 
sembarangan. Tingkat kesulitan 
kerapian hasil karya tetap harus 
diperhatikan. “Ketiga, utilitas. Poin ini 
memperhitungkan manfaat dan fungsi 
dari karya yang dihasilkan,” imbuhnya. 

Dalam perlombaan ini, kata 
Siti, para peserta lomba, tidak sulit 
mencari sampah plastik untuk disulap 
menjadi barang berharga. Sebab, 
mereka telah bekerja sama dengan 
pemilik warung kopi di daerahnya 
masing-masing. Warung-warung 
tersebut, lanjutnya, sehari-hari 
menghasilkan sampah plastik yang 
berasal dari bungkus makanan 
dan minuman. “Dengan adanya 
kerjasama ini, kedua belah pihak 
saling menguntungkan satu sama lain. 
Pengrajin tidak perlu bingung mencari 
bahan, pengusaha warung tidak perlu 
kebingungan membuang sampah,” 
urainya.  

Ketua Pokja III TP PKK Kota 
Surabaya Herni Martini Ash Gunadi 
menutukan, kegiatan ini merupakan 
langkah kecil yang dilakukan 
masyarakat untuk mengurangi jumlah 
sampah plastik di Surabaya. 

Bungkus-bungkus plastik dan 
sedotan yang terbuang, sambung 
Herni, bisa disulap menjadi sesuatu 
yang berguna seperti membuat karya 
berbahan dasar botol plastik, bukan 
sachet minuman atau makanan instan. 
“Itu sulit sekali prosesnya, karena 
harus meluruskan plastik yang sudah 
dipotong satu persatu,” ujarnya.  

Lebih lanjut, kegiatan ini 
juga mampu meningkatkan roda 
perekonomian warga serta memberi 
lapangan pekerjaan bagi warga 
yang tidak atau belum bekerja. 
Karya semacam ini, sambung Herni, 
mempunyai nilai jual yang cukup 
tinggi. “Tadi, salah satu peserta 
berhasil menjual kreasi karpet 
berbahan plastik kepada PLN seharga 
Rp 500.000 rupiah,” ungkapnya. 

Herni menambahkan, PKK 
Kota Surabaya juga memiliki program 
lain untuk mengurangi jumlah 
sampah plastik dengan mengurangi 
penggunaan air minum dalam 
kemasan plastik. Program ini sudah 
dilakukan dan diawali oleh staf TP PKK 
Kota Surabaya dan mulai diterapkan 
dalam setiap event PKK mulai April 
mendatang. 

“Apabila ada acara di Panti 
PKK Kota Surabaya, para tamu dan 
peserta diharapkan dapat membawa 
tempat minum sendiri. Galon air 
minum juga disediakan sehingga tidak 
perlu membeli, cukup mengisi kembali 
botolnya,” jelasnya. 

Adapun dalam perlombaan 
ini ditentukan 6 kecamatan yang 
berhasil menjadi juara. Juara I diraih 
perwakilan PKK Kecamatan Bulak. 
Juara II PKK Kecamatan Jambangan. 
Juara III perwakilan PKK Kecamatan 
Wonocolo. Juara Harapan I perwakilan 
PKK Kecamatan Karang Pilang. Juara 
Harapan II perwakilan PKK Kecamatan 

Gubeng. Terakhir, Juara Harapan III 
diraih oleh perwakilan PKK Kecamatan 
Kenjeran. (ANA). 

Suasana lomba daur ulang PKK 
Kota Surabaya
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Sejak Pemerintah Kota mendorong masyarakat mengembangkan 
pertanian perkotaan (urban farming), mulai banyak kampung 
yang berupaya bercocok tanam dengan di lahan yang tersedia. 
Ada yang memanfaatkan pekarangan terbatas, menggunakan 
metode tanpa tanah seperti hidroponik, atau memanfaatkan 

lahan tidur. Contoh yang terakhir dilakukan oleh warga di 
RT 2 RW 7 Kelurahan Gunung sari. Mereka memiliki sebuah 

greenhouse yang telah berdiri lebih dari dua tahun.

Tanaman “Hidup Kembali” 
setelah Masuk Karantina

Mengunjungi Greenhouse Kelompok Tani Sarwo Guno Gunung Sari
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Tak berbeda dengan warga 
di RT 2 RW 7 Kelurahan 
Gunung sari, mereka 
mimiliki greenhouse yang 
telah bediri lebih dari dua 
tahun. Alih-alih bekerja 

instan, para warga bergotong royong 
membangun greenhouse sedikit demi 
sedikit.

“  Greenhouse ini bukan 
sulapan, maksudnya bukan berdiri 
dalam waktu singkat. perlu beberapa 
waktu sedikit demi sedikit. kami 
belajar besama dan juga dibantu oleh 
dinas pertanian untuk akhirnya bisa 
seperti ini. Semua tanam yang ada 
disini bukan tanaman beli, tapi hasil 
pembibitan kami sendiri.” Ujar Heru 
Pembina Kelompok Tani

Kelompok tani Sarwo Guno, 
begitu mereka menamai kelompok 
yang telah menyulap lahan penuh 
awang-awang menjadi greenhouse 
yang rimbun dan indah. Dua tahun 
lalu kelompok tani sarwo guno 
melakukan pembibitan di dekat balai 
desa hingga akhirnya salah satu warga 
mengizinkan mereka untuk mengelola 
lahan itu menjadi greenhouse yang 
sekarang.

 “ Rata-rata penduduk 
sini dari desa, jadi rata-rata suka 
berkebun. Karena itu warga berinisiatif 
membentuk kelompok tani, Sarwo 
Guno namanya. “ Tambahnya.

 Dalam berbagai kesempatan 
warga kampung menunjukkan 
kegigihannya salah satu yang terlihat 
nyata adalah rindangnya tanaman 
di sepanjang jalan kampung. Di 
seluruh rumah warga tanaman akan 
terlihat Subur dan cantik. Bukan 

perkara mudah menjadikan sepanjang 
kampung nampak seperti itu,  karena 
banyak warga yang tidak telaten 
dalam mengurus tanaman. Hal serupa 
juga di alami warga, dimana banyak 
tanaman yang akhirnya layu. Hal 
tersebut dianggap wajar karena tidak 
semua warga mempu mengurus 
tanaman, tapi disini Kelompok tani 
Sarwo guno tidak menjadi itu sebagai 
alasan, mereka membentuk program 
Karantina tanaman.

“ Jadi kalau ada tanaman yang 
layu atau setengah mati kami tarik 
untuk dikarantina di greenhouse, lalu 
ketika sehat kami kembalikan lagi ke 
pemilik tanaman. Jadi tidak ada yang 
sia-sia” Ujar Joko, Ketua Greenhouse 
RT 2 RW 7.

Karantina dilakukan di 
greenhouse hingga tanaman yang 
layu atau hampir mati hidup kembali. 
Tanamam tersebut akan diberi pupuk 
dan secara rutin di siram. Dengan 
begitu pula greenhouse selalu penuh 
dengan tanaman. Mulai dari tanaman 
karantina, tanaman toga hingga 
tanaman hias lainnya.

Greenhouse ini memiliki 
keunikan lain, terdapat gazebo “ omah 
cangkruan” yang menjadi tempat 
warga berkesenian juga. Karena 
lokasinya berada di greenhouse 
sehingga gazebo tak ubahnya menjadi 
taman yang cantik. Dengan jalan-jalan 
setapak yang dihias penuh bunga.

Tidak hanya itu, Bank sampah 
juga tidak ketinggalan. Bank sampah 
secara rutin menampung sampah-
sampah warga, yang diambil oleh 
petugas bank sampah dari rumah 
ke rumah. Sampah yang diberikan 

memang tidak ditukar dengan uang, 
warga memberikannya dengan cuma-
cuma.

“ Sampah yang diberikan 
tidak ditukar dengan uang secara 
langsung. Warga sebenarnya sudah 
cukup senang karena sampah dan 
rongsokan dirumah bisa bersih. 
Tapi hasil dari bank sampah akan 
kita loakkan dan mendapat uang. 
Uang itupun kami masukkan kas 
untuk akhirnya berwujud lain, seperti 
bambu untuk hiasan desa, membeli 
cat dan operasional desa lainnya. Jadi 
masyarakat senang tidak usah urunan 
lagi, urunannya berupa sampah.” Ujar 
Sulistiyo wati, Pengurus Bank Sampah.

Warga selalu kompak dan 
rutin menjalankan berbagai program 
yang ada di greenhouse. Setiap sabtu 
minggu greenhouse akan selalu 
ramai dengan warga yang kerja bakti. 
Meskipun setiap hari selalu ada yang 
rutin mengurusi greenhouse. Berbagai 
kegiatan desapun sering diadakan 
disana seperti pertemuan warga, 
sosialisasi dan kesempatan lainnya.

“ Kami berterimakasih 
kepada dinas pertanian yang juga 
membantu memberikan pengarahan 
dan bantuan hingga seperti ini, selain 
tanaman kami juga menghidupkan 
perikanan salah satunya lele yang 
alhamdulillah hari ini (23/2) adalah 
panen pertama kami. Kami harap 
kedepannya greenhouse ini akan terus 
berkembang, ikan yang dibudidayakan 
semakin banyak, tanaman yang ada 
semakin beragam dan warga semakin 
kompak.” Ujar Heru. (NYW)
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Buang Keluh Kesah,

Perbanyak Zikir
Deraskanlah dzikir menyebut nama Allah dalam lisan dan 
perbuatan kita, bahkan sejak hati kita. Orang yang sering 
berzikir ada|ah orang yang akan sering diingat pula oleh 
Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, “Karena 
itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah 
kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (QS. al-Baqarah [2): 152
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Betapa indah jika Allah 
senantiasa hadir dalam 
hati kita, kapan dan di 
mana pun kita berada. 
Saat dipuji, maka Allah 
ada di hati kita sehingga 

kita segera membungkus pujian itu 
dan mempersembahkannya hanya 
kepadaNya. Saat dicaci, maka Allah 
pun ada di hati kita, sehingga kita 
segera bermuhasabah diri sembari 
meyakini tiada satu pun kejadian 
kecualu atas kekuasaan Allah SWT.

Membiasakan hati untuk 
selalu berzikir mengingat Allah akan 
membuat hidup kita senanriasa 
terbimbing oleh-Nya. Hati yang 
berzikir kepada Allah akan menjadi 
pendorong bagi kita untuk senantiasa 
bersyukur dan beribadah kepada-Nya. 
Hanya melakukan apa saja yang Allah 
ridhai.

Mengapa seseorang banyak 
sekali berkeluh kesah? Karena ia 
punya banyak kesempatan untuk 
melakukannya. Sedangkan jika ia 
menggunakan kesempatan yang 
luang itu untuk lebih banyak berzikir, 
maka dengan sendirinya kesempatan 
untuk berkeluh kesah akan berkurang, 
dan semakin berkurang hingga tidak 
ada sama sekali. Banyak zikir itu selain 
menjauhkan kita dari perbuatan yang 
sia-sia, juga mendatangkan pahala 
dan ketenangan dalam hati kita. 
Ketenangan yang menjadi sumber 
kekuatan untuk kita memperbaiki diri.

Allah memang gaib, kita tidak 
bisa melihatnya. Tetapi, jika seseorang 
memiliki iman yang kuat, walaupun 
Allah tidak tampak pada pandangan 
matanya, namun ia yakin selalu ada 
dalam pengawasan-Nya. la meyakini 
ltu seolah la sedang melihat Allah 
secara langsung. Rasulullah saw 
menerangkan hal ini sebagai konsep 
ihsan.

Ketika malaikat Jibril bertanya 
kepada, Rasulullah mengenai ihsan, 
maka beliau bersabda, “Hendaklah 
engkau beribadah kepada Allah 
seakan-akan engkau melihat-Nya. 
Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, 
sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. 
Muslim)

Semakin kuat iman seseorang, 
maka semakin mudah ia untuk selalu 
ingat kepada Allah SWT. Sebaliknya, 
semakin lemah imannya, maka akan 
semakin jauh dia dari mengingat 
Allah, Kita perlu mengukur kadar 
keimanan kita. Mengukurnya bukan 
dengan pengakuan lisan, tapi dengan 
kejujuran hati.

Ada orang yang ingat kepada 
Allah hanya ketika ditanya saja. Jika 
tidak ditanya, maka dia lupa. Semakin 
seseorang ingat terus kepada Allah, 
dalam setiap keadaan, maka itu tanda 
iman yang bagus. Semakin imannya 
bagus, yakin kepada allah, maka dunia 
ini baginya semakin tidak menarik. 
Mengapa? Karena yang menarik 
baginya hanyalah Allah. Semakin 
imannya bagus, maka semakin tidak 
tertarik ia untuk bergantung kepada 
makhluk. Megapa? Karena satu-
satunya tempat bergantung baginya 
hanyalah Allah.

(Dihimpun dari www.daaruttauhiid.org)
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Spiku Surabaya
Bahan:

Cara Membuat:

Bahan A :
• 15 butir kuning telur
• 1 butir putih telur
• 75 gr gula pasir
• 1 sdt pasta vanilla
Bahan B :
• 15 gr tepung maizena
• 15 gr susu bubuk
• 50 gr tepung terigu segitiga

Bahan C :
• 75 gr butter (sy: wijsman)
• 50 gr margarin (sy: blueband 

cake&cookies)
• 1 sdm susu kental manis putih 

(optional)
Bahan D :
• 1 sdt pasta coklat

Bahan E :
• secukupnya selai untuk olesan 

(sesuai selera)

1. Siapkan loyang sekat 3 ukuran 24 cm atau ukuran 22 cm. Oles loyang dengan margarin lalu alasi dengan kertas roti. 
Sisihkan.  Mixer dengan speed sedang bahan C hingga lembut & pucat. Sisihkan.

2. Mixer kuning telur + putih telur + gula pasir, dengan speed rendah hingga tercampur rata lalu pindah secara bertahap 
ke speed tinggi hingga putih, kental & mengembang, mixer selama ±15 menit. Lalu masukkan pasta vanilla. Turunkan 
ke speed paling rendah. Masukkan bahan B yg telah diayak per 1 sdm secara cepat.  Lalu masukkan butter yg telah di 
mixer atau di cairkan sekaligus secara cepat. Matikan mixer. Aduk balik perlahan untuk meratakan. Timbang adonan 
lalu bagi 3. Tuang adonan polos yg telah di bagi 2 ke dalam loyang. Sisa adonan beri pasta coklat, aduk rata, lalu tuang 
adonan ke loyang.

3. Panggang dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 180°C selama 40-50 menit 
(hingga matang kecoklatan bagian atasnya). Panggang dengan suhu 200°C selama 20 menit 

4. Setelah matang, jangan langsung keluarkan dari oven. Diamkan dulu dalam oven selama 10 menit. Lalu balikkan kue 
di atas rak kawat & lepaskan secara perlahan kertas rotinya. Biarkan hingga dingin, lalu oles selai & tumpuk. Trim sisi 
sekelilingnya biar rapi. Siap dihidangkan.

Wedang Ronde
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Spiku Surabaya Wedang Ronde
Bahan: Cara Membuat:
• Tepung ketan (putih) 150 gram
• Garam 1/4 sendok teh
• Air hangat 135 ml
• Perwarna hijau atau sesuai selera 

2 tetes
• Pewarna merah atau sesuai selera 

2 tetes
• Kolang-kaling 200 gram, rebus lalu 

iris
• Roti tawar 3 buah, potong kotak
• Sagu mutiara merah, secukup nya 

saja

1. Langkah pertama haluskan terlebih dahulu kacang tanah dengan cara diproses 
dalam blender bersama gula pasir dan garam. Bentuk menjadi bulat kecil-kecil.

2. Kemudiancampur tepung ketan dengan garam dan aduk sampai rata. 
Tambahkan air dan uleni sampai kalis

3. Bagi adonan tersebut menjadi tiga bagian, satu bagian diberi warna merah, satu 
bagian dengan warna hijau dan bagian lain biarkan putih.

4. Lalu ambil sedikit adonan ronde lalu pipihkan. Taruh bahan isi yang sudah dibuat 
tadi dan bentuk menjadi bola kecil-kecil. Lakukan sampai semua adonan habis

5. Masak air sampai mendidih lalu masukan ronde kedalamnya. Rebus sampai 
ronde mengapung lalu ankat dan tiriskan.

6. Rebus air bersama jehe, daun pandan, gula pasir dan serai menggunakan api 
kecil.

7. Setelah itu tunggu sampai mendidih dan tercium bau harum.
8. Dan tuangkan sirup jahe pada gelas saji dan tambahkan ronde bersama bahan 

pelengkap lainya.Wedang ronde siap disajikan
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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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Lensa Wawali

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana melantik & mengukuhkan pengurus Kwartir Krembangan periode 2019-2022

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 30 April 2019. 
Bagi satu tulisan terbaik akan dimuat di Gapura edisi Mei 2019 
dan mendapat hadiah ekslusif Buku Taman Surabaya  
 
Kami tunggu!




