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Redaksi

Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Surabaya yang maju hari ini adalah hasil kerja kolektif. Kondisi ini didapatkan melalui paduan kerja keras Pemerintah, keterlibatan sektor 
swasta, serta yang terpenting partisipasi segenap warganya. Dalam edisi spesial Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-726, Gapura mencoba 
menampilkan beberapa tokoh penting yang berkontribusi untuk Surabaya. Tentu saja yang kami melakukan seleksi atas standar pemilihan 
tokoh tersebut. Yang terpenting, tak bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada tokoh lain yang berkontribusi. Tulisan di liputan utama 
hanyalah sebuah gambaran tentang semangat-semangat orang dan organisasi yang selama ini berkarya dan mengharumkan nama Kota 
Pahlawan. Semoga menginspirasi para pembaca.

Sementara dari rubrik liputan khusus, masih akan kami tampilkan kemeriahan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke 726. Ada 
pergantian estafet duta wisata kota Surabaya dalam pemilihan Cak dan Ning. Tak lupa kami tampilkan nuansa rindu masa lalu dalam Pasar 
Malam Tjap Toendjoengan

Dari Balai Kota, kami bagikan beragam aktivitas Pemerintah Kota. Dimulai dari peresmian 70 taman kota yang berhasil membantu 
menurunkan suhu Surabaya yang terkenal terik. Ada pula, cerita kehadiran puskesmas Wonokromo yang lebih canggih dan diharapkan lebih 
dekat membantu warga. Dalam rubrik kolaborasi, kita akan melihat bagaimana upaya menjajaki relasi dengan Korea Utara, negara yang 
selama ini dikenal tertutup justru mencoba belajar ke Surabaya.

Yang selalu menjadi daya pikat Gapura ialah liputan ringan yang menghibur nan inspiratif. Kali ini bernuansa ramadan, kami tampilkan 
liputan menarik pengalaman reporter kami menikmati Ramadan di kawasan religi Ampel. Dari rubrik inspirasi, kami tampilkan suka duka 
pada pengelola media sosial Pemerintah Kota yang ternyata penuh dengan keseruan. Tak lupa, sebagai penutup yang menarik, kami sajikan 
kisah perjuangan pengelola kampung Klakahrejo Kandangan di kawasan eks lokalisasi Moroseneng untuk mengubah stigma negatif.

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura edisi spesial Hari Jadi 
Kota Surabaya 2019
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PEMERINTAH KOTA
S U R A B A Y A www.surabaya.go.id

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

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 Warga kota yang saya banggakan.

 Sebuah kota tidak hanya boleh diukur kemajuannya dengan melihat bertenggernya bangunan pencakar langit 
atau sibuknya aktivitas perekonomian. Memang benar bahwa keduanya menjadi visual dari pertumbuhan ekonomi. 
Namun, unsur yang juga harus diperiksa ialah dampak nyata kepada warganya. Apakah warga menjadi subjek dalam 
perkembangan tersebut atau hanyalah objek. 

 Sebuah kota dihidupkan oleh aktivitas manusianya. Ini mengindikasikan ia harus menjadi ruang beraktivitas bagi 
warganya. Sebagai dua entitas dinamis, yang paling penting ialah membuat relasi yang mutualisme, saling memberi dan 
menerima antara kota dan warga. Kami berbangga atas Surabaya, bukan hanya atas dasar perkembangan kasat mata 
yang dilihat, tetapi pada titik yang lebih mendasar ialah sinergi dengan warganya. Pemerintah dan warga membangun 
hubungan yang konstruktif, saling mendukung dalam berbagai program pembangunan. 

 Dalam kehidupan yang demokratis, Partisipasi warga adalah ukuran standar sekaligus kunci kesuksesan sebuah 
proses pembangunan. Pemerintah Kota berupaya mewujudkan konsep ideal pembangunan yang sirkular dimana ia 
harus berasal dari kebutuhan warga yang diakomodasi, dikerjakan bersama warga, dan pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan warga.

 Tentu saja dalam konteks ini, kami berterima kasih atas segala respon dan dukungan yang dihadirkan warga. 
Surabaya menjadi maju dan berkembang karena sinergi yang telah kita bangun. Ke depan, masih ada tugas menyiapkan 
masa depan untuk generasi selanjutnya, anak dan cucu kita. Semoga relasi ideal ini dapat terus dipertahankan, pun 
bahkan ditingkatkan, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

 Selamat Ulang Tahun Kota Surabaya ke-726, Selamat Berbahagia untuk kita semua

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Bangga Surabaya

@BanggaSurabaya humas.surabaya.go.id

surabaya

Berbagai cerita menarik tentang Surabaya dapat 
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Mengabdikan diri untuk Warga, 

Mengenalkan Surabaya 
di Level Dunia

Rasanya, tidak ada yang tidak mengakui 
perkembangan signifikan Surabaya dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Kota ini mengubah 
tampilan secara fisik, melayani masyarakatnya 

dengan baik, menjadi rujukan dan menginspirasi 
wilayah lain, serta mulai meletakkan posisinya di 

tataran global. Atas semua capaian itu, tidak ada 
yang lebih pantas mendapatkan kredit tertinggi 

selain Tri Rismaharini, Wali Kota.

Sebuah Apresiasi untuk Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya
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Tri Rismaharini adalah 
sebuah kabar gembira, 
bukan sekadar untuk warga 
Surabaya tetapi juga untuk 
Indonesia, bahkan dunia. 
Bu Risma, begitu ia populer 

disebut, punya banyak dimensi yang 
dapat kita ambil pelajaran darinya. 
Seorang Wali Kota pilihan warga yang 
dalam waktu cepat bisa mengubah 
dan melesatkan perkembangan kota. 
Sebuah inspirasi bagi demokrasi kita 
yang kini mulai menghadirkan banyak 
pemimpin berkualitas. Seorang 
perempuan yang berani tampil 
memimpin sebuah kota metropolitan 
yang kompleks dan majemuk. Ini 
wujud nyata dari energi kesetaraan 
gender yang memberikan inspirasi 
bagi perempuan Indonesia untuk 
tampil dan berkontribusi. Terakhir, Ia 
seorang pemimpin yang membangun 
jalinan dengan warganya, bekerja 
keras, mengabdikan diri demi 
kesejahteraan masyarakat. Sebuah 
standar yang baik dan bisa menjadi 
contoh bagi pimpinan di wilayah lain.

Risma seorang pekerja keras, 
tidak ada yang meragukan itu.. Cara 
dan waktunya bekerja memang sulit 
ditiru. Kalau sudah kadung bekerja, 
ia nyaris lupa waktu. Yang dipikirkan 
hanyalah Surabaya beserta warganya. 
Ia tidak mau setengah-setengah 
dalam membangun Surabaya. Apalagi, 
jika sudah berbicara keindahan, 
kebersihan dan tata kota, jangan 
coba-coba menawarkan konsep ala 
kadarnya dihadapan Tri Rismaharini, 
Wali Kota Surabaya. Dia ingin yang 
terbaik untuk Surabaya.

Selama dua periode 
menjabat Wali Kota Surabaya, 
salah satu kekuatannya adalah 
konsistensi. Ia selalu teguh dan 
berkelanjutan membangun dan 
mengembangkan Surabaya dari 
berbagai sisi, terutama pada tiga 
aspek paling dasar Infrastruktur untuk 
Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan. 

Pembangunan infrastruktur terwujud 
melalui peningkatan aksesibilitas 
dengan pembangunan berbagai 
jalan untuk memperlancar ekonomi. 
Di bidang kesehatan, ia ingin 
warganya mendapatkan akses yang 
mudah murah dan cepat sehingga 
meningkatkan kualitas fasilitas 
kesehatan. Untuk pendidikan, 
Pemerintahannya menganggarkan 
21,51% dari dana APBD, lebih 
banyak dari aturan perundangan, 
dan meletakkan urusan pendidikan 
menjadi kerja bersama lintas sektor. 

Kerja keras itu pun berbuah 
manis, berbagai penghargaan 
nasional hingga internasional disapu 
bersih. Kini, Surabaya mulai dikenal 
dan mulai menyejajarkan diri dengan 
kota-kota besar di dunia. Akhirnya, 
mimpi untuk “memasukkan” 
Surabaya dalam 
peta dunia menjadi 
kenyataan.

“Dulu 
waktu saya ke 
luar negeri, 
saya bilang dari 
Surabaya banyak 
yang belum 
tahu, bahkan 
ada yang 
tanya posisi 
Surabaya 
dalam peta 
dunia itu 
sebelah 
mana? Tapi 
sekarang 
sudah berbeda, 
mereka sudah tahu kehebatan 
Surabaya. Bahkan, orang-orang 
luar itu banyak yang mengira bahwa 
Surabaya itu negara,” kata Risma 
beberapa waktu lalu sambil tertawa.   

Di tangannya, Surabaya 
memang jauh berbeda, lebih cantik 
nan indah. Keberhasilan ini tentu tak 
lepas dari pengalaman kerjanya di 

masa lalu. Sebelum menduduki orang 
nomor satu di Kota ini, perempuan 
kelahiran Kediri, 20 November 1961 
ini pernah menjabat Kepala Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
Kota Surabaya tahun 2005 dan Kepala 
Badan Perencanaan Kota Surabaya 
(Bappeko) tahun 2008-2010. Berbagai 
pengalaman menghijaukan dan 
merancang pembangunan di Kota 
Surabaya itulah yang kemudian 
diteruskan hingga menjadi Wali Kota 
Surabaya. Makanya, seakan dia hafal 
betul master plan Surabaya dan 
strategi membawa Surabaya 
menjadi kota 
terpandang di 
Indonesia 
dan 
dunia.

Tri Rismaharini meneri 
penghargaan Scroll of Honor
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Setiap kota akan dikenal 
ikonnya dan Risma berhasil 
mengenalkan Surabaya tak lagi Kota 
Pahlawan tetapi juga kota taman. 
Dari awal, ia memang bermimpi 
menjadikan Surabaya sebagai kota 
seribu taman. Kini, setelah delapan 
tahun menjabat, ada sebanyak 129 
taman aktif atau ruang terbuka hijau 
dalam bentuk taman yang dilengkapi 
beberapa fasilitas dan dapat 
digunakan oleh masyarakat atau 
pengunjung. Selain itu, ada pula 287 
taman pasif di Surabaya. Taman pasif 
ini merupakan ruang terbuka hijau 
dalam bentuk jalur hijau dan median 
jalan. Bahkan, jumlah luasan ruang 
terbuka hijau di Surabaya hingga 
tahun 2017 sudah mencapai 7.275,82 
hektar. Jumlah itu terus bertambah 
mengingat Pemkot terus melakukan 
pembangunan taman-taman dan 
ruang terbuka hijau di berbagai titik di 
Kota Surabaya. 

Terakhir, Risma meresmikan 
70 taman yang tersebar di berbagai 
titik di Kota Surabaya. Secara simbolis, 
peresmian itu dilakukan di Taman 
Harmoni. Berbagai pembangunan 
taman itu diharapkan terus menekan 
suhu panas di Surabaya. 

“Suatu saat suhu di Surabaya 
akan mencapai 22 derajat celsius. Dulu 
sebelum saya bangun itu, suhunya 
antara 34-36 derajat, panas banget. 
Sekarang sudah turun menjadi 34 
derajat celcius ke bawah. Bahkan pagi-
pagi Surabaya sudah berkabut toh,” 
kata Wali Kota Risma. 

Problematika standar kota 
besar adalah macet dan banjir. Dua 
urusan utama tersebut juga menjadi 
perhatiannya. Presiden UCLG ASPAC 
ini sudah membangun jalan baru 
sepanjang 1.745 kilometer dan juga 
jalur pedestrian sepanjang 42,384 
Kilometer yang terintegrasi dengan 
pembangunan drainase. Saat ini, 
Surabaya sudah memiliki 56 rumah 
pompa yang kapasitasnya terus 
ditambahkan. Rumah pompa itu pun 
sudah dilengkapi dengan genset 
untuk persiapan apabila listrik padam. 

Sebagai seorang yang 
memiliki keinginan kuat dan standar 
pekerjaan tinggi, Risma mendorong 
terus inovasi bersama jajarannya. 
Setidaknya terdapat beberapa inovasi 
yang mengakselerasi pelayanan pada 
warga. Sebagai contoh jika Amerika 

punya 911, Surabaya punya Command 
Center 112 sebagai nomor darurat 
yang selalu siap membantu warga 
Kota Surabaya dalam menghadapi 
masalah apapun, mulai dari masalah 
kebakaran, kecelakaan hingga 
masalah pribadi. Bahkan, petugas 
CC112 juga pernah membantu 
menolong kucing yang terjepit di tas 
atap dan tidak bisa turun. Hingga 
persoalan sekecil itu pun dibantu oleh 
petugas Command Center 112. 

“Respon timenya ini 7 menit, 
jadi mereka tidak boleh melebihi itu,” 
kata dia.

Ada pula, inovasinya yang 
banyak menyita perhatian masyarakat 
dunia adalah Suroboyo Bus yang 
membayar tarifnya dengan botol 
plastik. Pembayaran tarif bus ini 
banyak diapresiasi dunia luar, 
sehingga tamu-tamu yang datang 
ke Surabaya selalu  dibuat kagum. 
Konsep smart city dan e-government 
yang diterapkan Surabaya juga tak 
kalah menariknya. Konsep ini banyak 
mendapatkan penghargaan dan selalu 
dicontoh oleh berbagai daerah di 
Indonesia maupun di luar negeri. 

Tri Rismaharini menjadi 
Presiden UCLG ASPAC
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Inspirasi dari Aksi Spontanitas, 
Jiwa Pantang Menyerah, dan 
Sentuhan Kepedulian 

Di balik kepemimpinannya 
yang progresif, Risma menyimpan 
sisi unik diri yang spontan dan 
peduli. Turun langsung ke gorong-
gorong untuk mengecek tempat air 
tersumbat, bukan pekerjaan luar biasa 
baginya. Dia tak kapok kendati pernah 
patah tangan akibat terkilir saat loncat 
dari gorong-gorong. Saat hujan 
deras membuat banjir di beberapa 
titik, Risma rela tidak tidur, ia turut 
memantau banjir keliling Surabaya. 
Bersama sopir pribadinya, ia tak takut 
kehujanan menuju pintu-pintu air 
dan memastikan rumah pompa di 
berbagai titik berfungsi dengan baik. 
Saat menemukan pompa yang rusak, 
ia cerewet meminta agar pompa itu 
segera dibenahi. 

Bahkan, apabila ada 
kemacetan di suatu titik yang 
dikunjunginya, tak jarang pula dia 
turun jalan dan langsung mengatur 
arus lalu lintas supaya lancar kembali. 
Contoh-contoh semacam ini selalu 
ditunjukkan Risma, sehingga jajaran 
Pemkot Surabaya terus semangat 
membangun Surabaya menjadi yang 
terbaik. 

Inspirasi darinya juga datang 
dari semangat pantang menyerah. 
Sejak awal tahun ini ia dibelit 

cedera yang mengharuskannya 
menggunakan kursi roda. Namun, 
kondisi tak menjadi alasan baginya. Ia 
tetap bekerja, turun lapangan seperti 
biasa. Menurutnya, perkembangan 
proses pembangunan yang sudah 
berjalan masih dalam pengawasannya 
lewat aplikasi andalan di iPad yang 
selalu dalam genggamannya. 

“Disaat saya sempat cedera, 
saya masih bisa kontrol proses yang 
sedang berjalan,” jelas Risma.

Di samping itu pula, Risma 
juga terkenal peduli kepada sesama. 
Di Pemkot Surabaya, ada program 
pemberian makanan gratis kepada 
sekitar 267.483 orang yang terdiri dari 
lansia, anak kurang gizi dan beberapa 
pasien penyakit khusus. Bahkan, setiap 
kali ada bencana di berbagai daerah 
di Indonesia, Pemkot Surabaya tidak 
pernah absen dalam memberikan 
bantuan. 

Yang terakhir, Risma 
memberikan secercah harapan baru 
bagi keluarga anggota KPPS yang 
meninggal seusai pemilu. Satu persatu 
masalah keluarga almarhum dibantu, 
sehingga harapan untuk melanjutkan 
hidup, dapat dirasakan oleh keluarga 
almarhum. Ia hadir di tengah-tengah 
warga yang berduka, dan menjadi 
embun penyejuk kehidupan mereka. 

Setiap manusia memiliki tentu 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Tetapi, dengan segala macam 
personanya rasanya Tri Rismaharini 
patut menjadi sebuah standar 
pemimpin idaman. 

Terimakasih Bu Risma. 

Tri Rismaharini ikut 
membersihkan pantai Kenjeran
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Wisnu Sakti Buana nampak 
semangat saat mendukung 

Persebaya

Merangkul Bonek 
Mendukung Kemajuan Surabaya

Bonek, supporter Persebaya biasa memanggilnya Bapak 
atau sesepuh karena ia orang yang mau mendengar dan 

mengakomodasi keinginan suporter. Di luar itu, posisinya sebagai 
orang nomor dua dijalaninya dengan senantiasa mendukung 

kebijakan Wali Kota demi kemajuan Surabaya

Panggilan khusus kepada 
Wakil Wali Kota Surabaya 
Wisnu Sakti Buana itu bukan 
tanpa alasan. Pasalnya, 
dia berhasil merangkul 
semua lapisan masyarakat, 

termasuk Bonek muda hingga 
dedengkot Bonek sampai saat ini. Pria 
kelahiran 22 Oktober 1974 itu juga 
berkali-kali bisa memediasi usulan 
yang disampaikan Bonek dengan 
manajemen Persebaya, termasuk 
pula berhasil menjadi jembatan 
penghubung antara Bonek, Persebaya 
dan Pemerintah Kota Surabaya. Atas 
jasa itulah, Bonek menyebutnya 
sesepuh. 

Wawali pun tak 
mempermasalahkan panggilan itu, 
karena dia merasa sudah menjadi 
Bonek sejak kecil, apalagi dia lahir 
di Kota Surabaya dan besar di 
Surabaya, tentu menjadi Bonek adalah 
suatu kebanggaan. Bahkan, sekitar 
tahun 1993 atau 1994, dia pernah 
nonton pertandingan Persebaya 
ke Yogyakarta. Berkali-kali dia juga 
“mbonek” ke luar daerah hanya untuk 
nonton pertandingan Persebaya. 
Dengan berjalannya waktu dan 
kesibukannya di partai politik, ia 
tidak mengikuti 
perkembangan 
sepak bola 
lagi. Ia pun 

tak lagi “mbonek” atau tidak nonton 
Persebaya bertanding.  

 
Namun, jiwa dan hatinya 

terpanggil kembali untuk “mbonek” 
ketika mendengar bahwa Persebaya 
agak sulit menggunakan Stadion 
Gelora Bung Tomo (GBT). 
Bahkan, saat itu ia mendengar 
bahwa Presiden Persebaya 
Azrul Ananda berencana 
memindahkan home base 
Persebaya dari Surabaya 
ke daerah lain. Padahal, 
ia sadar bahwa Persebaya 
adalah salah satu ikon dan 
kebanggaan Surabaya yang 
berhak mendapatkan fasilitas 
GBT. Ia pun merasa tidak boleh 
Persebaya memindahkan home 
base-nya dari Surabaya ke daerah 
lain, karena itu ciri khas Surabaya. 

“Kedekatan emosional dan 
beberapa alasan itulah yang 
membuat saya mau turun 
lagi membantu Persebaya, 
supaya bisa bertanding di 
Surabaya sebagai home 
base-nya, karena 
bagaimana pun 

Lebih dekat dengan Wisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya
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Wisnu Sakti Buana sedang 
berkoordinasi dengan 

Kapolrestabes Surabaya

juga, Persebaya adalah kebanggaan 
Kota Surabaya. Saya sampaikan 
kepada mereka, Wawali ini Bonek, 
ayo tak bantu memakai GBT,” katanya 
kepada Bonek dan Manajemen 
Persebaya kala itu. 

Akhirnya, saat itu Wawali 
dijadikan sebagai Ketua Panitia 
Pelaksana (Panpel) setiap 
pertandingan Persebaya. Mendengar 
Wawali “turun gunung” dan “mbonek” 
lagi, bonek-bonek yang sudah 
mengenalnya, termasuk dedengkot 
Bonek semakin semangat untuk 
mendukung Persebaya. 

“Jadi, sebenarnya saya bukan 
merangkul bonek, tapi karena kita 
sama-sama arek Bonek yang cinta 
Persebaya, akhirnya satu tujuan 
sama-sama mendukung kemajuan 
Persebaya. Saya sudah sampaikan 
juga ke Bu Wali (Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini) dan mohon izin untuk 
mengurusi Persebaya lagi,” kata dia. 

Sejak Wawali terjun langsung 
menjadi Panpel setiap pertandingan 
Persebaya, entah kebetulan atau 
bagaimana, Bonek pun semakin hari 
semakin membaik, Persebaya pun 
kian mengukir prestasi. Bahkan, di 
tubuh Bonek seakan ada revolusi 
mental. Perlahan pun mereka 
menghapuskan citra buruk selama ini. 
Wawali sangat senang Bonek sudah 
mau berpartisipasi dalam berbagai 
aksi sosial. Salah satunya dalam safety 
riding hingga pernah mengumpulkan 
ribuan boneka untuk penderita 
kangker. 

“Kepedulian Bonek turut 
menumbuhkan rasa kemanusian bagi 
warga Kota Surabaya. Itu contoh 
positif yang harus kita apresiasi,” 
ujarnya. 

Selain itu, Bonek kian 
tertib dalam mendukung klub 
kebanggaannya, meski jumlah 
supporter terbanyak, Bonek kian tertib 
dan sudah jauh berbeda dibanding 

dulu, sehingga hal ini juga bisa 
mengharumkan nama Kota Surabaya 
dari sisi lain. 

“Jadi, sumbangsih Bonek 
untuk membangun Surabaya dan 
mengharumkan nama Surabaya 
sangat besar,” kata dia. 

Suami Dini Syafariah Endah ini 
juga mengaku semakin senang ketika 
jajaran Pemkot Surabaya terutama 
Wali Kota Risma semakin perhatian 
kepada Persebaya. Terbukti, Wali Kota 
Risma mau turun langsung ke Stadion 
GBT untuk memimpin renovasi GBT 
dan menambah beberapa fasilitasnya, 
termasuk akses menuju stadion 
kebanggaan arek-arek Surabaya itu. 
Bahkan, Wali Kota Risma juga pernah 
menemui para pemain dan official 
Persebaya U-17 yang baru menjadi 
juara. 

“Ahamdulllah semakin ke sini 
Bu Wali semakin peduli ke Persebaya. 
Saya juga ingin tunjukkan ke Bu 
Wali bahwa Bonek sekarang sudah 
berubah,” imbuhnya.

Berbagai usaha dan 
perjuangan Wawali itu berbuah manis. 
Puncaknya, ia diganjar penghargaan 
oleh Sie Wartawan Olahraga (SIWO) 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) pusat. Penghargaan itu adalah 
Golden Award SIWO PWI Pusat 2019 
untuk kategori Kepala Daerah Peduli 
Olahraga. Penghargaan bergengsi itu 
diterima saat puncak peringatan Hari 
Pers Nasional (HPN) yang digelar di 

Gedung Negara Grahadi Surabaya, 
Sabtu (9/2/2018).

Penghargaan ini menjadi salah 
satu bukti bahwa Wawali membangun 
Kota Surabaya dari sisi yang berbeda, 
tanpa harus mengabaikan tugasnya 
sebagai pendamping Wali Kota Risma. 
Sebagai pemimpin, semua aspek dan 
lapisan masyarakat termasuk Bonek 
harus diperhatikan, sehingga daerah 
atau kota yang dipimpinnya bisa aman 
dan kondusif. 

“Jadi, tugas membangun 
Surabaya yang lain tentu tidak 
ketinggalan. Sebagai wakil Bu Risma, 
saya selalu support kebijakan beliau 
dan saya juga selalu keliling ke 
tengah-tengah masyarakat. Berbagai 
kelurahan warga yang saya temukan 
di lapangan, saya laporkan untuk 
segera diperbaiki,” kata dia.

Meski begitu, Wawali enggan 
menghubungkan antara tugas sebagai 
Wakil Wali Kota Surabaya dengan 
tugasnya sebagai Panpel di Persebaya. 
Ia juga berkali-kali menegaskan bahwa 
sepak bola itu tidak boleh dipolitisasi, 
karena itu akan kontra produktif. 
Makanya, dia mengaku selalu 
memisahkan antara kepentingan 
Persebaya dengan tugasnya sebagai 
Wakil Wali Kota Surabaya. 

“Sampai saat ini, saya dan Bu 
Risma terus berjalan beriringan demi 
membangun Kota Surabaya menjadi 
yang terbaik,” pungkasnya. 
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Tokoh Arsitek Dunia
Pendamping Tujuh Wali Kota

Nama Prof. Dr. Ir. Johan Silas pasti sudah tidak asing lagi di telinga 
para arsitek nasional maupun internasional, urban planner dan aktivis 

permukiman, serta tata kota. Meskipun ia lahir di Samarinda dan 
besar di kota lain, Prof Johan Silas mendedikasikan sebagian besar 

hidupnya untuk pengembangan tata kota Surabaya dan keberlanjutan 
lingkungannya. Sekitar 55 tahun dia mendampingi Pemerintah Kota 

Surabaya dalam menata sebuah kota. Tercatat sudah 7 Wali Kota 
Surabaya yang dia damping. Mungkin, dia satu-satunya tokoh 
arsitek di dunia yang aktif mengajar di kampus sekaligus aktif 

menyumbang ide dan pemikirannya kepada sebuah kota dengan 
jangka waktu selama 55 tahun. 

Prof Johan Silas

Pria kelahiran 24 Mei 
1936 ini menceritakan 
asal mula membantu 
atau mendampingi Kota 
Surabaya hingga saat ini. 
Cerita itu berawal dari 

tahun 1965, tepatnya ketika Raden 
Soekotjo ditunjuk menjadi Wali Kota 
Surabaya. Sebelum menjadi wali kota, 
Raden Soekotjo ini memang sudah 

kenal dengan Prof Johan Silas karena 
sesama alumni ITB. Akhirnya, 

tanpa basa basi Raden 
Roekotjo meminta Prof Johan 

Silas untuk membuat 
perencanaan tata kota  

khusus Surabaya. 
“Karena 

dia 

kenal saya orang ITB juga, dia bilang 
sama saya begini, saya tidak mau 
tahu pokoknya kamu yang buatkan 
rencana tata kota,” kata Johan Silas 
menirukan kata-kata Raden Soekotjo.

Sebenarnya, Prof Johan 
Silas sudah berhubungan dengan 
jajaran Pemkot Surabaya pada 
saat menyusun tugas akhir kuliah 
sarjananya. Namun, ia baru terlibat 
lebih dalam ketika masanya Wali Kota 
Raden Soekotjo sekitar tahun 1965. 
Atas perintas Wali Kota Surabaya itu, 
akhirnya Prof Johan Silas menghimpun 
teman-temannya dari ITS, Unair 
dan IKIP waktu itu untuk menyusun 
rencana tata kota khusus Surabaya. 
Rencana tata kota berupa master plan 
itu akhirnya selesai pada tahun 1968. 
Namun, proses pengesahannya di 
DPRD Surabaya baru disahkan tahun 

1970. “Master plan yang kami 
buat itu terus dikembangkan 

kualitasnya menjadi 
master plan Surabaya 

2000 saat ini,” kata 
dia. 
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Setelah perencanaan kota 
selesai, profesor peraih penghargaan 
Habitat Scroll of Honour dari PBB 
ini kembali menyampaikan kepada 
jajaran Pemkot Surabaya bahwa tidak 
ada gunanya perencanaan kalau tidak 
ada yang melaksanakannya. Makanya, 
pada saat itu Pemkot Surabaya 
mengambil 30 mahasiswa dari ITS 
yang statusnya masih mahasiswa atau 
belum lulus. 30 mahasiswa itu terdiri 
dari 20 mahasiswa dari Sipil dan 10 
lagi dari arsitektur. Meraka semua 
seniornya mahasiswa yang belum 
lulus. “Karena pada waktu itu tidak 
ada tenaga ahli, maka diambillah 
tenaga dari ITS sebanyak 30 orang itu. 
Mereka semuanya langsung diangkat 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 
dan dijadikan tugas belajar,” imbuhnya. 

Sejak saat itu, Prof Johan 
Silas selalu terlibat dalam pembuatan 
master plan, karena selalu diminta 
oleh Wali Kota Raden Soekotjo. 
Bahkan, ketika ganti wali kota di 
masanya Wali Kota Soeparno, ia terus 
mendampingi, apalagi pengesahannya 
dilakukan pada masanya Wali Kota 
Soeparno. Selanjutnya, Wali Kota 
Surabaya ganti ke Moehadji Widjaja, 
dan Prof Silas pun turut dilibatkan 
hingga Wali Kota Poernomo Kasidi. 
“Nah, Pak Poernomo Kasidi ini 
sangat menarik karena dia tidak 
tahu Surabaya sama sekali, sehingga 
pendampingannya semakin ekstra dan 

saya dipanggil khusus oleh beliau,” 
tegasnya

Kemudian, pucuk pimpinan 
Surabaya berganti ke Wali Kota 
Sunarto Sumoprawiro dan kemudian 
dilanjutkan oleh Wali Kota Bambang 
DH. Lagi-lagi, Prof Johan Silas terus 
diminta untuk mendampingi Pemkot 
Surabaya dalam menata kotanya, 
karena  ia dinilai sangat kompeten 
dan mengetahui seluk beluk rencana 
Kota Surabaya. Bahkan, hingga saat 
ini Wali Kota Risma dua periode, prof 
Johan Silas masih saja diminta untuk 
terus mendampingi. Meskipun dia 
sudah tahu bahwa Wali Kota Risma 
sangat mempuni dalam bidang tata 
kota. “Kalau dengan Bu Risma ini, saya 
sudah mulai berkoordinasi sejak beliau  
menjabat Kabag Pembangunan, 
kemudian pada saat Kepala Bappeko, 
saya semakin terlibat lebih mendalam,” 
katanya.

  
Johan Silas juga menilai 

bahwa sosok Wali Kota Risma ini 
sangat unik. Pasalnya, dia satu-
satunya Wali Kota Surabaya yang 
sudah mengetahui rencana kota 
dan peraturan-peraturannya serta 
staf-stafnya. Bahkan, ia mengaku 
sudah pernah bilang kepada jajaran 
Pemkot Surabaya bahwa meskipun 
tanpa didampingi, Wali Kota Risma itu 
akan tetap bisa jalan, karena memang 
besarnya di Pemkot Surabaya. 

“Makanya, Bu Risma ini memang 
membangun kota ini dalam kurun 
waktu 10 tahun masa jabatannya, tapi 
sejatinya dia membangun kota ini 
lebih dari 10 tahun ke depan,” kata dia. 

Melihat perkembangan Kota 
Surabaya yang begitu pesat saat ini, 
Prof Johan Silas mengaku sangat 
puas. Sebab, ide-idenya yang dulu 
pernah dituangkan dalam master plan, 
bisa dijalankan oleh Kota Surabaya. 
Terlebih, dia sudah mendampingi 
Pemkot Surabaya sekitar 55 tahun. “Ini 
merupakan kepuasan yang luar biasa 
bagi saya pribadi. Yang paling bahagia 
saat ini adalah saya, karena sumbang 
saran tentang perencanaan kota bisa 
terwujud dan bisa dikatakan sekarang 
bahwa Surabaya adalah kota terbaik di 
Indonesia,” imbuhnya. 

Prof Johan Silas juga 
memastikan bahwa tantangan 
Kota Surabaya ke depannya adalah 
bagaimana menjadikan Surabaya 
menjadi bagian dari sistem tata kota 
dunia. Karena pencapain yang lain 
sudah terlampaui, seperti kota cerdas, 
kota layak anak, kota lingkungan selalu 
terbaik. “Karena nanti sudah tidak ada 
batas wilayah, maka ke depan harus 
bisa menjadi sistem tata kota dunia. 
Dan Surabaya bisa mencapai itu,” 
pungkasnya. 
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Tiga Dasawarsa 
Menjembatani Pemerintah dan Warga 

Sebelum Pemerintah Kota Surabaya memiliki berbagai 
jalur komunikasi dua arah dengan warganya, 

masyarakat mengandalkan Suara Surabaya sebagai 
saluran untuk melaporkan peristiwa di Kota Pahlawan. 

Hingga kini, Suara Surabaya masih menjadi nomor 
satu di hati pendengarnya, mempertemukan 

kepentingan warga dan Pemerintah.  

Radio Suara Surabaya 
pertama kali 
mengudara pada 
tanggal 11 Juni 
1983. Menjadi radio 
pertama yang 

menerapkan format radio news 
interactive. 36 tahun berlalu, 
Suara Surabaya mengalami 

banyak perkembangan, salah 
satunya merespons 

perkembangan 
layanan 

streaming 

melalui suarasurabaya.net. Di balik 
itu semua, ada sosok Errol Jonathans 
yang menjadi motor perubahan 
sekaligus menjaga konsistensi Suara 
Surabaya agar tetap pada format 
sebagai jembatan informasi antara 
pemerintah dan warganya.

Errol Jonathans merupakan 
salah satu Founding Father Radio 
Suara Surabaya. Ia bergabung 
setelah tiga bulan Suara Surabaya 
mengudara. Dengan bekal ilmu 
jurnalistik radio yang diperoleh dari 
bangku kuliah serta pengalamannya 
selama bertahun-tahun menjadi 
wartawan di Post Kota, ia dengan 

mantap menerima ajakan Soetoyo 
Soekamiharjo membesarkan 

Radio Suara Surabaya.

“Soetoyo 
Soekamiharjo adalah 

pendiri sekaligus 
CEO pertama 

Radio Suara 
Surabaya. Sejak 

awal, beliau 
sudah 

bilang ke 

Kiprah Erol Jonathans dan Suara Surabaya 
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saya bahwa Suara Surabaya adalah 
radio yang menyiarkan berita bukan 
didominasi acara musik,” ujarnya 
kepada redaksi Gapura.

Kala itu, sambung Errol, 
di Surabaya baru ada tiga saluran 
radio FM yakni EBS, Istara dan Suara 
Surabaya. EBS dan Istara didominasi 
dengan acara musik, sedangkan Suara 
Surabaya didominasi oleh berita 
seputar Surabaya. 

“Mungkin karena kita berbeda 
sendiri makanya masyarakat jadi 
memberikan perhatian lebih,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan 
berita, pada tahun 1985 Suara 
Surabaya mulai merekrut reporter. 
Di tahun 1989 Errol mendapat 
kesempatan untuk pergi ke Amerika. 
Di sana ia mendapati hal yang 
menarik yakni pola interaksi antara 
penyiar radio dan pendengarnya. 
Begitu pulang ke Surabaya, Errol 
dengan semangat ingin menerapkan 
pola interaksi yang sama di Suara 
Surabaya.

“Interaktif Jurnalisme itu baru 
bisa kami terapkan tahun 1994. Itupun 
sebatas informasi lalu lintas. Sebab, 
di masa orde baru rasanya yang 
paling aman ya membicarakan lalu 
lintas. Baru pasca reformasi, radio dan 
media lainnya diberikan kebebasan 
dalam mengabarkan berita kepada 
masyarakat,” kenang Errol.

Setelah Soetoyo Soekamiharjo 
berpulang, estafet kepemimpinan 
di Suara Surabaya diemban oleh 
Errol. Hingga kini posisi CEO tetap 
dipegang oleh Errol. Tugasnya adalah 

mengembangkan Suara Surabaya 
mengikuti arus perkembangan 
zaman serta menjaga khitah Suara 
Surabaya sebagai radio news interaktif. 
Meskipun Errol termasuk generasi 
awal, namun ia tetap terbuka dengan 
berbagai masukan dari pegawai-
pegawainya yang mayoritas generasi 
milenial.

“Prinsip kami adalah kami 
harus konsisten berubah. Kita selalu 
riset apa yang diinginkan dan 
dibutuhkan oleh pendengar. Karena 
itu Suara Surabaya mampu bertahan 
di era youtube ini,” ujarnya.

Di bawah komando 
Errol Jonathans, Suara Surabaya 
mengepakkan sayap lebih besar 
lagi. Kini generasi milenial bisa 
mendengarkan siaran Suara 
Surabaya melalui live streaming 
di suarasurabaya.net. selain itu, 

pendengar juga bisa melihat situasi 
ruang siaran melalui layanan tersebut. 
Tak ayal bila hingga kini terdapat 
649.000 pendengar yang tercatat 
menjadi jurnalis warga. Selain itu Suara 
Surabaya juga sering dimanfaatkan 
oleh Pemkot Surabaya untuk 
menjawab pertanyaan warga atau 
sekadar menginformasikan program 
kota.

“Kuncinya kita harus menjalin 
hubungan baik dengan pemkot. 
Kalau ada warga yang mengeluh 
pasti akan kita kroscek terlebih dahulu 
ke pemkot. Tak jarang pula pejabat 
pemkot datang ke sini dan menjawab 
langsung keluhan warga,” ujar Errol.

Dengan demikian, Suara 
Surabaya memiliki peranan penting 
dalam perkembangan kota. Ia menjadi 
salah satu jembatan informasi antara 
pemkot dan warganya. 

Suasana live siaran Suara 
Surabaya
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Nyanyian Merdu 
Harumkan Surabaya di Tingkat Dunia

SMPN 6 Surabaya dikenal 
sebagai sekolah terkemuka tak 

hanya karena sisi akademisnya 
tetapi juga prestasi non 

akademis yang justru sering 
melambungkan nama 

Kota Pahlawan di kancah 
Internasional.

Nama harum SMP 
beralamat di Jalan 
Jawa diusung oleh 
bidang paduan suara. 
“Spensix” begitu grup 
padus kerap disebut. 

Di surabaya, mereka sering diundang 
mengisi berbagai acara, penampilan 
yang memang menawan itu selalu 
berhasil membuat para penonton 
terpukau. Spensix selalu menampilkan 
lagu baru sehingga setiap 
penampilannya selalu memberikan 
kesan yang berbeda.

“Sering diminta tampil dimana-
mana jadi harus punya banyak stok 
lagu, jadi kita bisa sesuaikan dengan 
event yang mengundang. Sering 
yang mengundang dari dinas-dinas 
otomatis penontonya sama kalau 
lagunya sedikit kan akan bosan” Ujar 

Hartini, Wakil Kepala Sekolah bidang 
Kesiswaan sekaligus pembina Padus 
SMPN 6 Surabaya.

Untuk memenuhi stok lagu 
yang mereka butuhkan, latihan rutin 
selalu diadakan. Setiap sabtu mereka 
membiasakan diri berlatih lagu baru. 

“kita latihan sudah ada 70 lagu, 
dan itu seringnya tiap latihan belajar 
lagu baru “ Ujar Aisha Iraniya Adiva, 
anggota Spensix.

Terdiri dari lebih dari 80 anak, 
Spensix memiliki 35 anggota inti 
yang kerap maju dalam penampilan 
dan perlombaan. Tak jarang juga 
ada penampilan yang membutuhkan 
jumlah tim yang banyak hingga 100 
anak, sehingga pembina dan pelatih 
harus merekrut siswa dari luar sekolah.

Mengagumi Spensix, Paduan Suara SMPN 6 
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Anggota 
Spensix memiliki 
kesiapan jika 
mendadak diundang 
tampil karena sudah 
terbiasa, hanya saja 
untuk perlombaan 
mereka perlu latihan 
lebih intens. Seperti 
saat mengikuti lomba 
di Interchoral festival 
di hongkong pada 
November 2018 silam.

“Sejak 2007 kita sudah ikut 
lomba internasional. Jadi, Interkultur 
mengadakan banyak lomba yang 
diselenggarakan di berbagai negara. 
Sejak itu kita terdaftar sebagai 
anggota paduan suara Inernational. 
Karena beberapa kali kita ikut dan 
bagus jadi ini kalau ada lomba kita 
selalu diundang tidak perlu mendaftar 
dan mengirim demo karena kita 
sudah punya prestasi sebelumnya, kan 
mereka ada datanya“, Ujar Hartini.

Memberangkatkan siswa 
mengikuti lomba ke luar negeri 
memang bukan perkara sepele. 
Banyak detail yang sebelumnya 
dipersiapkan. Mulai dari diskusi 
bersama wali murid, Audisi dan 
pemilihan anggota yang berangkat, 
Konsep yang akan dibawakan, hingga 
memperketat jam latihan tanpa harus 
mengganggu jam pelajaran. 

“Yang berangkat ke Hongkong 
kemarin ada 29 orang. Untuk ikut 
lomba kita perlu undang wali murid 
dan bicarakan bersama lomba apa 
yang akan diikuti dan apa saja yang 
diperlukan. Untuk anak-anak sendiri 
ada audisi lagi untuk ikut lomba jadi 
ada yang dua kali ikut audisi jadi 
semua punya kesempatan sesuai jenis 
suranya. Dinilai dari harmonisasinya, 
tekniknya sehingga dipilih yang layak 
ikut lomba. Jadi tidak cukup hanya 
suara bagus tapi juga bagaimana dia 
mengikuti program selama latihan dan 
penguasaan teknik.” Ujar Hartini.

Dengan melalui proses 
panjang dan latihan yang gigih, 
Spensix pun berhasil membawa 
pulang Gold medal pada ajang 
Hongkong Interchoral Festival. 
Perasaan bangga dan haru pun 
seketika dirasakan Spensix ketika 
namanya dipanggil sebagai Juara di 
ajang tersebut.

“Seneng 
dan bangga banget 
bisa dapet gold medal. Kita 
itu awalnya nggak nyangka karena 
banyak peserta lain yang bagus. “ Ujar 
Nadhira Shafa Falisha A., Anggota 
Spensix.

Bukan hanya mendapatkan 
gold medal tapi mereka juga 
berkesempatan untuk tampil di 
Disneyland hongkong.

“Kita memang sebelumnya 
uda tau kalau yang menang bakal 
tampil di disneyland. Trus akhirnya 
bisa tampil disana itu seneng banget. 
Bisa main-main ke disneyland aja 
uda seneng, apa lagi ini tampil Wow 
banget. Mereka panas-panasan lihat 
kita pake payung gitu, berkesan 
banget pokoknya“, Ujar Nathasya 
Maura Paraditya, Anggota Spensix

Menjadi anggota paduan 
suara memang cita-cita mereka dari 
awal. Ini membuat penghargaan 
menjadi hal yang sangat 
membanggakan untuk mereka karena 
mereka juga mampu membawa nama 
baik Sekolah dan Surabaya.

“Waktu awal ikut padus 
karena pengen aja, kan Spensix juga 
padusnya uda terkenal. Tarus sering 
latihan sama temen-teman jadi 
akrab banget dan uda jadi 
kayak keluarga jadi asik. 
Kalau bisa tampil dimana-
mana dan dapat juara 
itu bonus buat kita. “ Ujar 
Maritsa Aqillah Endya Putri.

Meski begitu, 
menjalaninya juga tidak 
mudah. Beberapa hal perlu 
mereka relakan untuk bisa 
sampai pada titik yang 

sekarang 
ini. Dengan tertawa santai salah 
satu anggota Spensix menjawab 
saat diatanya apa pantangan dan 
keharusan jadi anggota padus

“Sedihnya jadi anggota padus 
itu, gak bisa minum es, gak boleh 
makan coklat, gorangan, kripik pedes, 
kita harus jaga kesehatan, harus 
pinter bagi waktu, nilainya harus 
bagus karena kalau gak bagus kita 
akan diduruh fokus belajar dulu dan 
otomatis ngurangin aktifitas di padus.” 
Ujar Pande Putu Yukarin A.E., Anggota 
Spensix

Selain itu mereka juga 
memiliki aturan khusus bagi anggota. 
Sejak dulu anggota Spensix harus 
memakan kunyit utuh dan tambahan 
sedikit garam. Mereka mengaku saat 
pertama mencoba rasanya sangat 
pedas dan tidak enak. Namun, karena 
sudah terbiasa mereka mulai bisa 
menikmati makan kunyit, apalagi 
khasiatnya mampu menjadikan suara 
mereka lebih lega. Semua yang kerja 
keras dan pengorbanan terbayar 
dengan pencapaian prestasi 
yang luar biasa. (NYW)
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Konsistensi Sang Perintis 
Konservasi Mangrove 

Indahnya kawasan mangrove Wonorejo saat 
ini berawal dari upayanya membangun 

kesadaran semua pihak akan 
pentingnya tanaman tersebut. Kini 

setelah beberapa saat, kecintaannya 
pada mangrove tak pernah meredup. 
Ia terus hidup bersama sembari terus 

menjaga mimpi terwujudnya kebun raya.

Begini Kabar Lulut Sri Yuliani, Sesudah 8 Tahun Meraih Kalpataru
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Sabtu (11/5) siang, Lulut 
Sri Yuliani (53) terlihat di 
Mangrove Information 
Center (MIC) Wonorejo 
Kecamatan Rungkut. 
Berompi, menenteng tote 

bag, serta tak lupa menutup kepala 
dengan topi hitamnya. Lulut menemui 
Jaga Satya Negara, petugas MIC, 
yang mengeluhkan serangan hama 
ulat bulu di daun mangrove, yang 
membuat sejumlah pohon tampak 
meranggas. Tidak lupa, Lulut juga 
memberikan sejumlah rekomendasi 
pada buku tamu di ruang MIC, 
sebelum meninggalkan lokasi itu.

Pekerjaan ini dilakoni Lulut, 
disela aktivitasnya sebagai ibu 
rumah tangga sekaligus aktivis 
lingkungan. Jarak yang cukup jauh 
dan menyita waktu perjalanan 1,5 
jam dari domisilinya di Sidoarjo, tidak 
membuatnya mengeluh. Katanya, ini 
semua dijalani karena motivasinya 
yang besar, untuk mewujudkan kebun 
raya mangrove di Kota Surabaya.

“Dari dulu memang dasarnya 
suka dengan tanaman mangrove. 
Indonesia yang kaya akan kekekayaan 
alam, bisa mewujudkan ketahanan 
pangan, papan, medis sampai tekstil 
dari mangrove. Sayang kalau disia-
siakan,” jelas Lulut.

Lulut Sri memang sosok 
pejuang lingkungan yang punya 
kontribusi besar terhadap 
perkembangan hutan mangrove di 
Kota Pahlawan. Ceritanya berawal 
dari gelar yang disandangnya 
sebagai Ketua Forum Peduli 
Lingkungan Kecamatan Rungkut ini 
tergerak hatinya untuk menyerukan 
penghentian pengrusakan mangrove 
ditahun 2004 lalu. Ia mendapati 
eksploitasi mangrove disejumlah 
tempat, termasuk di Wonorejo 
Rungkut yang dilakukan oleh warga. 
Dari sinilah, warga dilibatkan dalam 
membangun pelestarian budidaya 
dan pemberdayaan secara ekonomi, 
dan mengetahui besarnya manfaat 
mangrove tanpa harus merusak 
pohon. 

Gayungpun bersambut. 
Langkah Lulut didukung pemerintah 

kota lewat 
dinas pertanian. 
Kampanye besar-

besar yang dilakukan akhirnya 
berbuah manis. Kementerian 
Lingkungan Hidup mengganjar 
penghargaan Kalpataru , penghargaan 
untuk kelompok atau perorangan 
dalam hal lingkungan hidup, di 
tahun 2011 lalu. Di kategori Perintis 
Lingkungan, Lulut menempati posisi 
ketiga, dibawah Sugiarto pejuang 
lingkungan hidup Pasuruan, dan 
Marmis Asid dari Jorong Harapan 
Tinggam Sumatera Barat, yang 
membudidayakan pohon aren di 
Gunung Talamau. 

Meski namanya tidak 
seterkenal dulu karena tersorot 
media, Lulut masih sibuk dengan 
rutinitasnya. Melakukan riset misalnya. 
Lulut sempat aktif melakukan 
pendampingan dalam pelestarian 
hutan mangrove yang masuk kawasan 
Balai Pengelolaan Hutan Mangrove 
(BPHM) 1 seperti Pulau Jawa, Bali, 
Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua, 
dan wilayah BPHM 2 seperti Pulau 
Sumatera dan Kalimantan. 

Selain itu, Lulut juga masih 
bergelut dengan riset mangrove, 
yang membuat hasil karyanya seperti 
batik mangrove, sirup mangrove, 
sampai sabun mangrove melanglang 
buana ke sejumlah negara di dunia. 
Di rumahnya, Lulut juga punya kebun 
mini mangrove, yang sekaligus 
menjadi laboratoriumnya dalam upaya 
mengenal lebih detail tanaman ini.

Di dalam mimpi mewujudkan 
kebun raya mangrove, Lulut mengaku 
mendukung penuh. Besar harapan, 
tidak hanya pemkot, tapi warga juga 
memberikan kontribusi positif dengan 

ikut terlibat dalam pelestarian. 

“Beruntung kalau pemerintah 
kota sudah berupaya mewujudkan 
kebun raya. Tapi yang terpenting, 
perlu adanya perhatian pada 
ekosistem. Sirkulasi pasang surut air 
laut, karena air memegang komponen 
penting dalam mangrove,” ujarnya.

Seperti dalam temuan di MIC, 
perempuan berkacamata ini masih 
menemukan penempatan pohon 
yang salah. Tiga pohon kelapa yang 
nyaris mati karena ditanam diarea 
tanah basah dengan air garam. 
Lulut lantas merekomendasikan 
untuk pemindahan, supaya pohon 
kelapa itu bisa terselamatkan. Selain 
itu, belum lagi edukasi soal sampah 
plastik dari penjual makanan. Harus 
ada kepedulian dari pengunjung 
dan penjual, untuk sadar akan 
dampak buruk plastik kalau dibuang 
dikawasan hutan. Surabaya nantinya 
bisa mencontoh Provinsi Bali, yang 
sudah melarang pemakaian kantong 
plastik, sedotan, dan styrofoam 
dengan membuat produk hukum 
berupa peraturan gubernur. Kalau 
ada landasan hukumnya, keterikatan 
masyarakat untuk patuh diharapkan 
semakin tinggi.

“Perlu adanya perluasan lahan 
dengan pembebasan yang dilakukan 
pemkot, supaya luasan hutan 
mangrove semakin ideal,” jelasnya.

Sampai sekarang, Surabaya 
punya sejumlah tempat hutan 
mangrove. Seperti di Wonorejo, 
Gununganyar, Medokan Ayu, Sukolilo 
dan Mulyorejo.and

19
JUNI

- 2019 -

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   19 24/05/2019   17:12:45



KATA MEREKA !
Vinsensius Awey, Anggota Komisi C DPRD Surabaya 

Harapan Terhadap 
Kota Surabaya

Kota Surabaya belum memiliki moda transportasi 
yang representative yang bisa mengurai 
kemacetan. Apabila hal tersebut diintergrasikan 
dengan baik, maka wajah kota Surabaya akan 
tertata sekaligus terkoordinir dengan baik dari 
moda transportasi perkotaan semacam ini.

Prof. Nur Hasan, M.Kes, Rektor Unesa

Kompol Rety Suasmaningsih, Kasubbaghumas Polrestabes Surabaya

Surabaya kini mulai membuktikan diri sebagai 
kota industri yang berkembang dan tetap hijau 
dan bersih. Taman-taman diperbanyak, dan ruang 
terbuka hijau baik untuk eduwisata maupun 
ekowisata tersedia hampir di setiap kecamatan.

Harapan Surabaya ke depan tentunya bebas 
dari kejahatan, bebas dari pengaruh narkoba, 
bebas dari KKN dan masyarakat khususnya kaum 
millenial semakin cerdas dalam menerima dan 
menanggapi berita atau issue hoax di medsos
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Melik Masfiatin, Faskel Lingkungan Jambangan

Parno, Seniman

Surabaya yang menurut saya sudah sangat 
nyaman hijau, indah, bersih ini, bisa tambah 
sangat nyaman sampai ke pelosok2 ,maksudnya 
semua kampung bisa sangat nyaman ditinggali

Sebagai seorang seniman tradisi berharap dari 
pemkot / disparta memberikan pebinaan supaya 
seni tradisi bisa digemari lagi oleh masyarakat 
pada umumnya

Erry Dewanto, Dokter

Berharap nenjadi kota yg indah berkelas dunia 
dan ramah untuk semua, tidak hanya kepada 
tamu tapi terutama kepada warganya.
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Bulan Ramadan
Waktunya Berbagi Kebahagiaan

Semangat Ramadan 
adalah kebersamaan dan 
solidaritas. Ini ditunjukkan 

oleh jajaran Pemerintah 
Kota Surabaya yang 

menyelenggarakan 
beragam kegiatan berbagi 

dalam tajuk buka puasa 
bersama

Salah satunya sabtu (18/5) 
sebuah kegiatan buka 
bersama anak yatim dalam 
acara  yang diselenggarakan 
di Regency 21 Family Club 
Surabaya ini diadakan oleh 

Wosca (Women Online Community 
Surabaya) ini bekerja sama dengan 
Sedekah Oksigen. Kegiatan ini 
diadakan untuk berbagi kebahagiaan 
di bulan ramadhan. 

“Kegiatan ini rutin setiap 
tahunnya di sebanyak satu kali di 
bulan ramadhan.  “untuk tahun lalu 
kita berbagi sembako juga” ungkap 
Asti, ketua panitia.

Rangkaian acara dimulai 
pada pukul 15.30 WIB diisi dengan 
ceramah kisah islami. Anak-anak 
terlihat begitu menikmati kisah yang 
dibawakan. Saat bercerita, Rozaq 

yang didaulat membawakan kisah, 
menyelingi dengan permainan 
sehingga anak-anak sangat senang 
dan mendengarkan kisah dengan 
baik.  Anak-anak yatim tersebut 
berasal empat panti asuhan yang 
ada di Surabaya, yaitu panti asuhan 
Mahbubiyah, panti asuhan Adinda, 
panti amanah Penjaringan, dan 
PB Aulia Yayasan Kebaikan Total 
keseluruhan berjumlah 98 anak 
dengan jumlah pendamping sebanyak 
7 orang.

Eri Cahyadi, selaku Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Kota (Bappeko) hadir mewakili 
Walikota Tri Rismaharini yang 
berhalangan hadir. Dalam 
sambutannya, Ia mengungkapkan 
rasa senang dengan aktivitas yang 
dilakukan Wosca selaku komunitas 
yang bergerak di bidang perempuan. 

Parade Buka Bersama oleh Jajaran Pemerintah Kota 
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Suasana Buka bersama

“aktivitas Wosca dapat menarik 
minat perempuan khususnya ibu-ibu 
untuk dapat lebih aktif meningkatkan 
ekonomi Surabaya dengan 
menghasilkan berbagai produk. Selain 
itu, saya juga berharap agar anak-anak 
yang ada disini dapat sukses di masa 
depannya dan menjadi orang yang 
berguna untuk sesama” tambahnya. 

Keliling Surabaya Mendekatkan diri 
dengan Warga

Bulan Ramadan menjadi 
dimanfaatkan oleh Walikota Surabaya 
Tri Rismaharini untuk mendekatkan diri 
dengan warga. Misalnya ketika Risma 
bersama jajarannya mengadakan 
kegiatan buka puasa bersama warga 
di eks lokalisasi Dupak Bangunsari 
Surabaya, Jum’at, (10/5). Selain untuk 
mempererat tali silaturrahmi, buka 
puasa yang diikuti oleh tokoh agama, 
tokoh masyarakat serta masyarakat 
ini upaya untuk mendorong mereka 
agar mendukung langkah pemerintah 
untuk memberikan semangat 
kepada putra-putrinya supaya mau 
menempuh pendidikan yang lebih 
tinggi.

Di Dupak Bangunsari Risma 

memberi 
semangat 
pada anak 
muda untuk 
melanjutkan 
pendidikan 
setinggi-
tingginya. 
Wali Kota 
menawarkan 
beragam 
program dari 
Pemerintah 

Kota (Pemkot) Surabaya di bidang 
pendidikan. Salah satunya adalah 
berbagai bentuk program pelatihan 
dan beasiswa. 

“Di pemkot banyak beasiswa. 
Ada kuliah di Unair D3 dan nanti 
akan ada perusahaan yang langsung 
menampung untuk kerja,” ujarnya.

 
Ia berharap, warga di eks 

lokalisasi Dupak Bangunsari bisa 
membantu pemerintah untuk 
mendorong putra-putri mereka agar 
mempunyai semangat menempuh 
pendidikan yang lebih tinggi walaupun 
mereka bukan berasal dari keluarga 
mampu. 

“Saya berharap putra-putri 
di sini bisa kuliah. Biar bisa merubah 
hidup orang tuanya, tinggal kita mau 
apa tidak, Kita harus percaya tidak 
ada yang tidak mungkin, ayo kita 
ubah bersama. Allah memberikan 
kesempatan yang sama,” pesannya.

Agenda Risma berlanjut saat 
menghadiri acara buka puasa bersama 
warga Sememi dan Klakah Rejo di 
Masjid At-Taqwa, Jalan Klakah Rejo No. 
9, Kelurahan Klakahrejo, Kecamatan 

Benowo 
Surabaya, 
Minggu, (19/5/). 
Di kawasan 
eks lokalisasi 
Moroseneng 
Risma 
menggaungkan 
kebangkitan 
ekonomi warga

Wali Kota 
mengatakan 
agar masyarakat 

di eks lokalisasi mampu bertahan 
secara ekonomi, pihaknya mengajak 
warga untuk bisa memanfaatkan 
koperasi-koperasi yang dikelola 
secara mandiri. Karena itu, ia 
mengimbau kepada warga di sana 
agar bersungguh-sungguh untuk 
mengelola koperasi tersebut. 

“Karena saya sebagai umaro, 
saya berkewajiban bagaimana 
saya bisa mensejahterahkan warga 
Surabaya. Saya harap sekali lagi, 
panjenengan (anda) semuanya tidak 
menjadi penonton, ayo kita berusaha,” 
kata dia dalam sambutannya.

 
Dengan adanya koperasi-

koperasi tersebut, ia berharap 
masyarakat akan mandiri dan 
sejahtera secara ekonomi. Sehingga 
diharapkan tidak ada lagi warga di eks 
lokalisasi yang kekurangan ekonomi, 
bahkan sampai terjerat utang piutang 
rentenir. 

Selain itu, Risma juga 
menawarkan berbagai program di 
bidang pendidikan, seperti beasiswa 
pramugari dan pilot. Ia mengajak 
para orang tua di eks lokalisasi agar 
memanfaatkan program tersebut 
untuk mengubah masa depan anak-
anaknya supaya lebih baik.

 
“Kita juga memiliki program-

program beasiswa di Pemkot 
Surabaya. Semua SPP ditanggung 
oleh Pemkot Surabaya. Anak-anak 
harus punya masa depan, putra-putri 
panjenengan (anda) harus lebih baik 
dari orang tuanya,” tuturnya.

 
Bahkan secara kawasan, 

keseriusan Pemkot mewujud dalam 
rencana membangun wisata baru 
berupa taman anggrek untuk 
mendatangkan wisatawan. Dengan 
adanya kebun anggrek tersebut, 
diharapkan juga berdampak pada 
meningkatnya ekonomi warga di 
sekitar.

 
“Insya Allah tahun ini, kita 

akan buat taman anggrek di sini. Saya 
harap warga nanti bisa menikmati 
hasilnya. Ini akan menjadi wisata baru 
yang akan menarik pengunjung untuk 
datang,” ungkapnya.
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Tujuh Puluh Taman Baru 
Sejukkan Surabaya

Surabaya sejak dulu 
terkenal suhu panas dengan 

teriknya matahari. Tetapi, 
berbasis data, temperatur 

kota diklaim telah menurun. 
Surabaya hari ini lebih sejuk 

dan rindang salah satunya 
berkat keberadaan taman-

taman hijau.

Bertempat di Taman Harmoni 
Keputih, kamis (16/5) 
sebanyak 70 taman baru 
yang selama ini dibangun 
Pemerintah Kota diresmikan. 
Wali Kota Surabaya Tri 

Rismaharini meresmikan secara 
simbolis karya yang juga menjadi kado 
istimewa di Hari Jadi Kota Surabaya 
(HJKS) ke-726. Secara umum, 70 
taman baru yang tersebar berbagai 
sisi kota. Rinciannya, Surabaya pusat 
sebanyak empat, utara 10, selatan 16, 
timur 26 dan barat 14. 

Salah satu taman yang baru 
saja diresmikan itu adalah Taman 
Ex Incinerator yang merupakan 
bagian dari Taman Harmoni Keputih. 
Taman baru itu memiliki luas 
mencapai 2,8 hektar dengan luas 
lahan yang sudah dibangun tahun 
2019 mencapai 1,2 hektar. Risma 
mengatakan pembangunan Taman 

Ex Incinerator yang menjadi bagian 
dari Taman Harmoni itu dalam rangka 
pemerataan pembangunan di Kota 
Surabaya. Selain itu, bertujuan untuk 
menyuburkan kembali tanah yang 
sebelumnya merupakan eks Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah, 
setelah 11 tahun ditutup. 

“Momen ini kita gunakan 
untuk menandai, kami mencoba 
membangun secara merata,” katanya 

Sebelumnya, Taman Ex-
Incinerator ini merupakan bekas 
tempat pengolahan sampah yang 
kemudian disulap menjadi sebuah 
konsep taman yang menarik. Bahkan, 
di taman ini terdapat sarana ruang 
publik kreatif, seperti teater terbuka 
berbentuk lingkaran dan ruang 
khusus pameran hasil karya warga 
Surabaya. Apalagi taman ini memang 
dikhususkan untuk ruang publik kreatif.
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Taman Harmoni Keputih

 “Taman ini akan lebih bagus 
dari taman-taman yang ada di luar 
negeri sekali pun. Karena taman ini 
penuh bunga. Kalau di sana (negara 
lain) cuma ada pohon sama rumput, 
kalau di sini penuh bunga,” katanya.

 
Taman Ex Incinerator juga 

merupakan taman lingkungan. Karena 
itu, Risma berharap, melalui taman 
tersebut ke depan dapat menjadi 
wadah untuk mencari solusi berbagai 
permasalahan Kota Surabaya. 

“Bapak ibu ini membangun 
tidak mudah, karena harus diuruk. 
Tapi saya yakin suatu saat taman ini 
akan menjadi icon Kota Surabaya 
yang bahkan terkenal di luar negeri,” 
ujarnya.

 
Ia menjelaskan bahwa 

pembangunan Taman Ex-Incinerator 
menggunakan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Surabaya, Corporate Social 
Responsibility (CSR), serta bantuan 
dari United Cities Local Government 
(UCLG). Menurutnya, semua taman 
yang ada di Kota Surabaya memiliki 
konsep desain yang berbeda-beda. 

“Setiap taman yang saya 
bikin selalu punya konsep yang 
berbeda, lagi pula kalau didesain 
sama, masyarakat akan bosan datang 
ke taman karena semua sama,” 
imbuhnya.

 Risma mengungkapkan 
sebanyak 400 lebih taman yang 
tersebar di Kota Surabaya bertujuan 
untuk penghijauan kota. Sekitar 
30 persen Kota Surabaya dipenuhi 
oleh taman yang bermanfaat untuk 
menurunkan suhu udara. Hasilnya, 
saat ini suhu udara di Kota Surabaya 
telah turun sekitar dua derajat celcius.

 
“Nanti sampai suhu udara di 

Kota Surabaya mencapai 20-22 derajat 
celcius. Dulu Surabaya rata-rata 34 
sampai 36 derajat celcius. Sekarang 
sudah 34 derajat ke bawah dan itu 
ada datanya, bahkan kalau pagi Kota 
Surabaya berkabut,” jelasnya.

Nilai Tambah sebagai Ruang Publik 
Kreatif 

Bertambahnya taman di 
Surabaya tentu direspon baik 
oleh warga. Kanda Dias, merasa 
senang karena saat ini Surabaya 
memiliki banyak taman yang indah. 
Menurutnya, keberadaan taman 
berdampak baik pada warga. 

“Taman di Surabaya dikelola 
dengan baik oleh Pemerintah 
sehingga tampilan dan kondisi taman 
terlihat menarik. Jadi warga nggak 
bosan datang ke taman karena 
tamannya bagus dan tempatnya enak” 
imbuhnya. 

Lebih lanjut, Ia berharap 
pemerintah dapat konsisten untuk 
terus mengelola taman kota 
sehingga nantinya akan lebih banyak 
masyarakat yang menjadikan taman 
sebagai tempat rekreasi. 

Senada dengan Kanda, 
Rosalina membantu masyarakat 
untuk mendapatkan tempat rekreasi 
yang murah dan dapat dijangkau 
oleh semua kalangan. Selain itu, 
perempuan 22 tahun tersebut 
mengatakan bahwa saat ini suasana 
di Surabaya terlihat berbeda ketika 
sudah ada banyak taman. 

“saya merasa sekarang udah 
nggak sepanas dulu ya. Memang 
kadang masih terasa tapi setidaknya 
ada tempat yang sejuk untuk 
berteduh” ungkapnya. 

Rosa, panggilan akrabnya, 
justru mengapresiasi nilai tambah dari 
taman Surabaya sebagai ruang publik 
kreatif

 “Masyarakat nggak sekadar 
datang dan menikmati keindahan 
taman tapi juga dapat meningkatkan 
kreativitasnya juga khususnya 
untuk anak-anak dan kaum muda”, 
imbuhnya.
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Kemudahan Menjangkau 
Layanan Kesehatan yang Layak

Puskesmas baru yang terletak 
di antara pemukiman 
warga, tepatnya berada 
di Jalan Karangrejo 
Gang 4 Kelurahan 
Wonokromo, Kecamatan 

Wonokromo, Surabaya. Peresmian 
itu secara simbolis ditandai dengan 
penandatanganan prasasti serta 
pemotongan pita oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini (15/5).

uskesmas yang berdiri di 
tengah permukiman penduduk 
ini memiliki tiga lantai. Lantai 
satu digunakan untuk pelayanan 
pendaftaran dan kasir, pelayanan 
pemeriksaan dan umum, pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut, pelayanan 
kesehatan lansia, pelayanan KIA 
- KB, pelayanan gizi, pelayanan 
kefarmasian/obat. Lantai dua 
digunakan untuk pelayanan kesehatan 
tradisional, pelayanan laboratorium, 
pelayanan psikologi, pelayanan 
promosi kesehatan, dan pelayanan 
kesehatan lingkungan. Sementara di 
lantai tiga, digunakan untuk ruang 

kepala puskesmas dan tata usaha.

Meski telah berjalan sejak 
2018, puskesmas baru diresmikan 
tahun ini. Pada kesempatan itu, Risma 
mengungkapkan kebahagiaannya 
karena ada puskesmas di tengah 
perkampungan warga. 

“Bapak-ibu sekalian, 
saya senang ada puskesmas di 
tengah perkampungan seperti ini. 
Dibandingkan puskesmas yang jauh 
dari rumah-rumah warga. Mudah-
mudahan bisa dimanfaatkan dengan 
baik,” katanya saat sambutan.

Risma melanjutkan, Puskesmas 
Wonokromo juga menjalin kerjasama 
dengan Rumah Sakit Islam (RSI) 
Wonokromo. Dengan begitu, pasien 
yang berobat di puskesmas 
bisa yang membutuhkan 
penanganan lebih lanjut 
maka bisa langsung 
dirujuk ke RSI. 

Upaya memastikan jaminan 
pelayanan kesehatan 

terus dilakukan dengan 
mendekatkan fasilitas 

kepada masyarakat. 
Yang terakhir, Pemerintah 

Kota meningkatkan 
kualitas Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) 

Wonokromo yang terletak di 
tengah permukiman warga.

Puskesmas Tiga Lantai Kebanggaan Warga Wonokromo
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Penambahan fasilitas di 
Puskesmas Wonokromo

“Kita juga kerjasama dengan 
RSI ada rujukan ke sana. Jadi bapak 
ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau 
dirujuk ke sana, pegang BPJS pasti 
dilayani,” ujarnya.

Tidak hanya itu, nantinya 
Risma bersama Dinkes akan membuat 
program yang ditujukan kepada ibu-
ibu yang mengandung yakni Jaminan 
Persalinan (Jampersal). 

“Tidak ada yang boleh takut 
lagi periksa ke dokter atau bidan, 
karena kita sudah siapkan jaminan 
untuk persalinan, tidak boleh takut 
tidak ada uang. Saya tidak mau ada 
lagi permasalahan saat melahirkan 
apalagi ibu atau bayinya meninggal,” 
jelasnya.

Selain program Jampersal, 
sambil mengelilingi ruangan lantai 
1 Puskesmas Wonokromo, Risma 
juga menyampaikan bahwa nantinya 
akan ada pemeriksaan rutin secara 
gratis untuk usia sebelum lansia. 
Program tersebut tercetus mengingat 
banyaknya angka usia pra lansia yang 
mengalami sakit dibandingkan yang 
lansia.

“Bapak ibu sekalian saya 
melihat yang muda-muda (sebelum 
masuk angka usia lansia) malah rentan 
sakit. Saya melihat data. Jadi karena 
itu saya menyampaikan ke Dinkes 
diadakan pemeriksaan untuk usia 
sebelum lansia, Jika lansia sebulan 
sekali. Kalau yang muda dua bulan 
sekali misalkan, apakah nutut atau 
tidak dengan anggarannya. Begitu 
sudah tertangkap penyakit apa 
yang diketahui, langsung diikat, dan 
diobati,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala 
Puskesmas Wonokromo Era 
Kartikawati sangat bersyukur atas 
diresmikannya. Oleh karena itu, ia 
ingin terus memberikan sinergi yang 
positif baik program pemerintah atau 
program puskesmas itu sendiri.

“Jadi dari program-program 
pemerintah kota tersebut saya 
berharapnya untuk masyarakat sekitar 
bisa menerima kehadiran puskesmas 
kita. Menjadikan mereka lebih sehat. 
Artinya puskesmas kita tidak melulu 
mengobati, tapi pencegahan juga 
bisa,” kata Era.

Erabercerita Puskesmas 
Wonokromo memiliki berbagai 
macam program. Diantaranya 
Pelayananan Puskesmas Keliling, Pos 
Kesehatan Kelurahan, Jejaring Pos 
Kesehatan. Melalui program tersebut, 
diharapkan masyarakat dapat 
memanfaatkan fasilitas itu sebaik 
mungkin

Berasal dari Usulan Warga 

Kampung Wonokromo 
memiliki segudang program serta 
kegiatan yang selalu melibatkan warga

termasuk program kesehatan 
menjadi yang paling diunggulkan. 
Sebagai contoh, berangkat dari 
permasalahan warga yang banyak 
menderita penyakit kronis, 14 warga 
lainnya membentuk kader paliatif 
yang mendampingi para pasien 
dengan tujuan menyemangati mereka. 
Terhitung ada 30 pasien paliatif 
yang mereka tangani, dengan kasus 
tertinggi kanker payudara, serviks, 
prostat serta laring.

Besar harapan pada 
puskesmas Wonokromo untuk menjadi 
pemenuh kebutuhan warga karena 
ia datang dari usulan masyarakat. 
Saat itu warga memiliki keinginan 
membangun puskesmas yang jauh 
lebih besar, jauh lebih mumpuni 
dibanding yang sebelumnya.

“Kami awalnya mengusulkan ke 
dewan, lalu ke Pemerintah Kota (soal 
pengembangan puskesmas). Ini kan 
memang kebutuhan bagi kami, karena 
puskesmas dulu kecil sekali, antrean 
sampai di luar-luar. Ini disebabkan 
semua pelayanan dan rujukan harus 

ke puskesmas. Otomatis, warga yang 
dapat pelayanan banyak. Akhirnya 
antre panjang, panas, penuh sesak,” 
cerita Tri Novita Wulandari, Ketua 
Posbindu Puskesmas Wonokromo, 
Rabu (15/5).

Menurut Wulan, panggilan 
akrabnya, Puskesmas Wonokromo 
dulu kecil dan pelayanannya terbatas. 
Para kader pun menemui Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini secara 
langsung, memohon agar puskesmas 
mereka dikembangkan. Permintaan 
dikabulkan. Warga Wonokromo kini 
menikmati puskesmas tiga lantai full 
AC yang dibangun tepat di tengah-
tengah pemukiman penduduk, dan 
sudah beroperasi sejak 2018.

“Setelah dibantu Pemkot, 
akhirnya kami bisa menampung 
banyak. Sekarang tiap lantai punya 
fungsi pelayanan sendiri-sendiri,” tutur 
dr. Era Kartikawati, Kepala Puskesmas 
Wonokromo.

Era berharap, dengan segala 
fasilitas yang ada, pelayanan di 
Puskesmas Wonokromo bisa lebih 
maksimal, bervariasi, dan bisa 
mengakomodir seluruh kebutuhan 
kesehatan masyarakat. (Del)

27
JUNI

- 2019 -

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   27 24/05/2019   17:13:30



Sentuhan Empati dan Harapan Baru 
untuk Keluarga 

Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini benar-benar 

berduka atas meninggalnya 
14 petugas Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KKPS) di Surabaya. 

Sebagai perwakilan 
pemerintah, ia pun hadir 
ke rumah duka sembari 

membawa secercah 
harapan baru bagi keluarga 

KPPS yang meninggal.

Duka Wali Kota untuk Anggota KPPS yang Meninggal 

Satu persatu rumah duka 
ia kunjungi di sela aktivitas 
kepemerintahan. Hingga 
pekan ketiga Mei, sudah 
ada 12 keluarga KPPS 
yang dikunjunginya. 

Setiap takziah, ia selalu memberikan 
bantuan dana sembari membawa 
secercah harapan baru bagi keluarga 
almarhum. Berbagai persoalan yang 
dialami oleh keluarga almarhum 
dibantu satu persatu, mulai dari 
memberikan pekerjaan hingga 
membantu biaya sekolah anak-anak.

Suasana haru itu hampir 
ditemui di setiap takziah. Dari 15 KPPS 
yang meninggal, sudah 12 keluarga 
yang dikunjungi Wali Kota Risma. 

“Dari 15 yang meninggal, 
sudah 12 yang saya datangi, tapi insya 
Allah akan saya datangi semuanya 
satu persatu, tapi ini hanya karena 
waktunya sangat terbatas, mungkin 
besok atau lusa saya akan takziah lagi,” 
kata Risma.
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Menurutnya, permasalahan 
setiap keluarga KPPS yang meninggal 
itu berbeda-beda, sehingga 
treatment penyelesaiannya juga 
berbeda. Namun begitu, yang paling 
penting bagi Wali Kota Risma adalah 
sustainable-nya atau keberlanjutan 
kehidupannya. 

“Nah, satu persatu persoalan 
keluarganya sudah kita bantu, supaya 
beban keluarga itu berkurang. Saya 
kira ini lebih penting dari pada 
memberikan santunan berupa uang 
atau yang lain,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, Risma 
memberikan bantuan berupa 
pekerjaan yang layak, biaya 
pendidikan anak-anak almarhum 
dan kadang juga membuatkan toko 
supaya istri almarhum bisa berjualan 
toko kelontong di depan rumahnya. 
Sikap empati itu ditunjukkan di 
hampir semua kunjungannya, salah 
satunya yang paling menyentuh ketika 
takziah terakhir ke rumah almarhum 
Suhardiman.

Saat itu, Wali Kota Risma 
takziah ke keluarga Almarhum 
Suhardiman, 48 tahun, di Jalan 
Simokerto no gang 4 No 44 Kelurahan 
Simokerto, Kecamatan Simokerto, 
Surabaya. Ini merupakan rangkaian 
takziah yang ketujuh dilakukan 
pada akhir pekan, Minggu (12/05). 
Almarhum Suhardiman merupakan 
anggota KPPS 17 Kelurahan Simokerto, 
Kecamatan Simokerto.

Saat itu, anak pertama 
almarhum yang saat ini bekerja 
di restoran, akan diajak bekerja di 
Pemkot Surabaya. Sedangkan anak 
kedua yang saat ini masih duduk di 
bangku SMP akan ditanggung biaya 
sekolahnya hingga lulus. Bahkan, istri 
almarhum rencananya akan dibuatkan 
toko kelontong di depan rumahnya, 
sehingga tetap bisa bekerja dan bisa 
juga menjaga anak-anaknya. 

“Panjenengan (Anda) saya 
buatkan toko untuk jual meracang di 
sini. Sambil kerja masih bisa mengurus 
rumah dan memantau anak-anak, 

pokoknya berdoa, tidak lupa berdoa 
kepada Allah karena Allah sayang 
sama hamba-hambaNya yang terus 
memohon, asal kita mau berusaha, 
segala kesulitan selalu ada jalan,” 
ujarnya.

Sementara itu, istri almarhum 
Suhardiman, Santi, mengucap terima 
kasih karena Risma yang bersedia 
menyekolahkan anak keduanya dan 
memberikan pekerjaan yang sangat 
layak untuk anak pertamanya. Bahkan, 
ia sangat bersyukur apabila Risma 
membangunkan toko untuk jualan 
meracang. 

“Saya matur nuwun (terima 
kasih) sudah dibantu menyekolahkan 
anak, dan dibantu mencarikan jalan 
keluar yang saya hadapi, Bapaknya 
(almarhum Suhardiman) di sana pasti 
akan tenang, terimakasih Bu Risma,” 
pungkas Santi dengan mata berkaca-
kaca. 
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Selangkah Lebih Maju 
Melebarkan Sayap UKM Surabaya
Bila pada umumnya sebuah 

pemerintah daerah baru 
memikirkan aspek produksi 

atau pemasaran dalam 
pengembangan UKM, 

Surabaya melangkah lebih 
dengan sudah memikirkan 

ihwal HKInya.

Surabaya, Kota Rujukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Legalitas Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) menjadi 
syarat mutlak bagi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) untuk melebarkan 
sayapnya ke dunia global. 

Di Kota Surabaya, pengurusan HKI 
ini sudah difasilitasi secara gratis dan 
disediakan konter di Mall Pelayanan 
Publik di Gedung Siola. Terobosan 
Pelayanan ini pun berbuah manis, 
dua penghargaan berhasil diraih, 
menahbiskan Surabaya menjadi kota 
rujukan pengurusan HKI.

Pelayanan pengurusan HKI 
ini sebenarnya sudah difasilitasi 
oleh Pemkot Surabaya sejak awal 
kepemimpinan Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini. Namun, karena 
masih banyak yang belum tergerak 
untuk mengurus, akhirnya dibukalah 
konter pengurusan HKI di Mall 
Pelayanan Publik Gedung Siola lantai 
1. Para pelaku UMKM pun langsung 
“menyerbu” pelayanan tersebut. 

Konter ini baru diresmikan 
oleh Wali Kota pada 17 Januari 2019. 
Lima bulan kemudian, pelayanan 

ini langsung mendapatkan dua 
penghargaan sekaligus dari 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Kemenkumham) 
Republik Indonesia. Penghargaan 
pertama diberikan kepada Pemkot 
Surabaya karena dinilai sebagai 
kota yang banyak berkontribusi dan 
mendukung pemerintah pusat dalam 
perkembangan pengetahuan dan 
pemahaman HKI di Indonesia.

Tak hanya itu, Kemenkumham 
juga memberikan penghargaan 
khusus kepada Wali Kota Risma yang 
dinilai sebagai inisiator pendirian 
pelayanan HKI pertama di Indonesia 
yang bertempat di Mall Pelayanan 
Publik Gedung 
Siola. 
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Dua penghargaan itu 
sebenarnya hendak diserahkan 
langsung oleh Kemenkumham 
kepada Wali Kota Risma, tapi 
karena berhalangan hadir, akhirnya 
penghargaan itu diwakili oleh 
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur 
Kemenkumham, Susy Susilawati. 
Kemudian, pada Selasa (7/5/2019), 
Susy menyerahkan penghargaan itu 
kepada Wali Kota di ruang kerja Wali 
Kota Surabaya. 

Pada kesempatan itu, Risma 
mengatakan Pemkot Surabaya terus 
berkomitmen untuk mendorong 
para pelaku UMKM agar produk 
yang mereka hasilkan mendapat 
perlindungan HKI. Salah satunya 
dengan memberikan bantuan kepada 
mereka melalui pemberian Hak 
Kekayaan Intelektual, Hak Merek 
maupun Hak Paten. 

“Kita memberikan 
perlindungan terutama kepada 
pencipta-pencipta itu dan supaya 
mereka punya legalitas. Sehingga 
kalau ada yang kemudian 
menyalahgunakan itu bisa 
ditindaklanjuti,” kata Risma seusai 
menerima penghargaan.

Risma tak ingin jika produk 
atau hasil karya warganya kemudian 
diklaim atau disalahgunakan oleh 
orang lain. Oleh karena itu, untuk 
mengatasi hal tersebut, Pemkot 

Surabaya membuka layanan perizinan 
HKI yang bertujuan untuk mendorong 
dan memfasilitasi para pelaku UMKM 
agar memiliki legalitas usaha.

“Mulai saya jadi wali kota 
itu kita ada bantuan itu, untuk hak 
paten dan merek gratis. Tapi memang 
kemarin saya lihat orang kurang 
care, bahkan ada salah satu startup 
kita yang diambil orang. Nah, dari 
situ kemudian akhirnya saya buka 
(perizinan) di mall, akhirnya kita buka,” 
ujarnya.

Pada saat pembukaan 
itu, Pemkot Surabaya langsung 
menyediakan 150 UMKM yang akan 
difasilitasi gratis untuk mendapatkan 
HKI. Saat ini, kuota itu sudah habis 
dan masih banyak yang antre untuk 
mengurusnya secara gratis. Oleh 
karena itu, Pemkot Surabaya pun akan 
segera menambahkannya. 

“Ini kemarin sudah habis 
begitu teman-teman launching, 
makanya kita mau ajukan PAK lagi 
untuk tambahan. Nanti kita lihat yang 
sudah mulai daftar berapa untuk 
tahun ini,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor 
Wilayah Jawa Timur Kemenkumham, 
Susy Susilawati, menyampaikan 
Surabaya merupakan kota terbanyak 
yang mendaftarkan merek di 
Indonesia. Bahkan, Surabaya menjadi 

satu-satunya kota pelopor yang 
memberikan pelayanan kekayaan 
intelektual yang bertempat di mall 
pelayanan public, sehingga Kota 
Surabaya menjadi rujukan bagi 
daerah-daerah lain dalam hal 
penyediaan pelayanan HKI.

 “Jadi, di kota atau provinsi lain 
belum ada, dan ini baru ada di Kota 
Surabaya,” kata Susy.

Menurut Susy, penghargaan 
yang diberikan kepada Pemkot 
Surabaya itu tak lepas dari 
kepemimpinan Risma yang dinilai 
konsisten mendorong dan memotivasi 
para pelaku UMKM. Berkaca dari apa 
yang dilakukan Pemkot Surabaya 
tersebut, pihaknya akan terus 
melakukan sosialisasi dan memotivasi 
pelaku UMKM, agar mereka sadar dan 
mau mendaftarkan merek produknya. 

“Supaya tidak ada pelanggaran 
HKI, makanya harus didaftarkan, agar 
tidak ada penyerobotan merek. Jadi, 
kesadaran itulah yang akan kami 
dorong terus supaya daerah lain bisa 
mencontoh Surabaya,” pungkasnya. 
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Pesta Pelaku Usaha 
sekaligus Menstabilkan Harga

Seperti tahun-
tahun sebelumnya, 

Pemerintah Kota selalu 
menyelenggarakan Bazaar 

Ramadan di berbagai 
wilayah dengan tujuan 

menstabilkan harga 
bahan pokok sekaligus 

memfasilitasi para pelaku 
Usaha Kecil Menengah 

(UKM)

Pemerintah Kota Surabaya 
kembali mengadakan 
Bazaar Ramadhan untuk 
turut serta menyemarakkan 
bulan ramadhan. Tahun ini, 
dua organisasi perangkat 

daerah (OPD) turun ke masyarakat 
yaitu Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro serta Dinas Perdagangan. 
Dinas Perdagangan menggelar 
Bazaar Ramadhan di berbagai lokasi 
di Surabaya selama tujuh hari yaitu 
mulai tanggal 2 sampai 10 Mei 2019. 
Sementara, Dinas Koperasi Dan Usaha 
Mikro menggelarnya rentang waktu 
lebih lama yaitu selama 20 hari mulai 
tanggal 1 sampai dengan 20 Mei 2019. 

Kedua Dinas tersebut sama-sama 
menggelar bazaar dengan sistem dua 
lokasi setiap harinya.

Bazaar Ramadhan ini 
sesungguhnya bertujuan menjaga 
kestabilan harga bahan pokok yang 
umumnya mengalami kenaikan saat 
bulan ramadhan ini seperti bahan 
pokok bawang putih, bawang merah, 
minyak goreng dan bahan pokok 
lainnya. Harga bahan pokok yang ada 
di pasaran saat ini melambung cukup 
tinggi dan dikeluhkan oleh warga 
khususnya ibu rumah tangga. 

Semarak Bazar Ramadan 2019  
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Salah satu agenda bazaar yang 
diselenggarakan Dinas Perdagangan 
berlangsung di kecamatan Pakal 
kamis, (9/5). Dalam acara tersebut, 
Dinas Perdagangan menyediakan 
stan untuk menjual bawang merah 
dan bawang putih dengan harga 
yang lebih murah dibanding dengan 
harga pasar. Bawang putih yang 
dijual di Bazaar Dinas Perdagangan 
dibanderol harga Rp 24.000 per 
kilonya. Sedangkan untuk bawang 
merah dibanderol harga Rp 22.000 
per kilonya. Antusiasme masyarakat 
sekitar sangat besar ditandai dengan 
kehadiran warga untuk membeli 
bahan bahan pokok yang dijual di 
stand Bazaar. Antrian panjang terlihat 
pada stan bawang merah dan bawang 
putih yang ramai didatangi oleh ibu-
ibu.

Bazaar Ramadhan di Pakal 
ini diikuti oleh 40 pelaku UKM,10 
distributor, dan juga lima UKM binaan 
dari Dinas Perdagangan. Stan UKM 

yang mengikuti bazar tidak hanya 
menjual bahan pokok saja namun juga 
menjual berbagai makanan ringan, 
makanan jadi, asesoris khas dan 
barang lain. 

Yenny, salah satu pedagang, 
mengakui antusias mengikuti acara 
ini. Ia bercerita, untuk dapat ikut 
serta dalam kegiatan bazaar, dirinya 
hanya perlu mendaftar ke Dinas 
Perdagangan atau ke kecamatan 
masing-masing. 

“pendaftarannya gratis mbak, 
tinggal datang aja ke kantor dinas 
atau ke kecamatan dan bilang mau 
daftar buat bazaar ramadhan” ujar 
Yenny 

Bazaar menjadi angin segar 
bagi warga. Yani misalnya, salah 
seorang pengunjung mengaku merasa 
terbantu dengan kehadiran acara ini.  

“Ya jelas terbantu, 
kalau puasa biasanya harga-
harga naik. Kalau ada kayak 
gini saya bisa beli bahan-
bahan lebih murah, apalagi 
dekat tidak perlu jauh-jauh 
ke pasar”, jelasnya

Antusiasme serupa 
berlangsung di Bazaar Ramadhan 
yang diadakan oleh Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro di Sentra Wisata 
Kuliner Siwalankerto pada Rabu, (1/5). 
Bazaar yang dibuka dan diresmikan 
langsung oleh Widodo Suryantoro, 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro ini juga mendapat antusias yang 
cukup tinggi dari masyarakat sekitar. 
Widodo Suryantoro mengatakan 
bazar sembako murah kali ini 
merupakan rangkaian acara dalam 
rangka menyongsong bulan suci 
ramadhan. Ia memastikan bahwa 
beberapa dinas di jajaran Pemkot 
Surabaya berkolaborasi dalam 
menggelar bazaar sembako murah. 

  “Tujuannya tentu untuk 
menyediakan sembako murah kepada 
warga yang akhirnya terjaga stabilitas 
harga kebutuhan pokok di Surabaya,” 
kata Widodo 

 
Selain itu, dalam bazaar ini 

juga memberikan kesempatan kepada 
UKM dan IKM untuk mempromosikan 
produk-produknya. Dalam setiap 
bazaar itu, akan diikuti oleh sekitar 
40-an UKM atau IKM. “Bazar semacam 
ini akan kami gelar di 31 kecamatan 
di Surabaya. Jadi, Pemkot Surabaya 
akan roadshow mulai hari ini hingga 
tanggal 28 Mei atau H-6 sebelum 
lebaran,” tegasnya.

 
Menurut Widodo, selain untuk 

menjaga stabilitas harga, bazaar 
sembako murah yang diikuti oleh UKM 
dan IKM ini untuk memberdayakan 
ekonomi kerakyatan yang terus 
berkembang di Kota Surabaya. Dalam 
acara ini, mereka tentunya akan bisa 
mempromosikan produknya sehingga 
bisa mendapatkan income dari 
usahanya itu. 

“Jadi, dengan sendirinya 
ekonomi kerakyatan akan tumbuh 
dengan bazaar ini,” imbuhnya.
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Jalan Panjang Risky 
Menuju Puncak Kemenangan 
Bukan siswa-siswa asal Surabaya saja 

yang meraih prestasi, tetapi juga diikuti 
para gurunya. Yang terakhir Risky Guru 
SDN Sidotopo 1 Kecamatan Semampir 

meraih prestasi tingkat nasional.Riski keluar sebagai juara pertama dalam 
Olimpiade Guru Nasional (OGN) Pendidikan 
Dasar 2019, yang digelar Direktorat Pembinaan 
Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

melalui Sub Direktorat Kesejahteraan Penghargaan dan 
Perlindungan (Kesharlindung).
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OGN 
merupakan kompetisi 
tahunan, di mana juga 
diikuti guru tingkat 
SMP. Tujuannya 
untuk meningkatan 
kompetensi dan 
kemampuan 
professional guru, 
dengan menjadi 
bagian ranah kebijakan 
pemerintah dalam bidang 
pendidikan, ditengah persaingan 
era Revolusi Industri 4.0. Riski 
berhasil kalahkan 39 kandidat dari 
seluruh Indonesia, yang menjadi wakil 
tiap-tiap provinsi. 

Dalam kompetisi ini, Riski 
harus melewati proses panjang. Untuk 
bisa menjadi wakil Provinsi Jatim, 
Riski lebih dulu bersaing ditingkat 
Kota Surabaya. Menurut agenda 
yang ditetapkan (awal bulan Februari 
sampai 26 Februari), Riski bersama 
ribuan guru dari sekolah negeri dan 
swasta, ikuti seleksi. Tentu, mereka 
yang jadi peserta harus memenuhi 
syarat. Seperti guru kelas SD berstatus 
PNS, atau guru bukan PNS di sekolah 
negeri dengan SK dari pemda dengan 
masa kerja sekurang-kurangnya 
selama 4 tahun berturut-turut. Selain 
itu, guru peserta OGN juga harus 
punya nomor unik pendidikan dan 
tenaga kependidikan (NUPTK). 

Lolos mewakili Surabaya, Riski 
lantas ikuti seleksi tingkat Jawa Timur. 
Tentu, persaingan lebih ketat karena 
peserta berasal dari kabupaten/kota 
se-Jatim, 18 Maret - 5 April 2019. 
Penilaian seleksi Jatim digelar 8-12 
April 2019. Jalan Riski dimudahkan dan 
lolos menjadi wakil Surabaya sekaligus 
Jatim untuk ikuti OGN tingkat nasional 
2019.

Seleksi tingkat nasional 
dilangsungkan 29 April - 2 Mei 2019. 
Riski membawa karyanya bernama 
“Kotak Imut Bangunan Unik” (Komut 
Bunik), medium pembelajaran bidang 

matematika. 
Mental Riski 
diuji, karena kandidat 
lain banyak yang berlatar 
belakang guru bidang 
matematika. Riski kebetulan 
lulusan PGSD dari Universitas Negeri 
Surabaya (UNESA). Bahkan sampai 
muncul rasa tidak percaya diri karena 
lawannya dinilai lebih kompeten.

Menjadi pengalaman 
pertamanya dalam OGN, Riski 
ternyata sudah menyiapkan diri sebaik 
mungkin. Meski grogi, Riski berusaha 
tetap tenang. Riski akhirnya berhasil 
melewati tiga tahap. Tahap pertama 
adalah tes tulis. Untuk tes kedua dan 
ketiga dinilai lebih mudah. Unjuk kerja 
pembuatan media pembelajaran 
Matematika dan presentasi 
wawancara. 

“Sebelum maju presentasi 
media pembelajaran yang saya 
rancang, saya sebut nama ibu dan 
adik perempuan saya setelah itu 
saya berdoa agar diberi ketenangan 
selama presentasi,” jelas Riski.

Usai menyebut nama sang ibu 
dan adik perempuannya dilanjutkan 
dengan memanjatkan doa, Riski 
mengaku mendapat ketenangan luar 

biasa 
saat 

presentasi. 
Riski tampil 

baik saat proses 
ini di depan tim 

juri. Diantaranya 
unsur perguruan tinggi, 

pusat pengembangan dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidkan, badan pembinaan dan 
pengembangan bahasa kemendikbud, 
badan penelitian dan pengembangan 
kemendikbud, direktorat pembinaan 
guru pendidikan dasar, dan pemerhati 
pendidikan/lembaga pendidikan. 

Di dalam merangsang 
inovasi, Riski mengaku belajar banyak 
referensi media pembelajaran bidang 
matematika dari YouTube. Dari 
youtube, Riski mempelajari banyak 
kisi-kisi soal matematika.

Dalam OGN 2019, Riski 
tidak sendiri. Ada Masfufah 
Chiptoworohapsari dari SDN 
Airlangga I Kota Surabaya untuk 
bidang pembelajaran Tematik, dan 
Endang Prasetyowati dari SMPN 39 
Kota Surabaya untuk bidang mata 
pelajaran IPA.and
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Langkah Awal yang Baik 
Memulai Jalinan Kerjasama

Berbeda dengan negeri tetangganya, kita hanya mengenal Korea 
Utara hanya lewat berbagai stigma karena akses informasi yang 
minim. Tetapi siapa sangka, perwakilan negara tersebut datang 

ke Indonesia pertama kalinya dan memilih Surabaya.

Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini, 
dalam fungsinya 
sebagai Presiden 
United Cities 
and Local 

Governments Asia Pacific (UCLG 
ASPAC), bersama Bernadia Irawati 
Tjandradewi selaku Sekretaris Jenderal 
UCLG ASPAC, beserta kepala dinas 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Pemerintah Kota Surabaya menerima 
kunjungan kerja dari perwakilan kota-
kota Korea Utara di ruang kerjanya, 
Jumat (3/5).

 
Perwakilan yang hadir 

diantaranya Pejabat Korean Cities 
Federation (KCF) Ri Song, Wakil Ketua 
Komite Masyarakat Kota Pyongsong 
Provinsi Pyongan Utara Pak Chang 
Hun, dan Direktur Departement Luar 

Negeri Komisi Masyarakat Provinsi 
Pyongan Utara.

 
Kunjungan dilakukan sebagai 

kelanjutan dari pertemuan di Korea 
Utara yang dilakukan November 2018 
lalu, yang bertujuan untuk menjalin 
kerjasama antar-kota terutama dalam 
bidang perencanaan perkotaan, 
penyediaan layanan dasar, dan 
lingkungan.

Pertama ke Indonesia, Perwakilan Kota-Kota dari Korea Utara 
Berkunjung dan Belajar ke Surabaya
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 Rombongan tiba di Kota 
Surabaya pada Kamis (2/5/) 
dan kembali ke negaranya usai 
mengadakan kunjungan ke kantor 
Sekretariat UCLG ASPAC di hari Senin 
(6/5/). Selama di Surabaya, mereka 
mengunjungi beberapa tempat, di 
antaranya perkampungan, rumah 
kompos, program urban farming 
di perkampungan Surabaya dan 
beberapa tempat lainnya, seperti 
Taman Surya depan Balai Kota 
Surabaya, selanjutnya mereka ke 
Command Center 112 dan Koridor di 
gedung Siola.

 
Pertemuan Wali Kota Tri 

Rismaharini dengan perwakilan kota-
kota dari Korea Utara ini berlangsung 
lancar. Saat itu, Wali Kota Surabaya 
yang juga menjabat sebagai Presiden 
UCLG ASPAC menjelaskan tentang 
pembangunan Kota Surabaya yang 
dihadapkan dengan keterbatasan 
dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Namun, 
Pemkot Surabaya mengoptimalkannya 
sehingga dapat membangun 
infrastruktur yang baik.  

“Kesulitan itu tidak boleh 
menjadi kendala untuk membangun 
kota ini,” ujar Wali Kota Risma.

 
Menurut Wali Kota, 

pertumbuhan dan perkembangan 
di Kota Surabaya itu tidak lepas 
dari dukungan masyarakat dan 
semua stakeholder yang ada di Kota 
Surabaya. 

“Salah satu hasilnya, Kota 
Surabaya sudah lebih sejuk dibanding 

sebelumnya,” ujar Wali Kota 
perempuan pertama di Kota Surabaya 
itu sembari menjelaskan rumah 
kompos beserta prosesnya.

 
Sementara itu, Sekretaris 

Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia 
Irawati Tjandradewi,  mengatakan 
tujuan utama kunjungan ini adalah 
mempelajari secara teknis berbagai 
inovasi pembangunan yang telah 
dilakukan oleh Surabaya, khususnya 
dalam bidang pengelolaan air, 
manajemen pengolahan sampah serta 
penghijauan kota. 

“Sebenarnya rombongan ini 
ingin menjalin hubungan yang lebih 
dekat dengan Surabaya, seperti sister 
city atau friendship city,” katanya.

 

Bernadia juga memastikan 
bahwa rombongan ini juga sangat 
terkesan dengan Kota Surabaya 
setelah mengunjungi beberapa 
tempat, diantaranya berkunjung 
ke Taman Bungkul, Balai Pemuda, 
Kampung Jambangan dan Mini Agro 
Wisata untuk mempelajari urban 
farming. Menurutnya, berkali-kali 
rombongan ini mengatakan bahwa 
kampung yang ada di Surabaya 
sangat bersih dan warganya terlibat 
langsung untuk mengelola kampung 
dan warganya juga ramah.

 
“Kami dari UCLG ASPAC 

tentunya berharap mereka nanti 
setelah pulang, bisa melakukan 
sesuatu yang bermanfaat bagi 
warganya. Kami juga akan 
memfasilitasi hubungan sister city atau 
kerjasama antar kota,” pungkasnya. (*)
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Jalan Hidup dari 

Inspirasi Ibu
Surya Gallery kini menjadi satu diantara clothing designer 

di Pejuang Muda yang mulai diperhitungkan. Namanya 
mulai berkibar, sesudah Cahya Budi Saptono (27) berhasil 

mengikuti sejumlah fashion show di Surabaya. Seperti 
Ciputra Fashion Week di Ciputra World dan Surabaya 
Fashion Parade di Tunjungan Plaza. Menjadi prestasi 

tersendiri, ketika karya rancangan Cahya lolos kurasi untuk 
ikuti peragaan busana yang bergengsi. Ini berkat komitmen 
pria yang tinggal di Jalan Gayungan PTT Gang Manggis No. 

30 Gayungan Surabaya ini, menjadi fashion designer.

Ditemui Kamis (8/5) di 
kediamannya, Gapura 
mendapati cukup banyak 
tumpukan baju hasil 
rancangannya yang 
menunggu finishing. 

Ada gaun wisuda, ada juga kemeja 
formal yang dibuat dari kain “batik” 
jumputan shibori. Sementara di dalam 
travel bag, ada tumpukan kain shibori 
berwarna kuning dan merah muda, 
yang baru saja dipamerkan.

“Hampir setiap bulan 
mendapatkan orderan. Ya macam-
macam. Mulai busana pesta, kebaya, 
blus sampai kantoran,” jelas Cahya. 

Cahya Budi, Peraih Beasiswa Sekolah Busana Susan Budihardjo
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Cahya Budi Saptono dan 
desain baju buatannya

Pemuda berkacamata ini 
mengaku merintis usaha sebagai 
perancang busana karena ketularan 
Siti Suryanti (57), ibunya. Kebetulan, 
ibunya memang seorang penjahit, 
yang mewariskan ilmunya kepada 
dirinya. Katanya, sejak kecil sudah 
bersinggungan dengan mesin jahit. 

“Waktu ibu saya jahit baju, saya 
malah main-main dibawah mesin,” 
kelakar Cahya.

Sempat fokus pada usaha 
anyaman eceng gondok, Siti kembali 
pada dunia menjahit karena bisnis 
eceng gondok yang sepi orderan. Tri 
Rismaharini Walikota Surabaya, juga 
berandil besar mengarahkan Siti untuk 
menyeriusi dengan bisnis pembuatan 
baju. Akhirnya, Cahya mengikuti saja 
apa yang dijalani ibunya, dengan 
membuat “batik” jumput shibori, 
sesudah mendapatkan pelatihan. 

Kain katun yang sudah 
diwarna ini laku keras. Bahkan juga 
dijual dalam pameran, dengan 
konsumen lokal sampai mancanegara. 
Menjadi produsen “batik” jumput 
shibori dilakoni selama dua tahun, 
sampai akhirnya keduanya menjahit 
hasil rancangannya yang dipesan 
konsumen.

Sejak masih duduk dibangku 
SMA Negeri 15 Surabaya, Cahya 
mengenalkan bakat terpendam 
sebagai ilustratrator busana. 
Ini dibuktikan dengan desain 

rancangannya pada kertas, yang juga 
diapresiasi oleh gurunya. Bahkan 
gurunya memintanya untuk membuat 
rancangan seragam. 

“Guru saya bilang ilustrasi 
saya bagus. Akhirnya saya lanjutkan 
kemampuan ini,” ujar Cahya.

Tepatnya ditahun 2016, 
Cahya mendapatkan beasiswa 
pendidikan jahit-menjahit bersama 
sejumlah anggota Pahlawan 
Ekonomi yang bergerak 
pada bidang yang sama, 
Diantaranya Novita Rahayu 
Purwaningsih dan Wiant 
Dalilla. Cahya belajar 
banyak di Lembaga 
Pengajaran Tata Busana 
Susan Budihardjo. Seperti 
fashion desain, ilustrasi, membuat 
pola, merchandise, advertising, 
sampai gelaran peragaan busana. Dari 
sekolah ini, Cahya lulus bulan Februari 
2019 lalu, sesudah melewati ujian yang 
mengangkat tentang batik. 

Selain mengikuti kelas, Cahya 
juga menguji kemampuannya dalam 
ilustrasi desain busana batik ditahun 
2016 lalu. Waktu itu, Cahya harus 
bersaing dengan ibunya sendiri. 
Dalam kompetisi ini, Cahya keluar 
sebagai juara 2. Sementara ibunya 
juara ke-3. Dalam Pahlawan Ekonomi 
Award 2016, Surya Gallery juga 
mendapatkan gelar juara ke-3 
kategori industri kreatif. 

Di tengah perjalannya sebagai 
perancang busana, Cahya mengaku 
tidak fokus pada satu jenis desain. 
Seperti “batik” jumputan shibori 
misalnya. Meski punya prospek, tapi 
pangsa pasarnya terbatas. Sementara 
menekuni bidang fashion dengan 
beragam jenis rancangan diakui 
masih punya prospek yang lebih 
cerah. Selain itu, Cahya juga akan 
mewujudkan hasil rancangannya yang 
sifatnya ready to wear. 

Dengan capaian yang diraih 
diusia muda, Cahya mengaku 
sebenarnya “tersesat”. Background 
pendidikannya adalah guru, yang 
diambil dari kampus Magistra 
Utama. Dirinya memang punya 
harapan menjadi pengajar kelak. 
Namun ditengah kesibukannya 
menjadi perancang busana, Cahya 
mendapatkan kepercayaan warganya 
sebagai guru privat anak sekolah.and
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“

“

Kami Dituntut untuk 
selalu Peka Terhadap Momen

Cara untuk melakukan hal yang benar adalah 
memastikan orang tahu bahwa kita telah melakukan hal 

yang benar. Terjemahan kutipan dari John Rockefeller, 
seorang tokoh pebisnis Amerika, menunjukkan pentingnya 

fungsi penyediaan informasi bagi sebuah organisasi.

Inspirasi Admin Sosial Media Organisasi Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Surabaya
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Admin Satpol PP

Tren era informasi, 
dikuatkan dengan 
kewajiban Undang-undang 
Keterbukaan Informasi 
Publik, mendorong 
setiap organisasi memiliki 

fungsi penyediaan informasi. Untuk 
itu, setiap lembaga memiliki organ 
atau setidaknya petugas pengelola 
informasi. Dalam konteks kekinian, 
saluran informasi memanfaatkan akun 
media sosial, termasuk di Pemerintah 
Kota Surabaya.

Di balik informasi teraktual 
seputar Kota Surabaya yang dapat 
dinikmati melalui berbagai kanal 
media sosial, ternyata menyimpan 
suka duka dari pengelola atau 
populer disebut admin. Mulai dari 
kewajiban untuk selalu mengasah 
kreativitas hingga kesabaran untuk 
menanggapi berbagai tingkah 
warganet. Berikut sejumlah cerita 
dari  tokoh di balik layar media sosial 
Hubungan Masyarakat, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Dinas Komunikasi 
dan Informatika dan serta Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya. 

Media Sosial dekatkan Satpol PP 
dan Warga

Media sosial adalah ruang 
yang interaktif sehingga mampu 
membangun pola relasi baru, 

mendekatkan pemerintah dengan 
warga. Ini seperti yang diceritakan 
oleh tim media sosial Satuan Polisi 
Pamong Praja. Terkenal dengan kesan 
garang nan disiplin, nyatanya tak 
membuat Sendy Krisna, Maya Kurnia 
dan Tiara Mahella menampilkan 
kesan serupa. Sebaliknya, berbagai 
konten dibingkai secara interaktif 
untuk mengikuti target pengikut yang 
sebagian besar terdiri dari kaum 
milenial. Bahkan untuk mendekatkan 
diri dengan warganet, mereka memiliki 
panggilan khusus untuk dengan nama 
‘Sobat Praja’.

Oleh karenanya, berbagai 
tanggapan positif hingga dan negatif 
beriringan meramaikan media sosial  
Satpol PP, termasuk komentar unik 
yang dialamatkan kepada OPD 
dengan tagline ‘We Care and Smile’ 

tersebut. 

“Pernah suatu hari, kami 
mendapat pesan yang menanyakan 
tindakan yang baiknya dilakukan 
ketika ada tetangga memaku terlalu 
keras di malam hari. Ini jelas ranah 
pribadi, tapi di alamatkan ke kami” 
cerita Tiara Mahella sambil tersenyum 
kala mengingat pesan tersebut. 

Namun, berbagai tanggapan 
tersebut, justru menjadi sarana bagi 
para admin untuk dapat mendekatkan 
diri dengan warganet. 

“Kami sering membalas pesan-
pesan serupa dengan candaan juga, 
agar tidak terlalu kaku” terang Maya 
Kurnia. 
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Admin Dishub

Berbagai upaya ini juga 
ditujukan untuk membangun kesan 
humanis dari petugas Satpol PP. 
Berkat sajian konten dan gambar 
yang menarik, menjadikan masyarakat 
semakin memahami potret kinerja dari 
Satpol PP, salah satu yang tak luput 
dari perhatian masyarakat adalah para 
petugasnya. 

“Banyak masyarakat yang 
kalau ketemu petugas Satpol PP minta 
foto, cantik-cantik katanya” tambah 
Sendy Krisna.

Melalui konten yang 
menarik namun tetap informatif, 
nyatanya membuat masyarakat lebih 
memahami tugas dari Satpol PP. Oleh 
karenanya, ketika ada warganet yang 
salah paham dan mengutarakan 
komentar pedasnya, maka sebagai 
admin, Sendy, Maya dan Tiara 
seringkali tak perlu membalas 
komentar warganet.

“Banyak warganet yang 
akhirnya loyal, karena paham kita 
melaksanakan segala sesuatu sudah 
sesuai aturan. Jadi, ketika ada 
komentar-komentar pedas kayak gitu, 
kita gak perlu bales, karena mereka 
sudah saling debat sendiri dan ada 
yang membela kami” cerita para 
admin sosial media Satpol PP ini.   

Saluran Publik Mencari Informasi

Berbeda halnya dengan 
petugas admin dari Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya. 
Semenjak tahun 2017, berbagai kanal 
digital Dishub seperti instagram, 
facebook, twitter (SITS) dan website 
dibuat sebagai sarana publik 
untuk mengetahui informasi terkini 
mengenai transportasi. Dalam 
manajemen pengelolaannya, tim 
media sosial menggagas berbagai 
konten, seperti Dialog Dishub yang 
berisikan percakapan berbahasa 
Surabaya, Vlog Potensi Surabaya yang 
berisikan informasi seputar pariwisata 
Surabaya yang dihubungkan dengan 
isu transportasi serta CCTV Pantau 
yang menyajikan video teguran ketika 
ada pelanggaran yang dilakukan 
masyarakat di sejumlah titik traffic 
light. 

“Ini sekaligus menjadi strategi 
ketika engangement turun, maka 
kami harus siap memberikan ide-ide 
terbaru agar pengikut tertarik” terang 
Ike Silvia.  

keragaman konten tersebut 
menjadikan pengelola media 
sosial juga dituntut untuk dapat 
mengunggah minimal tiga unggahan 
setiap harinya. Tentunya, tantangan ini 
menjadikan para admin harus selalu 
dapat mengeksplor kreativitas. 

“Bekerja menjadi admin itu 
mengharuskan kami untuk harus selalu 
online setiap harinya, tapi di sisi lain 
menjadikan kami untuk selalu dapat 
mempelajari berbagai hal baru, agar 
konten unggahan tidak monoton” ujar 
Paramadina Yuni. 

Menjadi admin media sosial 
juga mengharuskan personelnya 
untuk selalu siap siaga. Salah satunya 
adalah tidak merasakan hari libur di 
tanggal merah demi melaksanakan 
liputan sebagai bahan konten media 
sosial. Kedua, seorang admin juga 
dituntut untuk selalu siap siaga 24 jam. 

“Kami tidak pernah 
mengeluarkan instagram dishub yang 
nyantol di hape kita” cerita Yuni. 

Tuntutan Kreatif dan Peka Momen

Saluran Komunikasi Kominfo 
juga tak ketinggalan cerita menarik. 
Salah satunya, datang dari warganet 
yang masih kerapkali salah alamat 
untuk mengadukan keluhan seputar 
Kota Surabaya ke media sosial 
Sapawarga. Padahal, selain berfungsi 
sebagai media informatif, Dinas 
Komunikasi dan Informatika juga 
memiliki peranan untuk menangani 
keluhan atau yang lebih populer 
disebut sebagai media center. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, 
tim Sapawarga pernah menerapkan 
sistem kerja layaknya media 
mainstream yang mengharuskan 
adanya deadline untuk mengunggah 
minimal lima kali postingan setiap 
harinya. Hal ini menjadikan Rizkia Nur 
Jannah harus memutar otak untuk 
menyajikan berbagai konten. 

“Tuntutan ini mengharuskan 
saya untuk terus menggali ide, bisa 
dari membaca koran hingga mencari 
referensi di instagram” ujarnya. 

Namun, tuntutan ini juga 
diiringi dengan kesempatan yang 
menjadikan relasinya semakin 
berkembang dan menorehkan 
berbagai pengalaman baru di 
hidupnya. Salah satunya adalah 
mengikuti agenda walikota, bahkan 
tak jarang ia mendapat kesempatan 
untuk dapat mengarahkan Walikota 
Surabaya, Tri Rismaharini. 

“Kapan lagi kan, dapat 
kesempatan seperti itu” ceritanya 
sambil tersenyum. 

Begitupula dengan Bangga 
Surabaya yang dikelola oleh Bagian 
Hubungan Masyarakat Pemkot 
Surabaya, kanal digital yang berfungsi 
sebagai media pencitraan Pemerintah 
Kota Surabaya ini dikelola oleh Hanna 
Amanda yang baru saja bergabung 
di sub bagian layanan informasi pada 
bulan Maret 2018. Meskipun baru 
bergabung, namun ia menerapkan 

pengalamannya dalam liputan di 
lapangan untuk mengelola instagram 
@Surabaya. 

Berbagai ide konten kreatif 
seperti Sungram, MonInAction, 
Tuelinary, WedsOnTrend, ThrusIMeet, 
TGIF dan Satcomm disuguhkan 
lengkap dengan informasi yang 
mengandung kaidah jurnalistik, 
gambar yang memiliki sisi human 
interest juga penutup caption yang 
mengundang respon dari warganet. 

Tak hanya menjawab komentar, 
warganet pun tak jarang memberikan 
suntikan semangat dan pengingat 
untuk selalu menjaga kondisi badan 
untuk Hanna. Berbagai perhatian ini, 
menjadikan Hanna seringkali tersentuh 
ketika membaca berbagai pesan 
tersebut. Namun, komentar usil pun 
juga sering dilontarkan warganet. 

“Mereka minta flip kamera 
ke depan, karena penasaran sama 
wajahku, kan selama ini wajahku gak 
pernah terpublish” ujarnya. 

Selain itu, menjadi admin 
memiliki tuntutan untuk selalu jeli dan 
peka untuk menangkap gimmick tak 
terduga di lapangan, 

“Pernah waktu itu, ada 
konferensi pers dengan Bu Risma, 
semua admin berlomba untuk 
merekam, nah ketika jeda aku mohon 
ijin ke Ibu untuk menawarkan agar 
Beliau menyampaikan pesan tersebut 

dengan ngevlog, ternyata respon dari 
warganet luar biasa” ujarnya. 

Hana juga menceritakan, 
untuk mendapatkan konten yang 
menarik, ia harus jeli memperhatikan 
setiap detail. Salah satunya, saat 
meliput kegiatan Walikota Surabaya, 
selain menceritakan detail informasi 
mengenai kegiatan Tri Rismaharini. 
Ia pun melihat sepatu docmart 
yang dipadukan dengan kemeja 
dan celana jeans menjadi salah satu 
angle berita yang menarik. Ia pun 
mengangkatnya pada unggahan di 
akun media sosial @Surabaya. Tak 
berselang lama, berbagai media turut 
tertarik untuk membahas outfit wali 
kota tersebut, hingga jadilah gaya 
berpakaian Tri Rismaharini sebagai 
salah satu trending topic yang ramai 
diperbincangkan masyarakat. 
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AREK-AREK

Melangkah, Mengenalkan, 
Berbagi Pengetahuan
Nama Surabaya on Foot sebagai komunitas anak muda 
di Surabaya memang terbilang baru. Terdengar dari 
namanya, kebanyakan mengira komunitas ini sebagai 
perkumpulan yang hobi jalan kaki. Ternyata anggapan 
ini tidak selamanya 
salah. Surabaya on Foot 
merupakan komunitas 
yang mengaktualisasikan 
diri muda-mudi untuk 
belajar mengekplorasi 
kemampuan dan 
keinginannya untuk 
belajar. Fokusnya, di 
wisata dan edukasi 
interkultural.

Geliat Surabaya on Foot Kenalkan Wisata Anti-mainstream Surabaya 

44
JUNI

- 2019 -

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   44 24/05/2019   17:14:09



Menurut Mijil 
Priyonggo co-
founder Surabaya on 
Foot, Minggu (11/5), 
konsentrasi wisata 
dipilih karena Mijil 

punya latar belakang kuat sebagai 
duta wisata. Pria 27 tahun ini masuk 
dalam 5 besar dalam Pemilihan Cak 
Ning Surabaya 2014 lalu. Dirinya 
punya motivasi besar mengenalkan 
potensi wisata kepada wisatawan asing 
dan wisatawan domestik, sekaligus 
edukasi wisata pemuda Surabaya yang 
hanya mengenal destinasi mainstream.

Bersama sejumlah rekan yang 
punya motivasi sama, Mijil mengaku 
terbentuknya komunitasnya juga 
karena keprihatinan dirinya akan 
identitas sebagai kota perdagangan 
dan Meeting, Incentive, Convention, 
and Exhibiton (MICE). Padahal 
Surabaya punya lebih dari itu. Lewat 
komunitas, orang bisa mengenal 
sejarah. 

“Pemuda Surabaya tahunya 
hanya ini-ini saja. Wisman tahunya 
hanya Gunung Bromo dan Gunung 
Ijen. Padahal banyak potensi 
tersembunyi yang perlu kami 
kenalkan,” jelas Mijil.

MIjil menambahkan, Surabaya 
on Foot merupakan modifikasi 
komunitas yang serupa, dimana 
relawan mendampingi wisatawan 
dengan jalan kaki (walking tour) 
menelusuri destinasi pilihan. 
Komunitas ini menjadi wadah yang 
menjadi tempat berbagi soal kultur 
dan pengalamannya, dengan nilai 

tambah terjalinnya jaringan. Inilah 
mengapa Surabaya on Foot terbuka 
kepada warga asing, yang kebetulan 
berada di Surabaya dalam rangka 
mengenyam pendidikan. Seperti di 
saat mengikuti program pertukaran 
pelajar atau beasiswa dari perguruan 
tinggi, mereka juga dikenalkan dengan 
potensi wisata yang ada. 

Terbentuk 17 Desember 
2017, sekarang mereka punya 
sekitar 30 anggota. Para anggota 
ini tersebar di divisi research and 
development, human resources, 
creative, communication, dan 
media. Karena berhadapan dengan 
wisman, Mijil menyeleksi siapapun 
yang jadi relawan, khususnya yang 
bertugas dibagian pendampingan. 
Selain itu, ada pembekalan tentang 
pengetahuan umum tujuan wisata. 

Dalam rutinitasnya, Surabaya 
on Foot tidak memastikan diri tiap 
akhir pekan diisi dengan walking 
tour. Tapi lebih memilih bagaimana 
menghadirkan kegiatan yang punya 
kualitas. Untuk fokus pilihan destinasi, 
Mijil dkk mengkampanyekan Surabaya 
sebagai Kota Pahlawan. Akhirnya, 
wilayah utara masih menjadi pilihan 
tujuan. Pilihan pertama bertema 
historica, dengan eksplorasi Taman 
Jayengrono, Kali Sosok, Museum 
Bank Indonesia, maupun House 
of Sampoerna. Sedangkan kedua, 
Bertema cultura. Berkaitan dengan 
keberagaman eksplorasi suku Arab 
dan Pecinan. Tapi kedepan, bukan 
berarti wilayah utara saja yang kaya 
wisata sejarah yang dieksplorasi tetapi 
secara menyeluruh. 

Selain itu, nantinya Surabaya 
on Foot akan melibatkan masyarakat 
bagian community based tourism. 
Komunitas tidak melulu memakai 
orang yang sama, tapi masyarakat 
dilibatkan. Masyarakat diharapkan 
sadar, bagaimana memberikan 
layanan dan ramah tamah yang baik 
kepada wisman. Sementara dalam 
mendukung revolusi 
industri 4.0, Surabaya on 
Foot akan membentuk 
aplikasi berbasis mobile, 
yang berisi segala 
informasi wisaya di 
Surabaya. Lewat 
aplikasi, wisman 
tidak perlu bingung 
kalau ke Surabaya, 
sekaligus 
bisa memilih 
pemandu.(and)
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Pelabuhan Ujung Galuh, 

Posisi Surabaya sebagai pusat bisnis 
dan perdagangan terbangun sejak awal 
keberadaaannya. Surabaya dulu adalah 
sebuah pelabuhan bernama Ujung Galuh, 
sebuah tempat bertemunya para pedagang 
dari berbagai negara.

46
JUNI

- 2019 -

NAPAK TILAS

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   46 24/05/2019   17:14:12



47
JUNI

- 2019 -

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   47 24/05/2019   17:14:14



Sejarah mengatakan 
peradaban dan awal mula 
kota ini berhubungan 
dengan kawasan perairan 
yang ada di Surabaya. 
Jika melihat kebelakang 

kabarnya Surabaya dulu merupakan 
gerbang masuknya kapal-kapal pada 
jaman kerajaan majapahit. Sebelum 
menjadi kota seperti sekarang ini pada 
masa kerajaan dulu, Surabaya yang 
dikenal dengan Ujung Galuh, yang 
merupakan salah satu pelabuhan 
tebesar di Jawa Timur kala itu, yang 
dimana sering dimasuki pedagang 
dari berbagai daerah. 

Mengenai pelabuhan Ujung 
Galuh ini, Rojil Nugroho Bayu Aji, 
Pengajar Sejarah di Universitas 
Negeri Surabaya, mengatakan kalau 
Ujung Galuh ini merupakan salah 
satu pelabuhan terpenting di Jawa 
Timur. Rojil merujuk pada prasasti 
Kamalagyan (1037) ini tertulis “ kapwa 
ta sukha manahikan maparahu 
samanhulu manalap bhanda ri hujung 
galuh ika ” yang mana artinya kurang 
lebih “ bersukacitalah mereka yang 

berperahu ke arah hulu, mengambil 
dagangan kepada Hujung Galuh”.

“jika kita beracuan pada 
prasasti Kamalagyan, ujung galuh ini 
merupakan pelabuhan yang sudah 
ramai dijadikan sebagai kegiatan 
perdagangan juga jalaur lalu lintas 
antar daerah melalui sungai sejak 
zaman Raja Airlangga”, tutur Rojil. 

Selain itu Rojil menceritakan, 
bukti lain yaitu pada zaman 
kerajaan Singasari ada riwayat yang 
menceritakan bahwa pada awal tahun 
1293, armada prajurit Mongol merapat 
di pelabuhan Tuban. Kemudian dari 
Tuban, prajurit Mongol berpencar. Ada 
yang masuk Singasari lewat jalur darat 
ada pula yang melewati pelabuhan 
Ujung Galuh. 

Rojil melanjutkan, menurut 
hipotesis Von Fiber, seorang 
budayawan pada masa kolonial, 
mengatakan bahwa Ujung Galuh ini 
dikaitkan dengan adanya kampung 
Galuhan di sekitar daerah Bubutan, 
Surabaya. Dalam hipotesanya von 

Faber menyatakan bahwa kampung 
Galuhan yang ada di sekitar daerah 
Bubutan, Surabaya, didirikan oleh 
raja Kertanegara pada tahun 1275 M 
sebagai tempat pemukiman baru bagi 
prajuritnya yang berhasil menumpas 
pemberontakan Kemuruhan ditahun 
1270 M. Tapi hipotesis dari Von Fiber 
ini dinilai masih cukup lemah yang 
mana dikarenakan minimnya bukti 
yang kuat berupa artefak yang ada di 
tempat tersebut. 

Penulis buku sejarah olahraga 
ini menyatakan alternatif perspektif 
lain bahwa ada pula beberapa para 
ahli  mengatakan kalau Surabaya 
dahulunya merupakan Ujung 
Galuh ini dapat dilihat dari makna 
penamaan “Ujung Galuh” sendiri. Di 
mana jika dibedah dari nama, kata 
“Hujung” (Ujung) sendiri ini berarti 
ujung yang dimana diartikan sebagai 
ujung tanah yang menjorok ke laut 
atau dapat disederhanakan sebagai 
tanjung. Kemudian dari kata “Galuh” 
sendiri menurut beberapa pakar 
berarti emas. Hal ini merujuk pada 
penyebutan tukang emas dan perak 

48
JUNI

- 2019 -

NAPAK TILAS

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   48 24/05/2019   17:14:17



dengan sebutan “Wong Anggaluh” 
dalam bahsa Jawa, yang mana lalu 
“Galuh” ini diartikan pula sebagai 
perak. Lalu muncul lah istilah bahwa 
Ujung Galuh atau Hujung Galuh ini 
sebagai Tanjung Perak yang dimana 
merupakan pelabuhan Surabaya saat 
ini”, terangnya.

Walaupun begitu masih 
belum ada kepastian kabar bahwa 
Surabaya dahulunya adalah Ujung 
Galuh, seperti yang dikatakan oleh 
Rojil ia berpendapat bahwa kepastian 
Surabaya dulunya adalah Ujung 
Galuh ini masih perlu dikaji lagi lebih 
dalam terkait baik dari riwayat-riwayat 
maupun bukti-bukti artefak. 

Memahami Kebudayaan dari 
Posisi Kalimas 

Terlepas dari simpang siurnya 
kabar bahwa Kota Surabaya ini 
dahulunya merupakan pelabuhan 
besar yang dimiliki oleh Kerajaan 
Majapahit, Rojil berpendapat 
peradaban Surabaya sendiri ini bisa 
dilihat dari sungai yang melintas di 
tengah kota ini. 
Kalimas merupakan 
salah satu sungai 
yang mengalir 
di tengah Kota 
Surabaya dan 
menjadi bagian dari 

potongan sejarah kota ini. Kalimas 
merupakan anak sungai atau hilir dari 
Sungai Brantas. Lokasi dari Kalimas 
ini berasal dari Sungai berantas yang 
kemudian pecah di Wonokromo 
menjadi dua yang satu mengalir ke 
arah timur (Jagir) kemudian yang 
satu lagi menuju ke utara (Kalimas). Ia 
menilai Sungai Kalimas ini merupakan 
bagian penting dari sejarah perjalanan 
Kota Surabaya. 

“Dahulunya, Kalimas adalah 
kawasan perairan terpadu atau 
semacam water front city, yang mana 
sebagai pusat aktivitas kota, terutama 
yaitu jalur perdagangan. Dari Tanjung 
Perak , perahu-perahu atau kapal 
kecil ini masuk membawa berbagai 
macam komoditi melalui Kalimas yang 
menjadi penghubung antara kawasan 
Kota tua. Yang mana ada mulai jalan 
Karet hingga Kampung Arab, Pecinan ( 
Kya-Kya) dan sekitarnya”, imbuhnya.

Mengenai Kalimas sendiri 
menurut Gustaaf Willem Baron Van 
Imhoff yang merupakan Gubernur 
Jendral Hindia-Belanda yang ke-27, 
dalam memoar perjalanannya pada 
bulan April 1746 pernah menjelaskan 

bahwa ia melihat ketertiban 
dan keindahan Surabaya, ia 
menggunakan jalur air Kalimas 
untuk berkeliling dengan 
berperahu dari hulu hingga hilir.

Rojil menyebut peran perairan 
Surabaya yang ada pada zaman 
terdahulu sangat terbuka dan menjadi 
menjadi arus masuknya berbagai 
bangsa. Dimulai dari cerita masuknya 
tentara Tar-Tar di Surabaya pada masa 
kerajaan Majapahit dahulu kemudian 
Raden Wijaya berhasil mengusir 
tentara tersebut dari Surabaya, yang 
mana pada tanggal peristiwa tersebut 
yaitu, 31 Mei 1293, disepakati menjadi 
hari lahir Kota Surabaya. 

Kemudian pada era kolonial, 
menurut Rojil, Surabaya dapat 
dikatakan sebagai kota yang menjadi 
tujuan perdagangan. Hal ini tidak 
lain disebabkan karena Surabaya 
merupakan kota pelabuhan, kota 
dagang, juga kota industri (pada 
abad ke-19) yang begitu maju bahkan 
sebelum adanya pemerintahan 
kolonial di Surabaya, yang akhirnya 
kota ini menjadi salah satu tujuan 
urbanisasi dari daerah lain pada era 
kolonial.

“oleh sebab itulah, Surabaya 
menjadi kota terbuka dan terjadi 
transformasi budaya yang luar biasa 
sehingga menunjukkan karakter yang 
egaliter, kemudian kemajuan Kota 
Surabaya pada akhirnya membentuk 
budaya yang egaliter dan sering 
disebut dengan budaya “arek”, yang 
memiliki arti lain bebas, outspoken, 
dan lebih terbuka”, jelas Rojil.
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Wisata religi ampel memang eksotis, kapan pun kita 
datang. Namun, saat ramadan, daerah ini memberikan 

nuansa khas yang kian berkesan

Kawasan wisata religi Ampel 
awalnya ramai dikunjungi 
banyak orang karena 
adanya makam Sunan 
Ampel yang merupakan 
salah satu dari sembilan wali 

yang ada di pulau Jawa. Pada hari-hari 
biasa, kawasan ini ini ramai dengan 
pengunjung baik untuk berziarah ke 
makam Sunan Ampel dan beribadah 
di Masjid Ampel yang otentik maupun 
hanya sekedar berjalan-jalan di pasar 
wisata. 

Saat puasa Ampel tetap ramai 
pengunjung dan bertambah rama 
menjelang berbuka. Ida, salah seorang 
pedagang, menuturkan saat Ramadan, 
suasana buka puasa cukup meriah 

dimana selain pengunjung yang ramai 
juga jumlah pedagang yang ada baik 
di dalam pasar maupun di pinggir-
pinggir jalan sekitar Ampel menjadi 
semakin banyak.

“yang jualan bertambah 
banyak soalnya kan biasanya jualan 
takjil buat buka, sama yang jual kurma 
juga nambah, banyak orang beli juga 
dibawa pulang buat takjil dan dibagi 
bagi lagi”, kata Ida. 

Ida melanjutkan, biasanya 
orang-orang datang bukan cuma 
buat ziarah ke makam Sunan Ampel 
tapi banyak juga yang cuma sekedar 
ngabuburit jalan-jalan kemudian 
berbuka puasa di kawasan ini. Selain 

itu, di masjid Ampel sendiri pun juga 
ada pembagian takjil berupa nasi 
kotak dan air mineral kepada jamaah.

Tammam yang merupakan 
salah satu pengunjung di kawasan 
Ampel menceritakan bahwa ia datang 
kemari dengan teman-temannya 
untuk ngabuburit dan berburu takjil 
yang ada di kawasan Ampel ini. 

“awalnya kan saya sama 
teman-teman saya bingung mau 
ngabuburit dimana terus akhirnya 
memutuskan untuk ngabuburit di sini, 
itung-itung sekalian nantinya shalat di 
masjid Ampel”, ujar Tammam 

Eksotisme Ramadhan 
Di Kawasan Religi
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Tammam bercerita kalau ini 
kedua kalinya dia berbuka puasa di 
kawasan ini. Menurutnya, nuansa 
ketika ngabuburit dan berbuka puasa 
di kawasan ini sangat khas dimana 
suasana yang didapatkan sangat 
berkesan. Ini didukung oleh aktivitas 
yang ada di kawasan tersebut, mulai 
dari banyaknya penjual jajanan takjil 
hingga adanya kajian tiap sore di 
masjid Ampel sendiri yang menambah 
meriahnya nuansa bulan Ramadhan 
di sana. 

“Saya suka aja sih buka puasa 
di sini soalnya banyak yang jual jajan 
buat takjil berbuka, selain itu juga ada 
nasi kotak yang disediakan sama pihak 
masjid juga. Jadi gampang dan nggak 
perlu khawatir telat berbuka kalau di 
sini. Kalaupun kehabisan banyak yang 
jual di sini makanan yang khas dan 
sepertinya masih terjangkau”, ucapnya 

Selain Tammam yang asli 
Surabaya, ada juga pengunjung dari 
luar kota yang menyempatkan untuk 
berkunjung ke kawasan Ampel ini. 
Salah satunya, yaitu Bahrul, warga 
Sidoarjo yang datang ke kawasan 
Ampel ini dengan tujuan ingin 
berziarah ke makam Sunan Ampel 
bersama anaknya. Bahrul juga ingin 
mengajak anaknya jalan-jalan ke 
kawasan religi ini sembari nantinya 
berbuka puasa hingga shalat Tarawih 

di masjid Ampel. Bahrul mengaku 
menikmati berbuka di sini karena 
mudahnya mendapat makanan untuk 
berbuka.

“ya itung-itung ngabuburit 
sambil ziarah juga ke makam Sunan 
Ampel, ya nantinya mungkin juga 
sekalian buka puasa disini”, kata 
Bahrul.

Selain nuansa menjelang 
berbuka puasa, kawasan Ampel 
ini di malam hari juga sangat 
menarik dimana menjelang shalat 
tarawih, suasana semakin meriah. 
Suasana ramai membuat Bahrul 
merasa sholat di Ampel menjadi 
pengalaman menarik baginya. Selain 
itu, menurutnya shalat tarawih yang 

ada di masjid Ampel ini berbeda 
dibanding di masjid-masjid lainnya, 
yang mana surah-surah yang dibaca 
saat terawih tergolong panjang (satu 
juz) dan jumlah rakaatnya ada 23, 
sehingga terawih di masjid Ampel ini 
bisa memakan waktu yang cukup lama 
dibanding di masjid-masjid yang lain.

“kalau di sini (masjid Ampel) 
beda dari masjid di rumah saya, 
surah yang dibacakan panjang-
panjang sama rakaatnya juga banyak. 
Selain itu, yang menurut saya unik 
dan baik waktu shalat tarawih tiba, 
pedagang yang ada di ini lapaknya 
untuk melaksanakan shalat Terawih 
berjamaah di masjid”, katanya selepas 
menunaikan ibadah shalat Terawih. 
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Blusukan Kampung 
Memastikan Kesehatan Bunda

Tahun ini TP PKK Kota Surabaya kembali 
mengadakan grebek ibu hamil (grebek 

bumil) secara serentak pada tanggal 20-21 
Mei 2019 di 31 kecamatan di Surabaya. 

Grebek bumil tak sekedar memberi 
bantuan material untuk para ibu hamil 
yang kurang mampu saja, namun juga 

memberi bantuan secara administratif demi 
kelancaran persalinan.

Mengikuti Kegiatan Grebek Bumil

Kegiatan Grebek Ibu Hamil ini merupakan hasil 
kerjasama antara PKK Kota Surabaya, Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya, PLKB (Petugas 
Lapangan KB), serta kecamatan dan kelurahan 
setempat. Sebelumnya, pada tanggal 17 Mei 2019 
diadakan pengarahan untuk memberi penjelasan 

kegiatan kepada seluruh pihak yang terkait. Pada hari H, 
sebanyak 5 tim dari PKK Kota Surabaya turun ke lapangan 
untuk membagikan paket bantuan bagi para ibu hamil yang 
membutuhkan. 

Perbedaan tahun lalu ialah pada jumlah paket yang 
dibagikan. Tahun lalu, hanya 31 paket saja yang dibagikan. 
Sementara tahun ini tersedia 154 paket untuk tiap kelurahan 
ditambah 20 paket yang diserahkan secara langsung oleh 
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Mengunjungi lansia 
yang kurang mampu dan 

memberikan bantuan

Siti Holiyah (dua dari kanan) 
berfoto bersama tim dan 

paket bantuan yang didapat

lima tim dari PKK Kota Surabaya. 
Tak hanya itu, tiap kelurahan dan 
kecamatan juga menyediakan paket 
sendiri untuk turut membantu ibu 
hamil kurang mampu yang lainnya. 
Satu paketnya berisi sembako (beras 
5kg, gula 1kg, minyak 1 liter, teh celup 
sosro, kecap refill dan mie instan), susu 
ibu hamil, dan sirup.

 “Kami tidak memaksa, 
hanya menghimbau. Jadi dari tiap 
kelurahan dan kecamatan sendiri yang 
menambahkan,” ujar Siti Nuriya Zam 
Zam, ketua TP PKK Kota Surabaya. 

Ia menyebut, grebek ibu hamil 
ini bertujuan memantau ibu-ibu hamil 
yang waktu melahirkannya di liburan 
panjang, cuti bersama ini. Maka 
dari itu PKK, Kecamatan, Kelurahan 
hingga Puskesmas bergerak bersama. 
Menurutnya, masih ada ibu hamil 
yang belum mempunyai BPJS padahal 
usia kehamilannya sudah di atas tujuh 
bulan. BPJS bisa sangat membantu 
mengurangi biaya proses persalinan. 
Ada pula yang sudah memiliki BPJS 
namun belum memiliki surat rujukan. 

“Kelengkapan administratif 
ini akan dibantu untuk diselesaikan 
sebelum cuti bersama. Sehingga, saat 
waktunya melahirkan, para ibu hamil 
ini tidak kesulitan”, terangnya. 

Selain itu, tim juga memberi 
bantuan pada ibu hamil dengan resiko 
tinggi (resti). Resiko yang dimaksud 
disini adalah tekanan darah yang 
tinggi, jarak kehamilan anak pertama 
dengan anak kedua tidak sampai dua 
tahun, usia ibu hamil di atas 35 tahun 
dan di bawah 20 tahun, dan ibu hamil 
yang punya penyakit seperti diabetes. 
Kader tiap kelurahan lah kemudian 
yang menghitung skor resiko tersebut 
dan memutuskan ibu hamil mana 
yang memerlukan bantuan.

Salah satu ibu hamil yang 
mendapat bantuan adalah Dwi 
Ratnasari. Warga kelurahan Ujung, 
Kecamatan Semampir ini kini 
memasuki usia kehamilan 8 bulan. 
Perempuan usia 32 tahun ini kini 
tengah mengandung anak ketiga. 
Setelah melahirkan, Dwi disarankan 
untuk melakukan KB, terutama steril, 
agar tidak hamil kembali dikarenakan 

faktor usia. “

Saya takut kalau steril. Saya 
masih ingin punya 2 anak lagi,” 
ujarnya. 

Tentunya hal tersebut tidak 
disarankan, mengingat usia Dwi 
yang hampir 35 tahun. Tim PKK 
Kota Surabaya bersama dengan 
PLKB dan bidan puskesmas 
setempat menerangkan bahwa 
pilihan steril adalah yang terbaik 
untuk wanita seusianya. Akhirnya, 
setelah diberi pengertian, Dwi 
setuju untuk menggunakan KB. 
Selain mendapatkan paket, Dwi juga 
mendapatkan saran bidan yang dapat 
ia tuju dengan uang yang dimilikinya.

Ibu hamil lain yang mendapat 
bantuan ialah Siti Holiyah. Perempuan 
berusia 30 tahun ini tengah 
mengandung anak keduanya. Anak 
pertamanya kini sudah berusia 10 
tahun. Ia tidak pernah ikut KB, tapi 

mungkin setelah berpikir untuk 
melakukannya. Warga kelurahan 
Kedung Cowek ini diperkirakan 
akan melahirkan bulan depan. 
Siti sangat berterimakasih atas 
bantuan yang diterimanya. Tak 
hanya sekedar mendapatkan paket, 
Siti juga mendapatkan berbagai 
nasehat tentang KB yang tepat bagi 
perempuan seusianya. 

Dwi dan Siti hanyalah contoh 
kecil dari jumlah ibu hamil yang 
banyak. Bulan Januari, TP PKK Kota 
Surabaya berhasil mendata ibu 
hamil sejumlah 1500 orang yang 
terdata. Per data terbaru, kini angka 
tersebut hampir mencapai 2000. 
Inilah mengapa kegiatan grebek ibu 
hamil penting untuk dilaksanakan 
demi kesehatan sang ibu dan bayi. Tak 
hanya itu, pada kesempatan ini, tim 
PKK Kota Surabaya juga turut berbagi 
bantuan bagi warga yang sakit parah 
dan lansia yang kurang mampu. 
(ANA)
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Memutus 
Mata Rantai Kekerasan 

Pada Anak

Berangkat dari keprihatinan pada masih 
banyaknya kasus kekerasan pada anak, 

Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya 
terus menggaungkan gerakan perlindungan 
pada buah hati. Sejalan dengan peringatan 
Hari Pendidikan Nasional, sebuah seminar 

dan diskusi interaktif yang melibatkan semua 
pihak berkepentingan diselenggarakan.

Energi gerakan perlindungan anak kian terasa 
di Gedung Wanita Kalibokor kamis (16/5) ketika 
Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan 
Seminar yang mengangkat tema “Memutus 
Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak”. Agenda 
ini dilaksanakan dalam berbagai kerangka 

waktu, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional 2019, 
menyambut Hari Ulang Tahun Kota Surabaya yang ke 726 
dan juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2019. 
Dihadiri oleh sekitar 250 orang yang berasal dari dalam 
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maupun luar Surabaya menghadirkan 
oleh beberapa pemateri yang memiliki 
pengetahuan dan kepedulian terkait 
dengan perlindungan anak. Mereka 
adalah Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita 
Persatuan Surabaya, Arist Merdeka 
Sirait selaku Ketua Komisi Nasional 
Perlindungan Anak, Trisulowati atau 
Chin Chin sebagai pemerhati anak, 
Dhanang Sasongko Direktur PAUD 
Institute, dan Lia dari TK Kuantum. 

Acara seminar rutin diadakan 
setiap tahun oleh Dharma Wanita 
Surabaya dengan tema yang berbeda 
setiap tahunnya. Tahun ini tema 
kekerasan terhadap anak diangkat 
bertepatan dengan Hari Pendidikan 
Nasional dan diangkat karena saat ini 
mulai banyak yang fokus terhadap 
kekerasan terhadap anak. Chusnur 
Ismiati Hendro Gunawan menjelaskan 
bahwa kepentingan anak-anak perlu 
dilindungi. 

“kepentingan anak-anak 
selalu seolah-olah berpayung seperti 
kepentingan umum tapi sebenarnya 
murni kepentingan anak-anak.” 
imbuhnya. 

Menurut Iis Hendro, begitu 
ia akrab disapa, kepentingan anak 
harus menjadi perhatian semua pihak. 
Anak-anak adalah penerus utama 
keberlangsungan bangsa dan negara. 

“masa anak-anak harus 
dilindungi karena anak-anak berada 
di usia yang masih taat akan hukum 
sehingga perlu diajarkan hal yang 
baik. Karena anak-anak bagaimanapun 
kondisinya harus tetap dilindungi oleh 
hukum”imbuhnya.

Iis menambahkan bahwa 
kondisi setiap anak berbeda satu 
dengan yang lain, dimana ada 
anak yang terlahir dengan keadaan 
sempurna dan juga ada anak yang 
terlahir dengan keterbatasan. 

“anak-anak yang terlahir 
dengan kondisi normal tapi pola 
asuh dan lingkungannya tidak 
mengajarkan hal yang baik akhirnya 
nanti anak akan tumbuh menjadi 
bermasalah. Terlebih anak yang lahir 
dengan keterbatasan lalu lingkungan 
dan pola asuhnya bermasalah maka 
juga akan menjadikan kondisinya 
semakin terganggu karena itu saya 
setuju dengan keberadaan Komisi 
Nasional Perlindungan Anak dan juga 
pentingnya perlindungan terhadap 
hak anak” terangnya

Chin Chin sebagai salah satu 
pemateri di Seminar juga menjelaskan 
bahwa anak-anak sekarang tidak bisa 
dipaksa. Wanita yang menyekolahkan 
anaknya ke luar negeri ini 
berpendapat bahwa anak-anak berhak 
untuk mendapatkan kehidupannya 
sendiri dengan baik. Ia pun juga 
berpendapat bahwa anak-anak itu 
masa depan bangsa maka harus terus 

dilindungi haknya.

“kalau anak-anak mempunyai 
keinginan sendiri maka itu lebih 
baik. Mereka berhak menjalani 
kehidupannya sendiri di masa depan. 
apalagi anak sekarang memiliki 
pemikiran yang lebih kritis daripada 
anak jaman dulu. 

Sementara Arist Merdeka 
Sirait, Ketua KPAI, menyampaikan 
banyak hal tentang perlindungan 
anak. Arist menjelaskan bahwa pola 
pengasuhan harus terus diperbagarui 
agar anak bisa mendapatkan 
pengajaran dan perlindungan yang 
maksimal terlebih dari lingkungan 
terdekatnya yaitu dari pihak orang 
tua. Ia berpendapat bahwa anak perlu 
mendapatkan dukungan penuh dari 
orang tua selaku keluarga terdekatnya. 
Saat ini adalah masa-masa dimana 
anak-anak sangat perlu diperhatikan 
karena anak-anak rentan terpengaruh, 
terlebih dengan perkembangan media 
saat ini yang semakin bebas.

 “anak-anak perlu dijaga dari 
tayangan yang mampu menganggu 
psikologis mereka, saat ini banyak 
tayangan yang memuat unsur 
pornografi yang tentunya dapat 
berpengaruh negatif terhadap anak” 
ujarnya. 

Terlebih banyaknya kasus 
kekerasan terhadap anak yang 
marak terjadi saat ini baik kekerasan 
fisik hingga kekerasan seksual. Arist 
berharap agar semua pihak dapat 
bekerja sama untuk dapat memutus 
mata rantai kekerasan yang sering 
terjadi terhadap anak, utamanya kerja 
sama dari orang tua dan lingkungan 
terdekat anak. 
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CAK JEPRET

SEMARAK
HARI JADI

KOTA 
SURABAYA
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Wahh Rame sekali 

Hari Jadi Kota 

Surabaya tahun ini...
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Bertahap Memulai 

Kehidupan Baru 
Nama Moroseneng cukup 

populer bagi sebagian 
masyarakat Surabaya. 
Problemnya, nama itu 

jauh lebih dikenal dengan 
reputasi negatif sebagai 
kawasan prostitusi. Kini, 

setelah kawasan merah itu 
ditutup tahun 2013, pengelola 
kampung secara bekerja keras 

mengubah stigma tersebut 
menjadi label baru yang lebih 

produktif.  

Moroseneng adalah 
sebutan untuk 
sebuah kampung di 
daerah Klakahrejo, 
Kandangan 
Surabaya. Dulu 

Kampung Moroseneng dikenal 
sebagai salah satu tempat lokalisasi 
yang populer di kota Surabaya. 
Daerah ini termasuk wilayah barat 
yang berbatasan dengan kabupaten 
Gersik. Letak lokalisasi Moroseneng 
terdapat di pinggir jalan dan ada 
juga yang masuk kampung. Lokalisasi 
tersebut menjadi tempat sebagian 
masyarakat untuk mengais rezeki 
dan menggantungkan kehidupannya, 
sehingga keberadaannya juga dapat 

dipertahankan meskipun terdapat 
masyarakat yang pro dan kontra 
dengan keberadaan lokalisasi tersebut.

Hingga pada tahun 2013 
Pemerintah Kota Surabaya menutup 
lokalisasi Moroseneng. Penutupan 
moroseneng cukup banyak 
mengalami penolakan baik dari 
masyarakat sekitar hingga pemilik 
wisma lokalisasi. Namun meskipun 
mendapat banyak penolakan, 
pemerintah Kota Surabaya tetap 
berupaya untuk menutupnya secara 
permanen. Hal ini dilakukan untuk 
menghentikan rantai lokalisasi yang 
ada di Surabaya. 

Kerja Keras Kampung Moroseneng Bangkit dari Stigma Kawasan Prostitusi
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Enam tahun setelah penutupan 
Moroseneng, masyarakat sekitar 
wisma mulai menjalani kehidupan 
baru dengan mencari pekerjaan baru. 
Selama ini, sebagian besar masyarakat 
sekitar menggantungkan hidupnya 
kepada aktivitas wisma dengan 
bekerja sebagai pelayan di kafe 
wisma, dan sebagai pemutar musik 
di wisma, dan juga membuka toko 
di sekitar wisma. Perlahan tapi pasti 
warga sudah mencoba untuk bangkit 
dari keterpurukan ekonomi akibat 
penutupan lokalisasi.

Simbol Harapan Baru pada Rumah 
Ilmu dan Rumah Kreatif

Secara bersamaan, perlahan 
namun pasti, warga kawasan 
moroseneng berusaha untuk melepas 
stigma bekas lokalisasi prostitusi 
dari kampungnya. Berbagai usaha 
terus dilakukan, salah satunya adalah 
penggunaan bangunan wisma 
lokalisasi untuk dijadikan sebagai 
tempat belajar yang diberi nama 
Rumah Ilmu. Rumah Ilmu digunakan 
sebagai tempat belajar bagi anak-anak 
warga kampung moroseneng. Rumah 
Ilmu dikelola oleh Sulis, salah seorang 
warga. Menurut perempuan yang 
biasa dipanggil Bunda Sulis, proses 
pembelajaran di rumah ilmu diikuti 
oleh 50 anak yang terdiri dari siswa 
kelas 4, 5 dan 6 SD. 

“Belajarnya mulai hari senin 
sampai dengan hari jumat, jam dua 
(14.00) sampai dengan setengah 
empat (15.30 WIB). Lalu dilanjut 
setelah maghrib sampai pukul 19.30. 
Tapi saat ramadan begini biasanya 
cuma siang aja. Materinya, biasanya 
saya akan tanya hari ini ada pekerjaan 
rumah apa lalu apa saja yang 
dipelajari di sekolah hari ini” ujarnya. 

Bunda Sulis tidak sendiri untuk 
mengelola rumah ilmu. Ada enam 
orang dari warga sekitar yang juga 
membantu mengelola rumah ilmu. 

“saat ini kami tidak hanya 
mengajar materi pelajaran, kami juga 
sudah membuka sanggar tari yang 
dilaksanakan setiap hari minggu”, 
imbuhnya 

Rumah ilmu juga memiliki 
berbagai macam buku yang 
digunakan untuk menunjang 
proses pembelajaran. Saat ini 
masyarakat sekitar berusaha untuk 
terus mengembangkan rumah ilmu 
sebagai salah satu upaya untuk dapat 
menghilangkan stigma negative dari 
kampung moroseneng. Rumah Ilmu 
juga sering mendapatkan kunjungan 
dari warga luar kampung. 

Selain Rumah Ilmu, terdapat 
juga Rumah Kreatif yang terus 
dikembangkan sebagai tempat 
pengumpulan hasil Usaha Kecil 
Menengah. UKM yang diproduksi 

masyarakat meliputi produk sambal, 
batik moroseneng, dan masih banyak 
lagi. Sumargo Hertanto, ketua 
Kelompok Informasi Masyarakat 
Kandangan, mengakui upaya mereka 
untuk secara rutin untuk terus 
memasarkan produknya melalui bazar 
yang diadakan masyarakat maupun 
dijual secara manual. Ia pun berharap 
untuk dapat segera memasarkan 
produk UKM masyarakat Moroseneng 
secara online. 

Sementara, Anthoni 
Ketua Karang Taruna RT 02 RW 
09 menambahkan upaya yang 
sudah dilakukan untuk dapat 
menghilangkan stigma prostitusi 
dari kampungnya seperti membuat 
event pertandingan sepakbola se 
kota Surabaya. Menurutnya, agenda 
semacam itu mampu menarik 
banyak pengunjung untuk datang 
ke kampung Moroseneng bahkan. 
Acara ini dilakukan atas swadaya 
masyarakat moroseneng sebagai 
salah upaya membangun citra baik 
bagi kampungnya sekaligus untuk 
memperingati Hari Ulang Tahun Kota 
Surabaya. 

“Kami sedang berencana untuk 
membuat acara-acara lain dalam 
beberapa waktu kedepan. Kami sudah 
memasukkan proposal ke pemerintah 
kota. Semoga disetujui dapat 
disetujui”, tutupnya. 
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Ramadan Sebagai 

Sistem Pemecahan 
Masalah Sosial
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang istimewa, 
pada bulan inilah umat islam diseluruh penjuru 
dunia melaksanakan ibadah puasa dan menunaikan 
kewajiban atas zakat, baik zakat fitrah maupun zakat 
maal. Di moment sekali dalam setahun inilah akan 
berkumandang alunan ayat-ayat suci Al Quran di 
setiap masjid di malam hari selama 30 hari penuh. Di 
moment ini juga berbuka bersama seluruh anggota 
keluarga menjadi hal yang istimewa. Dan semua 
keistimewaan ini ditutup dengan perayaan bersahaja 
namun sarat akan makna yakni Hari Raya Idul Fitri.
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Islam adalah agama rahmatan lil 
alamin, agama yang membawa 
rahmat bagi alam semesta beserta 
isinya. Dalam Islam kita mengenal 
dua jenis ibadah yakni Ibadah 
Ghairu Mahdhah dan Ibadah 

Mahdhah. Zakat termasuk dalam 
ibadah Ghairu Mahdhah. Di dalam 
ajaran islam sebenarnya Allah sudah 
mengingatkan kepada kita semua 
mengenai kewajiban untuk membantu 
masyarakat yang miskin. Melalui 
firmanNya pada surat Adz Dzaariyaat 
: 19

“Dan pada harta-harta mereka 
ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak 
mendapat bagian.”

Melalui ayat tersebut Allah 
menegur para orang kaya agar 
tidak berlaku individualis sehingga 
tidak memperdulikan saudaranya 
yang memiliki kekurangan dalam hal 
finansial. Hal ini agar kehidupan yang 
tercipta antara si kaya dan si miskin 
bisa harmonis. Bagaimanapun juga 
aan selalau ada orang kaya dan orang 
miskin di dunia ini. keduanya bisa 
hidup harmonis apabila ketimpanga 
sosial dapat diredam dengan baik. 
Di sinilah letak zakat itu berperan 
penting.

Islam memberikan konsep 
pemecahan masalah mengenai 
ketimpangan sosial ini dalam 
surat Adz Dzaariyaat ayat 19 
tersebut. Dalam hal aplikasi 

teknisnya bisa kita lihat pada ibadah 
puasa dan zakat. Kedua bentuk 
ibadah tersebut selain sebagai 
wujud penghambaan kita kepada 
Allah, Tuhan semesta alam, juga 
sebagai sistem pemecahan masalah 
ketimpangan sosial. Puasa secara 
teknis memanglah menahan lapar, 
dahaga serta hawa nafsu birahi 
mulai dari terbitnya matahari hingga 
terbenamnya matahari. Namun dalam 
puasa ada hikmah khusus yang bisa 
kita dapatkan yakni kita diperintahkan 
untuk bisa merasakan bagaimana 
penderitaan saudara miskin kita 
ketika ia tidak memiliki apapun untuk 
bisa dimakan. Sehingga orang yang 
berhasil puasanya dalam segi sosial 
akan tercipta rasa empati yang tinggi 
terhadap penderitaan orang miskin. 
Nah bila output dari puasa berada 
ditataran afeksi dan konasi sehingga 
memunculkan dorongan untuk 
membantu orang miskin, maka dalam 
zakat dorongan tersebut diaktuskan. 
Baik melalui zakat fitrah maupun zakat 
maal. Hal ini seperti yang diwahyukan 
oleh Allah pada surat At Taubah : 60

“Sesungguhnya zakat-
zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para 
mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dengan jumlah umat muslim 
terbesar di dunia, potensi zakat 
di Indonesia sangat besar sekali. 
Dana zakat tersebut bisa membuat 
ketimpangan sosial menurun bila 
dikelola dengan benar. Di negara-
negara tetangga sudah banyak 
yang menerapkan sistem ini dan 
dampaknya ketimpangan sosial 
bisa diturunkan. Sejumlah riset 
telah membuktikan pengaruh zakat 
dalam perekonomian, terutama 
terkait dengan upaya pengentasan 
kemiskinan. Kita bisa melihat program 
zakat di Pakistan mampu menurunkan 
kesenjangan kemiskinan dari 11,2 
persen menjadi 8 persen. Begitupula 
peran zakat dalam mengurangi 
angka kemiskinan dan kesenjangan 
pendapatan di Malaysia. Dengan 
mengambil sampel negara bagian 
Selangor. Hal Ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan zakat yang baik dan 
terencana mampu mengentaskan 
kemiskinan, paling tidak 
menguranginya.

Sekali lagi karena negara ini 
adalah milik kita semua, oleh karena 
itu permasalahan ketimpangan sosial 
ini merupakan tanggung jawab kita 
bersama. Sudah sewajarnya kita 
mengeluarkan hak orang miskin 
dari harta kita kepada pengelola 
yang bertanggung jawab sehingga 
ketimpangan sosial bisa teratasi.
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Butter Cookies
Bahan: Cara Membuat:
• Butter - 250 gram
• Gula halus - 180 gram
• Vanili - 1 sdt
• Kuning telur - 3 butir
• Tepung terigu self raising flour - 

400 gram
• Gula pasir kristal, untuk topping - 

secukupnya

1. Panaskan oven dengan suhu 180°C. Siapkan loyang yang sudah dialasi 
parchment paper atau silpat.

2. Dalam wadah, kocok butter, gula halus, dan vanilli menggunakan mikser 
sampai halus dan pucat.

3. Masukkan kuning telur lalu lanjutkan mikser hingga rata.
4. Masukkan terigu, sambil diayak, ke dalam adonan. Aduk rata lalu bagi jadi 2 

bagian.
5. Ambil 1 bagian adonan. Letakkan adonan di antara 2 lembar plastik, lalu 

gilas/giling pipih. Cetak adonan menggunakan cookies cutter. Susun kue 
dalam loyang dan taburi permukaannya dengan gula pasir kristal.

6. Ambil 1 bagian adonan. Masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah 
dipasang spuit. Tekan dan spuitkan kue ke dalam loyang hingga jadi bentuk 
lingkaran.

7. Panggang kue selama 25 menit hingga matang, berwarna kekuningan, dan 
kering. Keluarkan dan biarkan dingin.

8. Siap disajikan atau disimpan dalam toples kedap udara.

Es Timun
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Butter Cookies Es Timun
Bahan: Cara Membuat:
• Timun - 2 buah
• Sirup melon - 250 ml
• Jeruk nipis, peras airnya - 1 buah
• Air matang - 800 ml
• Es batu - secukupnya

1. Cuci bersih timun lalu belah dan buang bagian bijinya. Kemudian serut 
kasar buahnya.

2. Campur timun serut dengan air jeruk nipis, sirup melon, dan air matang. 
Aduk rata.

3. Tuang minuman dalam gelas saji lalu beri es batu secukupnya.
4. Siap disajikan.

63
JUNI

- 2019 -

MENU

ISI GAPURA JUNI 2019 v2.indd   63 24/05/2019   17:15:02



Cangkrukan
Suroboyo

Mari jogo bengi Boris mulih numpak taksi.
Timbangane sepi, Boris njawil supir taksine kate 
ngejak ngobrol.
Pas dijawil dhadhak supir taksine kuaget setengah 
mati.
Saking kuagete, sikile langsung mancal gas, montore 
langsung mencelat katene nyosop warung.
Untunge, supire sik sempet ngincak rem, gak sidho 
nubruk.

Boris ambek supire podho pucete gak isok ambekan.
Pas wis tenang, Boris njaluk sepuro ambek takon nang 
supire opoko dijawil ae kok kuaget.

Jare supire "Ngene lho cak, aku sik tas pertama kali 
iki nyupir taksi, lha sampeyan iku yo penumpangku 
sing pertama pisan."

Boris bingung "Lho mbiyen sampeyan kerjone opo, kok 
isok sampek kagetan koyok ngene ?"

"Aku mbiyen yo nyupir pisan" jare supir taksine.

"Supir praoto tah ?" takok Boris

"Supir montor jenasah . ."

Mantan Sopir

Mukidi bingung nggoleki bojone. Mari munyer-
munyer sepedaan, akhire ketemu.
Mukidi kuaget, tibake Romlah lagi ndhodhok 
ndhik tengah lapangan, waduh sempel wong iki 
pikire.

Seko pinggir embong Mukidi mbengoki bojone.

"Ooooiii !!! Laopo kon ndhik kono dik" jare 
Mukidi ambek bengok-bengok.

"Lho sampeyan gak kethok tah, aku lagi numpak 
perahu nang tengah segoro" jare Romlah.

"Waduh dik, mulakno wong ngarani awakmu 
ndlahom, wong kelakuanmu pancene koyok 
ngono. Ayok ndhang mulih, ojok ngisin-ngisini 
aku" jare Mukidi emosi.

"Gak gelem aku cak, wong aku lagi enak-enak 
golek iwak " jare Romlah.

"Mulih tah gak !!!" jare Mukidi muntap.
"Gak gelem!! " jare Romlah.
"Tak gibheng lho yo !!!" jare Mukidi.
"Rinio lho lek wani !!" jare Romlah.
"Oo... saking ae aku gak isok renang"

Gak Isok renang
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Lensa Wawali

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyaksikan laga Final Piala Indonesia Leg Pertama antara Persebaya melawan Arema di Stadion Gelora Bung Tomo
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