
Inspirasi Penyelam 
BPB Linmas Surabaya

Membuka Kado Hari Jadi 
Kota Surabaya ke-726

Menjadi Cahaya
Redup Bencanadalam

ED
ISI JU

LI 2019

M A JA L A H  P E M E R I N TA H  KO TA  S U R A B AYA

Scan QR Code untuk lihat 
GAPURA versi digital

JU
LI 2

0
1

9



Lensa Walikota

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Chengdu, China yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Chengdu beserta jajarannya di ruang kerja Wali Kota, Balai Kota (21 Juni 2019)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberangkatkan tujuh Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) untuk mengikuti Pelatihan Pendidikan di ST. Vincent’s School Liverpool 

(17 Juni 2019)
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Redaksi

Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Kolaborasi antara pemerintah kota dan warga telah berlangsung selama ini dalam berbagai bidang. Tak terkecuali pada 
saat saudara kita wilayah lain mengalami bencana alam, pemerintah kota dan warga langsung klop. Pemkot membuat 
posko pengumpulan dan penyaluran bantuan dengan masyarakat yang langsung berbondong berbagi sebagian miliknya. 
Dalam edisi Juli 2019 ini Gapura memberikan cerita tentang hasil dari kepedulian warga Surabaya untuk masyarakat Lombok 
dalam bentuk bangunan baru SDN 1 Obel-obel dengan teknologi tahan gempa. Kami berusaha melengkapinya seperti 
biasa dengan perspektif pakar dan testimoni siswa yang turut hadir ke sana untuk menyaksikan seremoni penyerahan. 

Dari Balai Kota, kami bagikan bermacam aktivitas Pemerintah Kota. Salah satunya ialah upaya menyiapkan pemuda 
untuk menghadapi persaingan global di Jambore Pemuda 2019. Tentang upaya menyiapkan masyarakat, ada pula kegiatan 
pelatihan relawan bencana water rescue yang diselenggarakan oleh  BPB Linmas. Selain itu, juga ada upaya penyiapan 
pelaku usaha melalui program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda dengan kolaborasi bersama raksasa platform media 
sosial Facebook. 

Melengkapi edisi kali ini dengan kabar-kabar kreativitas warga. kami tampilkan profil Suroboyo Mbois, sebuah gerakan 
kreativitas baru di Surabaya. Ada pula inisiatif warga karangan kelurahan Sawunggaling yang mewujudkan wilayahnya 
menjadi hunian yang layak dan nyaman.  

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura edisi 
Juli 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.

 Saya adalah bagian dari orang-orang yang masih merasa Indonesia masih baik-baik saja. Keyakinan ini 
masih membumbung dalam konteks masih terjaganya rasa kesetiakawanan dan kepedulian antar warga. Padahal, 
tantangan pada nilai-nilai komunalitas kian meninggi. Sisi gelap teknologi informasi dan komunikasi yang membawa 
semangat individualisme tak kemudian secara utuh menggerus rasa kebersamaan antara kita. Masih ada harapan 
cerah pada sifat-sifat gotong royong dan tolong menolong. 

 Di Lombok sekitar sebulan lalu, kami merasakan kebersamaan hal tersebut saat peresmian SDN 1 Obel-
obel, sebuah sekolah di lombok timur, di bawah kaki gunung Rinjani. Sekolah ini sempat rubuh oleh Gempa dan 
dengan bantuan dari segenap warga Surabaya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, bangunan itu tegak kembali. 
Lebih istimewa karena kini sekolah baru itu dibangun dengan teknologi tahan gempa. 

 Untuk itu, Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih rasa kepedulian warga Surabaya yang berkenan 
menyisihkan sebagian miliknya untuk membantu saudara kita yang berkesusahan. Tak hanya untuk lombok, setiap 
kami membuka posko bantuan, warga kota harus berbondong datang membawa sumbangan dalam berbagai rupa. 
Sudah dari dahulu, masyarakat Surabaya dikenal karena rasa kesetiakawanan dan kepedulian pada sesama. Mari kita 
jaga energi kebersamaan agar mampu mewujudkan harmoni kehidupan. 

 Terima kasih atas kepedulian dan partisipasi warga.

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Satu Langkah Di Depan dengan 
Bantuan Infrastruktur
Saat terjadi bencana, 

umumnya bantuan dari 
wilayah lain diberikan dalam 

bentuk makanan, pakaian, 
obat-obatan, atau kebutuhan 

mendesak lain. Tetapi 
cara lebih serius dilakukan 
Pemerintah Kota Surabaya 
pada Gempa Lombok lalu 

dengan pembangunan 
infrastruktur berwujud SDN 1 

Obel-obel. 

Bantuan Sekolah Tahan Gempa di Lombok Timur

Bangunan SD ini bukanlah 
sumbangan pertama. 
Sebelumnya, Pemkot 
hanya membantu tenaga 
relawan dan logistik serta 
kebutuhan sehari-hari. 

Kini bantuan yang dikumpulkan dari 
donasi masyarakat Surabaya itu 
diwujudkan dalam bentuk sekolah 
dan bangunan infrastruktur lainnya. 
Terobosan baru itu dimulai dari 
bantuan pembangunan sekolah SDN 
1 Obel-obel yang didesain untuk 
tahan gempa. Sekolah yang ada 
di pelosok Kecamatan Sambelia, 
Kabupaten Lombok Timur itu sudah 
diserahterimakan oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini kepada 
Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, 
Selasa (28/5). 

Proses peresmian itu ditandai 
dengan penandatanganan di 
prasasti yang dilakukan oleh 
kedua kepala daerah. 

Serah terima itu pun disaksikan para 
wali murid dan warga setempat. 
Nampak wajah sumringah di tengah-
tengah mereka karena hendak 
memiliki sekolah baru yang sangat 
bagus dan sekaligus tahan gempa.

Pada kesempatan itu, Risma 
menjelaskan ketika tim dari Pemkot 
Surabaya hendak berangkat mengirim 
bantuan dan relawan ke Lombok, ia 
sempat berpesan untuk mencarikan 
tempat atau sekolahan yang belum 
pernah disentuh bantuan sama sekali 
oleh instansi lain. Tak lama kemudian 
setelah relawan itu datang ke Lombok, 
ditemukanlah SDN 1 Obel-obel yang 
kondisinya rusak parah.
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Bangunan SD Obel Obel yang 
sudah dibangun dan dapat 

digunakan kembali 

 “Di Desa Obel-obel ini 
katanya ada sekolah yang rusak 
parah dan belum tersentuh bantuan 
karena jaraknya sangat jauh dari 
kota, sehingga saya putuskan untuk 
membantu di sini,” kata Risma dalam 
sambutannya.

Risma menegaskan, gedung 
SDN 1 Obel-Obel tersebut didesain 
tahan gempa. Hal itu dilakukan guna 
mengantisipasi kembali terjadinya 
gempa di wilayah rawan tersebut. 
Terkait biaya pembangunan sekolah 
itu, ia mengaku anggaran yang 
dihabiskan mencapai Rp 1,567 miliar. 

“Ini anggarannya Rp 1,567 
miliar. Kalau di Surabaya, ini sudah bisa 
jadi gedung dua lantai. Tapi karena ini 
harus diperkuat untuk supaya tahan 
gempa, makanya harganya agak 
mahal,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran yang 
dihabiskan memang melenceng dari 
perkiraan awal. Awalnya, Pemkot 
Surabaya menyiapkan anggaran Rp 
800 juta untuk membangun ulang 
SDN 1 Obel-Obel yang rusak parah 
usai diterpa bencana. Namun, setelah 
dihitung ulang, biaya yang dibutuhkan 
lebih mahal, karena harus dirancang 
tahan gempa.

“Awalnya anggarannya Rp 800 
juta sama mebelnya. Ternyata setelah 
dihitung ulang, habisnya Rp 1,5 miliar 
lebih, karena supaya tahan gempa. 
Itu pun belum sama mebelnya. 
Insya Allah nanti kita carikan untuk 

mebelnya,” kata Risma.

Bupati Lombok Timur, Sukiman 
Azmy, mengucapkan terimakasih 
kepada warga Surabaya dan jajaran 
Pemkot Surabaya atas bantuan 
tersebut. Sukiman menyatakan, 
Surabaya menjadi salah satu di 
antara daerah yang paling banyak 
memberikan bantuan kepada 
masyarakat Lombok Timur.

“Saya atas nama masyarakat 
Lombok Timur mengucapkan 
terimakasih atas bantuan ini. Apalagi 
Bu Wali sampai datang langsung ke 
pelosok Lombok Timur untuk serah 
terimanya, sehingga ini merupakan 
suatu penghargaan setinggi-tingginya 
bagi kami. Semoga silaturrahmi di 
Bulan Ramadhan ini bisa membawa 
berkah dan manfaat bagi kita semua,” 
kata Sukiman.

Ia juga mengakui bahwa 
bantuan dari Pemkot Surabaya ini 

sangat banyak usai gempa. Beberapa 
diantaranya yang paling penting kala 
itu adalah makanan, pakaian, selimut, 
dan beberapa keputuhan pokok 
lainnya. Bahkan, bisa membangunkan 
SDN 1 Obel-Obel yang sangat bagus 
dan tahan gempa ini.   

Sementara itu, Kepala Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
Pemkot Surabaya, Imam Siswandi 
mengatakan bantuan pembangunan 
SDN Obel-obel ini terdiri dari gedung 
sekolah satu lantai seluas 583 meter 
persegi dan rumah dinas kepala 
sekolah seluas 49 meter persegi. 
Gedung sekolah itu terdiri dari enam 
ruang kelas, satu perpustakaan, satu 
ruang guru, dan delapan toilet.  

“Pembangunan gedung ini 
murni dari Pemkot Surabaya, karena 
bangun lama rusak parah, sehingga 
harus kami robohkan dan kemudian 
dibangun baru dari awal, jadi bukan 
hanya sekadar renovasi,” kata dia.

Ia juga memastikan bahwa 
biaya untuk membangun sekolah 
ini berasal dari sumbangan atau 
donasi para pelajar Surabaya, 
warga Surabaya dan jajaran Pemkot 
Surabaya. Secara keseluruhan, 
pembangunan sekolah ini menelan 
biaya sebesar Rp. 1.567.815.000. 

“Bangunan gedung 
ini dirancang tahan gempa, 
pembangunannya dimulai Bulan 
November 2018 dengan tenggat 
waktu 6 bulan. Alhamdulillah pihak 
kontraktor bisa menyelesaikan proyek 
ini tepat waktu dan kali ini bisa 
diresmikan,” pungkasnya. 
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Sekolah itu Terbukti 
Tahan Gempa

Perancangan dan 
pembangunan SDN 1 

Obel-obel dilakukan secara 
seksama melalui beberapa 
kali studi lapangan. Dana 

yang digunakan pun 
berlipat ganda untuk 

memastikannya tahan 
gempa. 

Rasa empati warga Kota 
Surabaya terhadap korban gempa di 
Lombok diwujudkan dalam bentuk 
sekolah SDN 1 Obel-obel yang ada di 
Desa Obel-obel, Kecamatan Sambelia, 
Kabupaten Lombok Timur. Sekolah 
yang dibangun oleh Pemerintah Kota 
Surabaya dari hasil donasi warga 
itu konstruksinya didesain khusus 
untuk tahan gempa. Sekolah itu pun 
sudah diserahterimakan oleh Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada 
Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, 

Selasa (28/5). 

Ternyata, desain tahan gempa 
itu tidak hanya keterangan semata. 
Namun, sudah dibuktikan sendiri oleh 
Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara 
Barat (NTB), Sukiman Azmi. Ia 
mengaku sudah membuktikan sekolah 
itu bahwa tahan gempa setelah 
adanya gempa yang terakhir 5,8 skala 
richter.

 “Sudah saya buktikan, saat 
gempa yang terakhir 5.8 skala richter 
menimpa kami di Lombok Timur, 
bangunan (sekolah) ini 
gentengnya 
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satu pun tidak ada yang jatuh, apalagi 
bangunannya,” kata Sukiman saat 
menerima penyerahan bantuan 
gedung sekolah SDN 1 Obel-Obel itu. 

Sukiman menjelaskan, berkat 
kerjasama semua pihak serta tim ahli 
bangunan yang dikirim oleh Risma, 
gedung sekolah SDN 1 obel-obel ini 
akhirnya rampung, sehingga bisa 
segera digunakan. 

“Alhamdulillah, itu berkat 
kerjasama semua, terutama sekali tim 
teknis atau arsitek yang dikirim ibu 
(Wali Kota Risma) ke jajaran kami,” 
ujarnya.

Oleh karena itu, ia juga 
berharap warganya juga bisa 

membangun rumah atau hunian 
yang tahan gempa. Hal itu sudah 
dicontohkan oleh Wali Kota Risma 
dalam membangunkan konstruksi 
SDN 1 Obel-obel. 

“Mudah-mudahan kehadiran 
ibu membawa berkah bagi kami, 
membawa manfaat bagi masyarakat 
kami. Jelas sekolahnya sudah ada, dan 
Insya Allah sekolah ini segera akan kita 
gunakan,” terangnya. 

Bupati menyampaikan 
selama ini Pemkot Surabaya telah 
banyak membantu warga terdampak 
gempa di Lombok. Ia menyebut, 
Pemkot Surabaya merupakan satu 
diantara tiga pemerintah daerah yang 

memberikan bantuan terbesar kepada 
Pemkab Lombok Timur. 

“Inilah yang paling banyak 
berperan membantu kami sejak 
awal gempa. Membawa dan 
mendatangkan bantuan-bantuan, baik 
itu berupa makanan, pakaian, selimut, 
bahkan yang dibutuhkan anak-anak 
kecil dan ibu-ibu,” jelasnya. 

Ia juga sangat bersyukur 
dan berterimakasih atas kepedulian 
Pemkot Surabaya kepada warga 
Lombok Timur. Ia pun mengucapkan 
terimakasih sebanyak-banyaknya 
kepada warga Kota Surabaya, 
terutama kepada Risma. 

“Alhamdulillah, untuk 

itulah atas nama masyarakat, kami 
menyampaikan terima kasih yang tulus 
untuk semuanya, terutama sekali atas 
bantuan sekolah ini,” tutur Bupati.

Sementara itu, Wali Kota 
Risma, mengatakan sekolah SDN 
1 Obel-obel ini dibangun dari 
donasi masyarakat Surabaya dan 
bantuan Pemkot Surabaya. Sebelum 
memulai pembanguan gedung 
sekolah tersebut, ia mengaku telah 
berkoordinasi dengan tim ahli, supaya 
konstruksi bangunannya tahan 
terhadap gempa.

 “Makanya ini agak lama 
prosesnya, karena kita minta ITS 
(Institut Teknologi 10 Nopember 

Surabaya) untuk mendesain ulang 
agar bangunannya tahan getaran 
gempa,” katanya 

Selain itu, Risma mengaku 
sebelum memulai melakukan 
pembangunan, ia sempat memikirkan 
bagaimana menyediakan kebutuhan 
air bersih. Karena lokasinya yang 
berada di atas ketinggian, sehingga air 
sulit untuk naik. 

“Saya bayangkan ketika air 
ndak bisa naik. Jadi saya sampai buat 
gambar untuk bagaimana menarik air 
dari bawah ke atas. Jadi dari bawah 
ditarik pakai tandon. Makanya saya 
bawakan tandon air, karena saya 
mendengar sulit untuk air,” jelasnya.

Ia menambahkan, bangunan 
sekolah senilai Rp 1,5 miliar itu 
konstruksinya memang sengaja dibuat 
agar tahan gempa, karena struktur 
tanah di Lombok dinilai sangat rawan 
gempa. Bahkan, Wali Kota Risma 
mengaku terus melakukan evaluasi 
saat proses pembangunan sekolah itu 
berlangsung. Harapannya, sekolah ini 
bisa bertahan ke depannya, sehingga 
anak-anak SDN 1 Obel-obel bisa 
merasa aman dan nyaman ketika 
menempuh pendidikan. 

 “Alhamdulillah sekarang sudah 
bisa bermanfaat, mudah-mudahan 
berkenan dengan sekolah yang kami 
bangun, sekali lagi terima kasih,” 
pungkasnya. 
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Wisnu Sakti Buana nampak 
semangat saat mendukung 

Persebaya

Asa yang Sempat Terkubur itu 
Melambung Kembali 

Senyum kebahagian itu 
terus merekah di wajah 

mereka. Sebentar lagi, 
mereka akan menempati 
ruang kelas dan sekolah 

baru yang bagus dan tahan 
gempa. Sesekali, siswa SDN 

1 Obel-obel, Kecamatan 
Sambelia, Lombok Timur, 
Nusa Tenggara Barat ini 
mengintip dan mencoba 

memasuki ruang kelasnya 
yang masih kosong tanpa 

meja dan kursi. Seakan 
mereka sudah tidak sabar 

ingin segera menempati 
ruang kelasnya itu. 

Memang, bencana 
gempa bertubi-tubi 
di Lombok Timur 
sempat mengubur 
harapan dan mimpi 
mereka. Sekolah 

kebanggannya luluh lantak dan rusak 
parah. Belum lagi, lokasinya jauh dari 
perkotaan. Dari Bandara Internasional 
Lombok, jarak tempuh ke sekolah ini 
memakan waktu sekitar tiga jam lebih. 
Perjalanannya pun harus melewati 
tanjakan dan turunan yang berbelok-
belok, karena lokasinya berada di 
kaki Gunung Rinjani. Lokasinya pun 
seakan dihimpit oleh Gunung Rinjani 
dan laut lepas. Tak heran jika jarang 
ada instansi yang bantuanya sampai 
menyentuh daerah Obel-obel ini. 

Di tengah kondisi yang 
serba memprihatinkan itu, mereka 
hanya bisa pasrah. Harapan untuk 
meraih cita-cita dengan bersekolah 
kembali, harus dikubur dalam-dalam 
bersamaan dengan puing-puing 
reruntuhan sekolahnya. SDN 1 Obel-

obel ini merupakan salah satu sekolah 
yang bangunannya rusak parah dan 
tidak tersentuh bantuan, sehingga 
sekolah inilah yang dipilih oleh Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk 
membangunkan sekolah hasil bantuan 
dari pelajar, warga dan jajaran Pemkot 
Surabaya.

Setelah dibangun sekitar 
enam bulan lalu, akhirnya sekolah 
yang dibuat dari hasil donasi warga 
Surabaya, selesai sesuai harapan. 
Dalam proses serah terima, cerita 
penuh cinta sebagai sesama anak 
bangsa pun dimulai. Karena pada 
saat itu, 10 pelajar Surabaya ikut hadir 
menyaksi serahterimanya. 

Sebelum Wali Kota memberi 
sambutan, ia memperkenankan 
kepada 10 pelajar Surabaya itu untuk 
maju dan menyerahkan sejumlah 
perangkat olahraga seperti bola 
dan raket. Saat itu, pelajar Surabaya 
memberikannya langsung kepada 
siswa-siswi SDN 1 Obel-obel, mereka 

Kegembiraan Siswa SDN 1 Obel-obel menempati Gedung Baru
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pun bersalaman dan para siswi pun 
berpelukan. 

“Ayo diserahkan sendiri bola-
bolanya dan raketnya, ini sayang 
diserahkan kepada temannya di sini,” 
kata Risma sambil menyerahkan 
bola kepada pelajar Surabaya untuk 
diserahkan kepada siswa-siswi SDN 1 
Obel-obel.

 Karena saat itu bolanya 
ada yang masih kempes dan belum 
diisi angin, mereka pun mengisinya 
bersama-sama. Kemudian, mereka 
bermain bersama dan tidak ada batas 
pemisah diantara mereka. Sangat 
terasa keakraban antara pelajar 
Surabaya dan siswa-siswi SDN 1 Obel-
obel ini. Mereka pun semakin senang 
ketika Wali Kota Risma juga ikut 
bermain di tengah lingkaran mereka. 
Dari situlah dan waktu itulah, secercah 
harapan baru dan asa untuk meraih 
mimpi bangkit kembali. 

Pada kesempatan itu, Risma 
menjelaskan bahwa sebenarnya dia 
ingin yang menyerahkan sekolah 
itu adalah anak-anak Surabaya atau 
pelajar Surabaya. Ia cukup berada di 
belakangnya supaya  mereka tahu 
bahwa ada teman-teman mereka 
yang tidak seberuntung mereka.

 “Karena mereka ini yang 
memang menyumbang. Jadi, kalau 

Bapak-ibu tahu, uang bantuannya itu 
ada Rp 500 dan ada pula yang Rp 
1.000. Mungkin memang dari uang 
saku mereka,” kata dia.

Ia sengaja meminta anak-anak 
untuk ikut urunan. Bahkan, ia tidak 
mempermasalahkan meskipun donasi 
yang disumbangkannya itu uang 
receh. Dibalik itu semua, Risma ingin 
mengajarkan kepada pelajar Surabaya 
untuk peduli kepada saudara-
saudaranya yang terkena musibah. 

“Mohon maaf Pak, anak-anak 
ini sekolahnya di Surabaya sudah tiga 
lantai. Saya ajak ke sini supaya mereka 
tahu bahwa kondisi saudaranya 
tidak sama dengan kondisi mereka, 
sehingga saya berharap mereka 
belajar untuk peduli. Insya Allah ketika 
mereka mengerti, mereka akan jadi 
anak yang tangguh,” tegasnya.   

Sementara itu, Yesi Oktabila, 
siswa SDN 1 Obel-obel yang begitu 
riang menyambut sekolah barunya, 
berkali-kali menyampaikan termakasih 
kepada Risma. Yesi mengaku tidak 
tahu Risma dan tidak pernah 
mengikuti beritanya. 

“Saya tidak tahu sama 
Bu Risma, tapi karena dia sudah 
membantu membuatkan kami 
sekolah, saya yakin dia orang baik,” 
kata Yesi lirih.

Sembari mengusap air 
matanya, ia menceritakan ketika 
gempa itu tiba-tiba datang hingga 
meluluhlantakkan rumah dan sekolah 
mereka. Yang paling dia ingat, gempa 
itu tiba-tiba datang ketika belajar di 
dalam kelas. Saat mengerjakan tugas 
dan posisinya sedang hening, tiba-tiba 
gempa itu datang, sehingga dia dan 
teman-teman lainnya berhamburan 
keluar kelas dan banyak pula yang 
menjerit minta tolong. 

“Bahkan, ada teman saya 
yang kena reruntuhan tembok, dia 
terluka dan nangis. Kasihan, dia 
terluka di telinga dan kakinya. Saya 
juga bingung dan takut saat itu. 
Kami hanya bisa menangis,” ujarnya 
sambil mengusap air mata yang terus 
mengalir dari mata indahnya. 

Setelah kejadian itu, ia 
bersama teman-temannya harus 
sekolah apa adanya di bangunan 
sekolah sementara. Hingga akhirnya, 
datanglah pertolongan dari Surabaya 
dan membangunkan sekolah bagus 
serta tahan gempa. Mereka pun 
semakin semangat untuk sekolah dan 
belajar untuk menggapai cita-citanya. 
Ia pun tidak khawatir lagi kalau belajar 
di kelasnya, karena sekolahnya itu 
sudah tahan gempa. 

Keceriaan anak-anak Obel 
Obel dapat kembali sekolah 

dengan layak
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Menjadi Cahaya Dalam 
Redup Bencana

Rentetan bencana alam yang mengguncang 
berbagai wilayah di negeri ini mengundang 

keprihatinan dan kepedulian masyarakat. 
Seperti biasa di Surabaya, warga dan 

Pemerintah berada satu langkah lebih 
depan dengan tak sekadar bersimpati tetapi 

langsung bergerak mengumpulkan dan 
menyalurkan bantuan. 

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya  memfasilitasi 
warga menyalurkan bantuan diceritakan 
Imam Siswandi, Kepala Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat. Ia mengatakan bahwa 
Pemkot Surabaya dan seluruh warga sejauh ini 
konsisten membantu memulihkan kondisi di kota 

yang mengalami musibah bencana. Walikota akan langsung 
memberikan inststruksi tatkala kabar bencana itu datang.

“Biasanya ibu walikota yang langsung berkoordinasi 
dengan pemkot/pemkab setempat terkait kondisi di sana 
dan menentukan apa saja yang dibutuhkan warga di sana,” 
ujar Imam saat ditemui redaksi Gapura di ruang kerjanya.

Kebijakan Peduli dan Tanggap Bencana Pemerintah Kota
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Setelah itu, lanjutnya, kami 
akan diberikan instruksi untuk 
membuka posko bagi warga Surabaya 
yang ingin mendonasikan bantuannya. 
Lama penggalangan bantuan 
dari warga tergantung dengan 
kebutuhan. Antusiasme kepedulian 
warga Surabaya sangat luar biasa. 
Bahkan bantuan yang datang ke 
posko ada pula yang berasal dari luar 
kota seperti Sidoarjo, Gresik hingga 
Madiun.

Donasi-donasi dari warga akan 
disalurkan dalam bentuk bantuan 
jangka pendek seperti sembako, 
diapers, pembalut, biskuit untuk anak-
anak, buku, hingga camilan produk 
UKM Surabaya. Seluruh bantuan 
tersebut akan dikirimkan dengan 
menggunakan transportasi tercepat.

“Kita ingin agar bantuan 
tersebut sesegera mungkin diterima 
oleh warga yang terkena bencana. 
Pernah suatu ketika biaya pesawat 
untuk mengangkut bantuan tersebut 
jauh lebih mahal dari pada nilai 
bantuan tersebut. Katakanlah bantuan 
kita nilainya 200 juta, nah biaya 
pesawatnya bisa mencapai 300 juta,” 
ujar Imam.

Sembari menunggu donasi 
dari warga, pemkot akan mengirimkan 
relawan terlebih dahulu ke lokasi 
bencana. Relawan ini berasal dari 
pegawai pemkot yang berkompeten 
menangani bencana sesuai dengan 
kebutuhan di lokasi. Mulai dari tenaga 
medis, petugas Linmas, pemadam 
kebakaran, petugas permakaman, 
penyuluh pertanian hingga psikolog 
untuk memberikan Trauma Healing 
kepada korban bencana.

“Kita ingin memberikan 
bantuan di setiap lini. Baik saat masa 
darurat maupun saat masa pemulihan. 
Karena itu petugas-petugas dengan 
berbagai kompetensi ini kami kirimkan 
untuk membantu mempercepat 
pemulihan daerah tersebut,” jelas 
Imam yang juga kerap ikut terjun 

langsung di lokasi bencana.

Saat berada di lokasi, relawan 
dari Surabaya tidak segan-segan 
mengerjakan segala hal yang 
dibutuhkan. Mulai dari memasak, 
membantu evakuasi warga, mengobati 
warga yang terluka, bahkan ikut 
melakukan pencarian jenazah hingga 
menguburkannya dengan layak. 
Penanganan trauma pasca bencana 
juga menjadi hal yang diperhatikan 
oleh pemkot. Karena itu, psikolog 
juga turut hadir untuk memberikan 
penanganan baik bagi orang dewasa 
maupun anak-anak.

Selain itu, pemkot juga 
memberikan bantuan yang bersifat 
jangka panjang. Menurut penuturan 
Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, 
dan Rehab-Rekon BPB Linmas Kota 
Surabaya, Yusuf Masruh, relawan 
dari Surabaya juga turut membantu 
membangun infrastruktur di lokasi 
bencana.

“Contohnya saat di Lombok 
dulu, pertama kali kami datang ke 
sana, kondisinya tidak ada sarana 
MCK. Kami bangunkan sarana 
MCK begitu pula dengan aliran air 
pembuangannya. Hal ini penting 
sebab, tanpa fasilitas MCK yang 
memadai, para korban bencana 
ini akan rentan terserang penyakit,” 
jelasnya.

Tidak hanya fasilitas MCK, 
pemkot juga turut membangun 
sebuah sentra PKL, pasar, hunian, dan 
sebuah gedung sekolah anti gempa. 
Gedung sekolah yang dibangun di 
dusun Obel-Obel, Lombok Utara ini 
diharapkan akan menjadi gedung 
percontohan di daerah rawan gempa. 
Sehingga baik guru maupun murid 
bisa merasa tenang melakukan 
kegiatan belajar mengajar. (FEN)

Bantuan yang telah disiapkan 
dan disalurkan oleh Pemkot
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Perihal Kerelaan dan 
Kebanggaan Menolong Korban

Pesan singkat siang itu 
sempat membuat Ali, 

petugas BPB Linmas, sejenak 
menghentikan aktifitasnya. Ia 
cermati susunan kata di layar 

ponsel. Sesaat kemudian, 
ia kantongi ponsel dan 

menghela nafas panjang 
menyiapkan mental. Ya, 

pesan singkat itu berisikan 
informasi bahwa ia menjadi 

bagian dari tim relawan yang 
akan berangkat ke Lombok 

esok pagi.

Tanpa buang-buang waktu, 
Ali segera pulang ke 
rumah untuk mengemasi 
barang bawaannya. Sore 
itu juga ia sudah stand 
by membantu packing 

perlengkapan dan paket bantuan 
yang akan dikirimkan terlebih dahulu 
menggunakan pesawat. Ia tak sempat 
pulang lagi ke rumah, sebab esok pagi 
ia bersama beberapa petugas relawan 
dari Pemkot Surabaya akan bertolak 
ke Lombok.

Bagi Ali, ini bukanlah pertama 
kalinya ia ditugaskan ke daerah 
bencana. Meski demikian tetap saja 
hatinya bergejolak. Rasa senang, 
khawatir, bangga, sedih, semua 

bercampur menjadi satu di dalam 
sanubari. Meski demikian, ia tetap 
memegang teguh tugas yang telah 
diberikan.

“Meski begitu saya bangga 
terpilih untuk mengemban tugas 
membantu mereka yang terkena 
musibah bencana,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan 
oleh Khoirul. Khoirul bertugas 
sebagai koordinator relawan Linmas 
gelombang pertama di Lombok. 
Meski selama lima hari hidup serba 
keterbatasan di Lombok namun ia 
mengaku senang dengan pengalaman 
tersebut.

Perjuangan Para Relawan Peduli Bencana
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“Kondisi di Lombok saat 
itu memang korban jiwa tidak 
sebanyak di Palu, namun kerusakan 
infrastrukturnya merata dan luas. Saat 
kami datang, air bersih saja susah 
di dapat. Kami sampai tidak mandi 
berhari-hari,” ungkapnya.

Di sana, lanjut Khoirul, area 
pengungsian berada di sebuah ladang 
kacang. 5000 jiwa lebih berada di 
sana untuk mengamankan diri. Sejak 
hari pertama tiba, tim relawan dari 
Linmas dibagi menjadi beberapa regu. 
Ada yang mengambil paket bantuan 
yang datang sehari setelah tim tiba, 
ada yang membantu tim medis, ada 
yang mendirikan tenda pengungsian, 
membangun sarana mandi cuci kakus 
(MCK) hingga memperbaki sentra 
PKL yang rusak akibat gempa hingga 
menyalakan genset.

“Kita bahkan dianggap bak 
pahlawan saat berhasil menyalakan 
genset. Sebelumnya area pengungsian 
gelap gulita kala malam hari tanpa 
ada aliran listrik. Apalagi saat ada 
gempa susulan dan anak-anak kecil 
mulai menangis ketakutan, itu rasanya 
mencekam sekali,” jelas Khoirul.

Kisah yang tak kalah menarik 
datang pula dari relawan yang dikirim 
ke Palu. Berbeda dengan Lombok, 
area terdampak bencana tidaklah luas. 
Infrastruktur seperti air bersih dan 
listrik masih bisa digunakan, namun 
korban jiwa yang berjatuhan lebih 

banyak. Karena itu, saat pertama kali 
tiba, tim relawan dari Surabaya juga 
turut serta dalam mencari jenazah 
korban yang tertimbun tanah.

“Tim relawan gelombang 
pertama dulu fokus membangun 
sarana kedaruratan seperti tenda dan 
sarana MCK, bahkan juga ikut mencari 
dan mengubur jenazah. Kebetulan 
saya tim gelombang dua yang 
fokusnya mendistribusikan bantuan 
dari Surabaya,” ujar Novel, salah satu 
relawan dari Linmas yang diterjunkan 
di Palu.

Dalam proses pendistribusian, 
lanjut Novel, ia dan tim bekerja sama 
dengan pemuka adat setempat 
sehingga bantuan dari kita aman 
dari penjarahan yang saat itu marak 
terjadi. Sinergitas antar elemen 
masyarakat membuat proses 
pendistribusian menjadi cepat dan 
lancar. Bahkan, warga setempat 
dengan suka hati meminjamkan mobil 
untuk mengangkut paket bantuan 
tersebut.

Di Palu saat itu, kebanyakan 
warga memilih mengungsi ke tempat 
yang lebih tinggi, khawatir apabila ada 
tsunami datang. Bahkan ada beberapa 
warga yang bertahan hidup selama 
satu minggu dengan hanya memakan 
buah jambu. Mereka enggan turun 
karena takut akan tsunami. 

“Kita adalah orang yang 
pertama kali mengantarkan bantuan 
pada mereka. Begitu sampai di sana, 

kami benar-benar disambut meriah,” 
cerita Novel.

Namun, perjuangan untuk 
mengantarkan bantuan ke warga di 
atas bukit tersebut tidaklah mudah. 
Tim harus mendaki selama dua 
sampai tiga jam sambil memanggul 
paket bantuan. Di pertengahan jalan, 
tim sempat mengalami dehidrasi 
sebab bekal air yang dibawa ternyata 
habis sebelum sampai ke tujuan. Di 
saat hampir putus asa, tiba-tiba ada 
seorang warga yang melihat dari 
kejauhan. Ia kemudian mendekat dan 
mulai memanjat satu per satu pohon 
kelapa. Dengan sukarela ia memetik 
beberapa buat kelapa dan diberikan 
kepada tim relawan.

“Saat itu saya benar-benar 
terharu, mungkin ini cara Tuhan 
membantu upaya kami,” ujar Novel.

Rekan Novel, Alfian, yang juga 
turut serta kala itu, mengungkapkan 
meskipun berat, menjadi relawan 
tanggap bencana juga memiliki 
keistimewaan tersendiri. Ia merasakan 
kebermaknaan ketika mampu 
membantu para korban bencana. 

“Saat kami datang disambut 
dengan suka cita, begitu pula saat 
kami selesai bertugas dan hendak 
pulang ke Surabaya kami dilepas 
dengan suasana haru. Bahkan hingga 
sekarang saya masih berkomunikasi 
dengan pemuda-pemuda di sana,” 
ujar bapak dua anak ini. 

Tri Rismaharini meneri 
penghargaan Scroll of Honor

Perjuangan relawan untuk 
membantu masyarakat 
lombok
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Lombok, Nusa Tenggara Barat
(Juli- September 2018)

Bima, Nusa Tenggara Barat
(22 Desember 2016)

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
(17 Februari 2017)

Manggarai, Nusa Tenggara Barat 
(18 Maret 2019)

Ponorogo dan Trenggalek,
Jawa Timur

(22 Desember 2016)

Ponorogo, Jawa Timur
(2 April 2017 & 7 Maret 2019)

Madiun, Jawa Timur 
(7 Maret 2019)

Ngawi, Jawa Timur 
(7 Maret 2019)

Lamongan, Jawa Timur 
(19 April 2019)

Pacitan, Jawa Timur
(29 November 2017)

Brebes, Jawa Tengah 
(23 Februari 2018)

Banjarnegara, Jawa Tengah 
(19 April 2018)

Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah
(Oktober- Desember 2018)

Gorontalo 
(22 Januari 2018)

Bovendigul, Papua 
(29 Januari 2018)

Sentani, Papua 
(18 Maret 2019)

Pidie Jaya dan Bireuen, Aceh
(10 Desember 2016)

Bengkulu 
(29 April 2019)

Surabaya Peduli Bencana

SurabayaSurabaya
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Solidaritas, 
Modal Mewujudkan Kemajuan Bersama

Solidaritas memang menjadi karakter khas masyarakat 
Indonesia yang cenderung komunal. Jika bisa 

mengelolanya dengan baik, sifat itu dapat menjadi modal 
penting mendukung kemajuan bersama.  

Gagasan 
tersebut 
merupakan 
rangkuman 
pikiran dari 
Dr. Sugeng 

Harianto, M.Si, pakar 
Sosiologi Universitas 
Negeri Surabaya 
(Unesa) merespon 
inisiatif pemerintahkota 
membantu korban 
bencana di wilayah 

lain negeri ini. Sugeng, 
sapaan akrabnya memuji 

rasa solidaritas yang dimiliki 
Tri Rismaharini secara 

pribadi dan 
Pemerintah 

Kota 
Surabaya 

kepada 
wilayah 

lain. 

“Saya mengapresiasi pemkot 
Surabaya yang dengan sangat cepat 
dan tanggap dalam memberikan 
bantuan ditengah-tengah mereka 
memang butuh bantuan,” ujarnya saat 
ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan 
Hukum, Unesa.

Yang menarik menurutnya 
ialah bahwa pemerintah kota bukan 
hanya memberikan bantuan kepada 
wilayah yang sedang membutuhkan 
bantuan tapi juga melakukan 
identifikasi terlebih dahulu untuk 
kemudian mencoba memenuhi 
kebutuhan mendesak di wilayah 
tersebut. Dalam kasus bencana 
alam ia mencontohkan hal yang 
mendesak seperti kebutuhan air 
bersih dan hunian tetap karena 
merupakan kebutuhan vital yang 
kemudian dipenuhi dan diupayakan 
oleh pemerintah kota. Oleh karena 
itu, adalah penting untuk memberikan 
bantuan kepada wilayah yang 
membutuhkan bukan berdasarkan 
kepentingan pihak pemberi ataupun 
penyalur bantuan tapi semata-mata 
demi kepentingan masyarakat yang 
berlandaskan rasa kemanusiaan.

Dr. Sugeng Harianto, M.Si
Pakar Sosiologi 
Universitas Negeri Surabaya
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“Kalau dampak langsung 
Pemerintah Kota Surabaya tidak 
punya kepentingan sehingga kalau 
berhubungan dengan bantuan 
tersebut hubungannya  dengan 
rasa kemanusiaan dan keprihatinan. 
Ini yang mendorong bu Risma 
dan pemerintah kota memberikan 
bantuan. Saya rasa tidak ada motif lain 
dari itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugeng menarik 
aktivitas tersebut dalam ranah 
konseptual. Ia menyatakan bahwa 
kepedulian erat hubungannya 
dengan rasa solidaritas. Solidaritas itu 
semacam kepedulian yang dilakukan 
atau dimiliki oleh masyarakat terkait 
dengan masalah yang dimiliki 
masyarakat itu sendiri. Solidaritas 
untuk meringankan dan memecahkan 
masalah itu. Solidaritas ada karena 
kesadaran kolektif pada masyarakat. 
Dalam ranah sosial kesadaran kolektif 
itu timbul karena adanya kesamaan 
dan rasa kemanusiaan.

“Solidaritas itu didorong oleh 
adanya suatu masalah yang kemudian 
memunculkan empati dan simpati. Itu 
yang kemudian oleh pemerintah kota 
diwujudkan dalam bentuk bantuan. 
Contohnya saat wilayah lain tertimpa 
bencana alam. Saya kira itu lebih 
banyak didorong oleh rasa empati 
dan simpati, karena tidak bisa satu 
wilayah menyelesaikan masalahnya 

sendiri jadi dibutuhkannya bantuan 
dari pemerintah daerah lain dan 
masyarakat lain,” ujarnya

Gerakan solidaritas yang kerap 
kali dilakukan pemkot mampu menjadi 
pemicu, pendorong atau model oleh 
kelompok-kelompok masyarakat atau 
bahkan pemerintah daerah lain. 

“Gerakan solidaritas ini 
juga diharapkan bisa memberikan 
efek yang mengikutinya seperti 
menggerakkan kelompok-kelompok 
lain. Meskipun bentuk bantuan yang 
diberikan tidak sama bergantung pada 
kemampuan dan tenaga. Tapi apapun 
yang diberikan yang terpenting 
adalah solidaritasnya, empatinya dan 
simpatinya pada mereka yang sedang 
membutuhkan dibanding kita yang 
tidak merasakan itu,” jelasnya.

Dengan kacamata yang lebih 
luas ia melihat bahwa solidaritas 
antar wilayah tidak hanya dapat 
muncul secara momentum saja 
tetapi juga dengan melihat kondisi 
pembangunan wilayah tersebut. 
Menurutnya solidaritas bisa diterapkan 
ketika pembangunan antar wilayah itu 
mengalami ketimpangan, dan bantuan 
itu diberikan kepada daerah-daerah 
yang relatif kurang maju. 

“Modal solidaritas ini 
seharusnya bisa diterapkan juga pada 

kehidupan yang lain misalnya dengan 
membangun kerjasama atau bantuan 
pada daerah yang relatif belum maju 
supaya ada kesetaraan antar wilayah. 
Ini juga bisa dikembangkan dalam 
bidang apa saja, bisa pendidikan, 
ekonomi dan lain-lain. Mungkin 
tidak berupa uang, tapi berupa 
pendampingan atau yang lain, 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan”, terangnya.

Ia melihat bahwa egosektoral 
harus dikurangi dengan melihat 
daerah lain yang timpang dan 
membutuhkan. Meskipun tugas 
utama pemerintah kota adalah 
menyejahterakan masyarakatnya, tapi 
pemerintah dapat mengelola dan 
mengatur sumber daya yang dimiliki 
untuk membantu wilayah lain. Hal 
lain yang bisa dilakukan Surabaya 
salah satunya adalah membuka diri 
pada arus urbanisasi dari wilayah 
lain dan menyediakan daya dukung 
bagi mereka dalam bentuk berbagai 
kebijakan. 

“Selama ini Surabaya masih 
menerapkan kebijakan sebagai kota 
terbuka bagi pendatang. Hanya 
saja, memang harus menyiapkan diri 
dengan kebijakan agar mereka yang 
datang harus memiliki kemampuan 
sehingga tidak menimbulkan masalah 
baru bagi pemerintah kota,” tutupnya. 
(NYW)
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KATA MEREKA !
Pengalaman Siswa 
selama di Lombok 
bersama Bu Risma 28 
Mei 2019

Saya senang karena murid-murid di sana akhirnya bisa 
sekolah dengan keadaan yang layak. Keadaan di sana juga 
mengingatkan kita untuk tidak boleh sombong. Karena 
belum tentu mereka sebahagia kita yang hidup di Surabaya. 

Terharu banget. Kasian ngelihat temen-temen di Lombok. 
Mereka kelihatan senang karena dapet sekolah baru yang 
tahan dengan gempa. Kita juga berkesempatan berbagi sama 
temen-temen di Lombok tepatnya di Desa Obel Obel itu. 

Kita buka bersama dengan teman-teman di Lombok. Terharu 
banget melihat teman-teman di Lombok. Habis kena gempa, 
bikin sekolah mereka jadi rusak dan nggak layak disebut 
sekolah. Dan juga masih ada beberapa warga yang masih 
tinggal di tenda. 

Ghazi Nevan Rasydan (VI)
SDN Kandangan 1

Aulia Izza Nailur Rochim (VI)
SDN Manukan Kulon 2

Abrisam Aidan Wikaskoyo (VI) 
SDN Baratajaya
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Selain peresmian sekolah kami disana kami juga main-main 
sama teman-teman di Lombok. Aku seneng bisa bantu 
mereka. Kita juga kasih bantu uang dan barang-barang 
seperti bola basket dan alat olahraga yang lainnya. 

Mudah-mudahan dengan bantuan Pemerintah Kota 
Surabaya bisa merubah kehidupan pendidikan mereka, 
semoga mereka ke depannya semakin berprestasi layaknya 
anak anak di Surabaya

Salsabila Anggitia Putri (VI)
SDN Klampis Ngasem 1

Siti Syahira Hasnainy Putri (VI) 
SDN Kendangsari 1
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Menguatkan Soliditas 
Menghadapi Pasar Bebas Global

Suasana Balai Kota pagi itu 
berbeda, ramai dan penuh 

senyum. Jajaran Pemerintah 
Kota terlihat memadati Taman 

Surya menggunakan busana 
ala cak dan ning Suroboyo. 

Para veteran dan forum 
pimpinan daerah juga tampak 

hadir. Pagi itu, Surabaya 
sedang bergembira, karena 

hari itu digelar resepsi untuk 
memperingati Hari Jadi Kota 

Surabaya (HJKS) ke 726.

Resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke -726

Layaknya resepsi pernikahan, 
peringatan Hari Jadi Kota 
Surabaya itu juga diiringi 
musik gamelan khas 
Suroboyoan. Gamelan itu 
mengiringi setiap acara mulai 

pembukaan hingga akhir. Bahkan, ada 
pula paduan suara pelajar Surabaya 
yang membawakan lagu-lagu daerah 
khas Surabaya. Pada kesempatan 
itu, Wali Kota Tri Rismaharini juga 
menandatangani nota kesepahaman 
(MoU) dengan pihak Lion Air, 
kemudian dilanjutkan dengan 
pemberian 98 penghargaan kepada 
masyarakat dan para tokoh yang 
dinilai mendukung perkembangan 
Kota Surabaya. 

Pada saat itu, Risma juga 
menerima sebuah lukisan wajahnya 
yang dihiasi pula dengan bunga-
bunga Tabebuya. Tak lupa, saat itu 
Ia juga menyerahkan pemberian izin 
pemakaian rumah bagi para veteran. 
Setelah itu, giliran 726 penari cilik atau 
anak-anak menampilkan tari remo. 
Jumlah itu diambil dari angka Hari Jadi 

Kota Surabaya. Dengan alunan musik 
gamelan, tiba-tiba ratusan anak kecil 
itu datang dari sisi timur dan sisi barat 
Balai Kota Surabaya. Mereka langsung 
menyedot perhatian tamu undangan 
yang hadir. Sontak mereka berdiri dan 
ada pula yang langsung mengambil 
telepon seluler untuk mengabadikan 
momen tersebut. 

Kemeriahan tak berhenti 
sampai disitu, sebab acara berikutnya 
adalah operet Sura ing Baya yang 
menampilkan sosial drama cerita Raja 
Wijaya dan perang tartar. Semangat 
anak SD dan SMP kala itu sangat luar 
biasa, terik matahari tak menyurutkan 
mereka untuk tampil maksimal. 
Kemudian, resepsi itu dilanjutkan 
penampilan musik hadrah yang tiba-
tiba mendobrak suasana. Musik patrol 
dan musik keroncong juga menjadi 
pelengkap resepsi HJKS kala itu. 

Yang tak kalah menariknya, 
anak-anak yang memakai baju adat 
dari berbagai daerah, tersaji dalam 
resepsi itu, mereka terlihat akrab 
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dan menari bersama, sehingga 
keberagaman dan kebersamaan serta 
kerukunan sangat terasa dalam resepsi 
yang luar biasa itu. 

Pada kesempatan itu, Risma 
mengajak warga Kota Surabaya, 
terutama anak-anak untuk siap 
menghadapi pasar bebas global. 
Sebab, hal itu akan berdampak 
pada perdagangan barang dan jasa. 
Kenyataan ini harus dihadapi dan 
bahkan harus menajdi cambuk untuk 
meneguhkan persatuan dan kesatuan. 

“Kini saatnya kita berdiri dan 
bergandeng tangan seraya berteriak, 
Kita Pasti Bisa!” tegasnya. 

Menurutnya, untuk 
menghadapi perdagangan bebas 
global 2020, telah dikembangkan 
usaha berbasis kewirausahaan dan 
kemandirian yang telah berkembang 
pesat, yaitu Koperasi dan Pra 
Koperasi Toko Kelontong 10 Rumah 

Susun tersebar di Surabaya. Ia 
menjelaskan bahwa hingga saat ini 
sudah ada pembinaan terhadap 
342 toko kelontong dalam wadah 
tujuh koperasi toko kelontong dan 
10 Pra Koperasi Toko Kelontong di 
Kecamatan. 

“Diharapkan tahun ini akan 
terbentuk 31 koperasi toko kelontong 
di kecamatan. Yang akan difasilitasi 
aplikasi untuk memudahkan kulakan 
dengan harga yang lebih murah. 
Bentuk Koperasi dipilih untuk 
mengakumulasi kekuatan ekonomi 
rakyat dan keuntungan kembali ke 
anggotanya,” kata dia.

Wali kota juga mengaku 
sangat bersyukur soliditas dan 
semangat warga kota dengan 
segenap pemangku kepentingan 
Surabaya yang sangat sungguh luar 
biasa, terutama dalam menghadapi 
rintangan ataupun hambatan dan 
bahkan cobaan. 

“Dengan keteguhan dan 
persatuan warga kota, kita bisa 
membuktikan kemajuan dan 
keberhasilan Kota Surabaya yang 
signifikan,” ujarnya.

Alhasil, angka kemiskinan di 
Kota Surabaya turun menjadi sekitar 
lima persen, sementara warga kota 
yang mempunyai daya beli tinggi 
naik dari 13 persen menjadi 47 persen 
dalam kurun waktu 2010-2017. Selain 
itu, dalam penanggulangan banjir, 
seluas 1.448 hektar sudah berhasil 
diatasi. Tinggal sekitar 2,3 persen 
luasan langganan banjir yang berhasil 
diatasi dengan penurunan air yang 
lebih cepat. 

 “Dalam rentang waktu 
delapan tahun terakhir ini, Surabaya 
mengalami penurunan suhu udara 
sekitar dua derajat celcius, hal itu tidak 
lepas dari penambahan luasan ruang 
terbuka hijau dan pemanfaatan air 
secara efektif di Surabaya,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, Ia optimis 
warga Surabaya dan anak-anak 
Surabaya akan mampu menghadapi 
pasar bebas global. Selaku anak 
dan cucu para pahlawan, ia yakin 
anak-anak Surabaya bisa menjadi 
pemenang. 

“Kita harus kuat, tidak ada 
kata menyerah dan putus asa dan 
tetap harus serius bekerja keras di 
tengah keterbatasan yang ada. Tidak 
ada yang tidak mungkin asal kita 
mau berusaha dan bekerja keras,” 
pungkasnya. 
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Membuka Kado Hari Jadi 
Kota Surabaya ke-726

Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726 yang digelar pada 31 Mei 2019 lalu 
terasa sangat berkesan. Berbagai kado diberikan oleh Pemerintah Kota 

(Pemkot) Surabaya untuk dinikmati masyarakat secara cuma-cuma, mulai dari 
Underpass Mayjen Sungkono, Patung Suro dan Boyo yang terletak di Taman 

Suroboyo, Kenjeran, serta jalan MERR-Gunung Anyar.  
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Pengurai Kemacetan Surabaya Barat

Yang diresmikan bertepatan 
dengan HJKS adalah Underpass 
Mayjen Sungkono, Jumat (31/6/2019). 
Underpass yang terdiri dari dua 
jalur tersebut dibangun tepat di atas 
bekas hutan kota, dan digadang-
gadang sebagai pemecah kemacetan 
Surabaya Barat.

Pasalnya, sebelum ada 
underpass, pengendara harus 
melewati banyak lampu merah 
sehingga kemacetan pun tak 
terhindarkan, apalagi saat volume 
kendaraan tinggi.

“Puji syukur karena kita 
bisa menyelesaikan sesuai jadwal, 
meskipun agak molor karena ini 
bukan hanya (underpass) yang 

pertama (di Surabaya), tapi juga 
sumbangan seluruh pengembang 
wilayah Surabaya barat, jadi agak 
lama. Tapi Pemkot tidak ngeluarkan 
uang, hanya make up dikit-dikit,” tutur 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai 
peresmian.

Proyek yang menghabiskan 
Rp 73 miliar tersebut tidak hanya 
diharapkan menjadi solusi kemacetan, 
tetapi juga mendongkrak ekonomi 
Surabaya.

“Nanti timur-barat jadi satu 
kesatuan dan karena itu, mudah-
mudahan ini bisa lebih meningkatkan 
perekonomian di Kota Surabaya. 
Memang kemarin sempat terhenti 
karena Pemilu, tapi saya yakin setelah 
ini akan jadi bagus sekali,” ujar Risma.

Setelah beberapa minggu 
beroperasi, pengendara yang sehari-
hari melewati daerah Bundaran Satelit 
ini menyebut kini lalu lintas sudah 
lebih lancar.

“Sekarang sudah jadi lebih 
lancar, kok. Dibanding dulu-dulu ya. 
Saya tadi lewat pukul 18.45 WIB, kan 
itu biasanya macet-macetnya, nah ini 
lancar sekali,” tutur Bagoes Kukuh (23).

Ada pula Rio Oliver, pria yang 
aktif sebagai presenter televisi dan MC 
ini juga mengaku mendapat dampak 
positif dengan adanya underpass.

“Efeknya bagus, kok. 
Sekarang jadi lebih lancar. Biasanya 
kan tersendat waktu belum ada 
underpass,” ujarnya.

Underpas Jalan Mayjend 
Sungkono
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Kegagahan Ikon Baru di Sisi 
Samudera

Bila Surabaya barat sudah 
mendapat kado, giliran Surabaya utara 
membuka kado.

Di tengah-tengah Taman 
Suroboyo yang terletak tepat di depan 
Sentra Ikan Bulak, kini berdiri megah 
Patung Suro dan Boyo setinggi 42 
meter. Patung tersebut dikerjakan 
Pemkot Surabaya bersama Pelindo 
III sejak 26 Februari 2019 dan tuntas 
pada 10 Mei 2019.

Patung ini memiliki tinggi 
dudukan 5 meter dan diameter 15 
meter, berdiri di area Taman Suroboyo 
yang memiliki luas 11.900 meter 
persegi. Menariknya, Patung Suro 
dan Boyo ini memiliki bentuk unik 
berupa rumput laut menyerupai asli 
di antara kedua patung. Tak hanya itu, 
warna dari patung ini berbeda dengan 
patung Suro dan Boyo yang sudah 
ada.

“Waktu itu, saya ingin Surabaya 
tidak hanya bisa dilihat dari daratan, 
tetapi juga bisa dilihat dari lautan. 
Karena Surabaya itu kota pantai, 
mungkin kita ini kota dengan pantai 
terpanjang, karena mulai barat, timur, 
utara, itu pantai semua kota kita,” 
tutur Risma saat peresmian Taman 
dan Patung Suroboyo di Jl. Pantai 
Kenjeran, Kedung Cowek, Bulak.

Risma menambahkan, untuk 
menaikkan perekonomian warga 
Kota Surabaya tidaklah mudah. 
Karena itu, pihaknya terus berinovasi 
menciptakan sesuatu yang baru di 
setiap tahunnya, agar wisatawan 
tertarik datang tidak hanya sekali. 
Sebab, Surabaya tidak mempunyai 
pemandangan yang elok dan tidak 
punya kekayaan alam.

 “Jadi tiap tahun harus ada 
yang baru di kota kita ini, karena jika 
tidak ada yang baru orang tidak mau 
lagi datang. Oleh karena itu saya 
mencoba tiap tahun ada sesuatu 
yang baru. supaya Surabaya menjadi 
destinasi tujuan wisata,” ujarnya.

Dengan diresmikannya Patung 
Suro dan Boyo tersebut, Risma 
optimis, jika suatu saat Surabaya akan 
menjadi salah satu destinasi wisata 
mancanegara. Dengan begitu, akan 
berdampak pada perekonomian 
warga supaya meningkat dan 
sejahtera. 

“Warga di sini udah mulai 
terasa, saya berharap ini bisa 
mensejahterakan warga. Namun tidak 
lupa kita harus kerja keras, harus 
ramah dan warga daerah sini juga 
harus menjaga kebersihan,” imbuhnya.

Patung yang menggambarkan 
pertarungan antara Suro dan Boyo ini 
pun laris dijadikan latar belakang foto 
oleh para pengunjung. Di antaranya 
ada Kiki Amelia (17), yang datang 
bersama dua temannya. Ia mengaku 
tahu soal peresmian patung dari 
Instagram, dan mengajak teman-
temannya untuk melihat patung dari 
dekat.

“Ya ingin lihat-lihat saja, 
katanya bagus dan tinggi sekali. 
Ternyata memang benar. Berbeda 
dengan yang di depan KBS (Kebun 
Binatang Surabaya) dan Skatepark itu 
kan tidak terlalu tinggi ya, kalau ini 
tinggi sekali,” ucapnya.

Kepingan Terakhir Jalan Lingkar 
Timur

Menuju ke arah berlawanan, 
yakni Surabaya timur, masyarakat 
juga menerima hadiah spesial 
berupa jalan MERR-Gunung Anyar 
atau MERR 2cJalan sepanjang 10,8 
kilometer tersebut merupakan 
salah satu rangkaian jalan arteri 
primer Kota Pahlawan, menjadi 
pintu gerbang Surabaya sisi timur. 
Proyek pembangunan Jalan MERR ini 
tertuang dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 
2014 - 2034.  Selain itu, Jalan MERR 
ini merupakan salah satu prioritas 
pembangunan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Kota Surabaya Tahun 2016 

– 2021.

Patung Suroboyo di Taman 
Suroboyo
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Dengan adanya jalan ini, 
diharapkan menjadi solusi untuk 
mengatasi permasalahan lalu lintas, 
yaitu kemacetan yang ada di koridor 
utara – selatan di wilayah tengah 
Kota Surabaya. Risma mengatakan 
selama ini pembebasan lahan untuk 
pengerjaan Jalan MERR, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya dibantu 
dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Surabaya. 

Sehingga, proses 
pengerjaannya bisa sesuai waktu yang 
ditetapkan.  Ia menilai, jika Jalan MERR 
ini sangat penting untuk mengurangi 
kepadatan arus lalu lintas di tengah 
kota.

“Alhamdulillah juga bisa kelar, 
meskipun prosesnya agak lama 
dengan aturan yang baru,” katanya 
penuh syukur.

MERR 2c segmen Gunung 
Anyar dibangun menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kota Surabaya. 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Pematusan (DPUBMP) 
Kota Surabaya, Erna Purnawati, 
mengungkapkan jalan ini memiliki 2 

jalur dan 3 lajur, dengan lebar jalan 
mencapai 40 meter. Untuk lebar 
badan jalan 30 meter dan sisa 10 
meter digunakan pedestrian dan 
saluran air di tengah.

 “Saat ini, MERR 2c sisi timur 
atau arah luar kota sudah dibuka, 
sementara sisi barat arah dalam kota 
dalam tahap rekonstruksi. Anggaran 
sekitar Rp 297 miliar digunakan untuk 
pembebasan dan fisik pembangunan 
jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, 
Irvan Wahyudrajat, mengatakan Jalan 
MERR 2c ini mampu mengurangi 
kepadatan arus lalu lintas yang cukup 
signifikan biasa terjadi di tengah kota 
seperti Jalan Ahmad Yani Surabaya. 

Ia menyebut, sebelum ada 
Jalan MERR 2c, saat sore hari antrian 
panjang kendaraan di tengah kota 
ke arah Sidoarjo bisa menyentuh 
Masjid Al-Falah Raya Darmo dan Jalan 
Diponegoro.

“Sehingga ketika ada 
pembebanan (kendaraan) yang 

kemudian dialihkan ke MERR 2c, 
kepadatan lalu lintas di tengah kota 
bisa berkurang kisaran 40-60 persen 
harian lalu lintas rata-rata. Sehingga 
sekarang tidak terjadi lagi antrian 
sampai ke Masjid Al-Falah Raya 
Darmo,” kata Irvan.

Berbagai pembangunan 
yang diinisasi Pemkot Surabaya ini 
turut diapresiasi oleh para influencer 
Surabaya, satu di antaranya adalah 
Yasmin Oktavia. Runner Up 1 Puteri 
Indonesia Jawa Timur 2016 dan 
Runner Up 1 Puteri Batik Nusantara 
2017 ini, menyebut peresmian 
berbagai proyek sebagai bukti bahwa 
Pemkot serius membangun Surabaya.

“Ini menunjukkan keseriusan 
bu Risma beserta jajarannya, bahwa 
mereka ingin membangun Surabaya 
jadi kota yang lebih baik dan nyaman 
untuk masyarakatnya,” ujar Yasmin.

Ia menuturkan, tambahan-
tambahan fasilitas ini bisa membuat 
masyarakat yang tinggal di Surabaya 
lebih nyaman dan betah. (del)

Jalan MERR di Surabaya Timur
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Saatnya Mengembalikan 

Kejayaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) sempat 
mengalami rentetan masalah terkait pengelolaan 
satwa. Bahkan beberapa kali sempat disorot 
dunia internasional dengan seringnya terjadi 
pencurian dan kematian hewan di dalamnya. 
Kini dan ke depannya, KBS bersiap merevitalisasi 
untuk mengembalikan kejayaan masa silam 
sebagai ikon nomor satu Surabaya.  

Kebun Binatang Surabaya Kantongi Izin Lembaga Konservasi

Dahulu saat bicara 
Surabaya, satu hal yang 
terlintas paling mudah 
adalah keberadaan KBS. 
Kebun Binatang terbesar 
di Asia Tenggara ini 

sangat unik. Terletak di area pusat dan 
menjadi paru-paru kota, objek wisata 
ini menjadi arena rekreasi, konservasi, 
sekaligus edukasi bagi warga. 
Kejayaan masa silam tersebut sangat 
mungkin terwujud kembali ketika 
problem kelembagaan yang selama ini 
menjadi akar persoalan mendapatkan 
solusinya. Perusahaan Daerah Taman 

Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS 
KBS) bisa bernafas lega setelah resmi 
mengantongi izin lembaga konservasi 
dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia. 
Izin tersebut akan menjadi momentum 
untuk merevitalisasi KBS secara 
menyeluruh.

Izin Lembaga Konservasi 
itu tertuang dalam surat Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan nomor SK.340/Menlhk/
Setjen/KSA.2/5/2019. Izin ini 

diserahkan oleh Direktorat Jenderal 
(Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Wiratno, dan diterima langsung oleh 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
di kediaman Wali Kota Jalan Sedap 
Malam, Jumat (17/5). 

Seusai menyerahkan izin 
lembaga konservasi, Wiratno 
memastikan bahwa hal itu merupakan 
momentum bersejarah bagi PDTS 
KBS. Apalagi, Kebun Binatang 
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Surabaya ini merupakan salah satu 
ikon Kota Surabaya yang sangat 
membanggakan. 

“Saya ini orang Tulungagung, 
waktu kecil kalau liburan saya selalu 
ke KBS, karena ini ikon Kota Surabaya,” 
kata Wiratno.

Menurut Wiratno, pemegang 
Izin Lembaga Konservasi ini 
berhak memperoleh koleksi jenis 
tumbuhan atau satwa liar sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Memanfaatkan hasil 
pengembangbiakan tumbuhan atau 
satwa liar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, bisa 
pula bekerjasama dengan lembaga 
konservasi lain di dalam maupun 
di luar negeri, antara lain untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan, 
tukar menukar jenis tumbuhan dan 
satwa liar. Bahkan, bisa pula peragaan 
dan peminjaman satwa liar dilindungi 
ke luar negeri untuk kepentingan 
pengembangbiakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan 
juga hak-hak lainnya.

 “Jadi, setelah ini bisa 
mengelola satwa, bisa tukar menukar 
satwa. Kewajibannya adalah 
menyejahterakan satwa. Misalnya 
burung, kandangnya harus cukup 
sehingga bisa terbang. Keputusan 
izin ini ditandatangani langsung 
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya pada 14 
Mei 2019,” tegasnya. 

Oleh karena itu, ia berharap 
setelah ini unsur pendidikan di KBS 
bisa lebih bagus. Apalagi, satwa-satwa 
di KBS ini banyak dan berasal dari 
hampir seluruh Indonesia. 

“Bahkan, KBS ini kan punya 
146 Komodo, sehingga potensi 
pengelolaan Komodo ke depannya 
bisa menjadi kebanggan nasional, 
karena tukar menukar Komodo ini 
harus mendapatkan izin dari Presiden,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini mengatakan 
setelah mendapatkan izin ini maka 
KBS bisa lebih fleksibel dalam 

mengelolanya, baik dari penggunaan 
uangnya maupun pembangunannya, 
terutama juga kesejahteraan satwanya. 

“Kemarinnya ini agak takut, kita 
mau perbaiki kandang saja ada yang 
menakut-nakuti. Sekarang dengan 
izin konservasi ini maka tidak ada 
alasan lagi bagi PDTS KBS untuk tidak 
melakukan perbaikan kualitas menjadi 
lebih baik,” kata Wali Kota Risma. 

Bagi Risma, yang paling utama 
yang harus dilakukan perbaikan 
setelah ini adalah kandang-kandang 
satwa. Bahkan, ia berharap satwa-
satwa yang sendirian seperti 
Zebra dan Singa harus dicarikan 
pasangannya. 

“Insyaallah nanti kesejahteraan 
binatang akan lebih baik karena 
PDTS KBS bisa menjalankan berbagai 
programnya dengan maksimal dan 
bisa membuat lingkungannya lebih 
baik,” tegasnya. 

Melalui izin konservasi ini, 
maka mimpinya untuk menjadikan KBS 
sebagai modern zoo dan night zoo 
akan jadi kenyataan. Jika konsep ini 
bisa terealisasi dan KBS buka hingga 
malam hari, maka pengunjung akan 
semakin membludak.

Direktur Utama Perusahaan 
Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun 
Binatang Surabaya (KBS) Khoirul 
Anwar memastikan pihaknya akan 
melakukan revitalisasi besar-besaran 

setelah mendapatkan izin lembaga 
konservasi ini. Prioritas utamanya 
memang kandang-kandang satwa 
seperti kandang Aves dan kandang-
kandang satwa lainnya. “Tentu kami 
akan langsung bergerak merevitalisasi 
KBS. Apalagi izin ini berlaku 30 tahun 
sejak ditetapkan,” pungkasnya. (*)
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Akhir Cerita Botol Plastik 
Suroboyo Bus

Hampir dua tahun Suroboyo 
Bus beroperasi melayani 
warga Surabaya. Moda 

transportasi umum yang 
bisa dinikmati dengan hanya 

membayar sampah botol 
plastik ini telah berhasil 
mengumpulkan 39 ton 

sampah botol plastik. Lantas, 
kemanakah akhir dari 

sampah-sampah tersebut?

Seiring berjalannya waktu 
Suroboyo Bus mengalami 
perkembangan yang 
pesat. Baik dalam jumlah 
armada yang beroperasi, 
penambahan rute, hingga 

pelayanan yang semakin prima. 
Alhasil, masyarakat semakin antusias 
menggunakan moda transportasi 
yang identik dengan bus merah ini. 

Menurut Kepala Bidang 
Angkutan Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya, Joko Supriyanto, peminat 

Suroboyo Bus semakin bertambah dari 
bulan ke bulan. Dari April 2018 hingga 
kini pengguna Suroboyo Bus semakin 
bertambah. Mengutip catatan Dishub, 
pada bulan April 2018 penumpang 
Suroboyo Bus sebanyak 33.256 
orang. Sedangkan pada Desember 
2018, bertambah menjadi 82.894 
perbulannya. Peningkatan jumlah 
penumpang ini menunjukkan ada 
perubahan budaya mobilitas warga 
Surabaya. Tak heran bila dalam satu 
bulan Dishub bisa mengumpulkan 
7-12 ton sampah botol plastik hasil 

30
JULI

- 2019 -

PROGRAM KOTA



penukaran tiket Suroboyo Bus.

Hingga Januari 2019, jumlah 
sampah botol plastik yang terkumpul 
mencapai 39 ton. Selama satu tahun 
itu, sampah-sampah tersebut hanya 
dikumpulkan di Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau. Namun 
beberapa saat lalu 39 ton sampah 
botol plastik tersebut dilelang melalui 
Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) 
senilah Rp 150 juta. 

Menurut Plt Kepala Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau (DKRTH) Kota, Eri Cahyadi 
mengatakan, sampah botol 
plastik tersebut sudah dilakukan 
pelelangan. Namun, pelelangan ini 
bukan ditangani oleh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya, melainkan 
diserahkan kepada DJKN. Lelang 
tersebut dimenangkan oleh 
perusahaan pengelola sampah plastik 
menjadi biji plastik yakni PT Langgeng 
Jaya Plastindo senilai Rp 150 juta.

“Karena botol plastik yang 
terkumpul itu sudah ditetapkan 
sebagai kekayaan daerah, sehingga 
secara otomatis botol sampah 39 ton 
tersebut dilelang oleh DJKN. Sistem 
lelang yang digunakan ini mencari 

pemenang dengan penawaran 
tertinggi, waktu itu dibuka dari harga 
Rp 80 juta,” kata Eri usai melakukan 
sidak box culvert Banyu Urip, Rabu 
(12/6).

Hal ini merupakan pelelangan 
pertama kali dari hasil pendapatan 
Suroboyo Bus. Sebab sebelumnya 
memang belum ditentukan siapa 
yang berwenang untuk menangani. 
Sehingga selama satu tahun 
belakangan, sampah-sampah botol 
plastik tersebut hanya disimpan. 

Lebih lanjut lagi, pria yang 
juga menjabat sebagai Kepala Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Kota (Bappeko) Surabaya ini 
menyampaikan, hasil dari lelang Rp 
150 juta itu, kemudian dimasukkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dananya masuk ke APBD lalu 
dicampur. Masuk ke PAD retribusi, atau 
bisa masuk ke pajak Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) atau bisa masuk Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) masuk jadi 
satu, setelah itu baru dibelanjakan,” 
jelasnya.

Ia menilai jumlah bus 
sebanyak 20 unit itu terus mengalami 
perkembangan minat warga untuk 
menggunakan alat transportasi ini. 
Terhitung sejak awal bus tersebut 
beroperasi sampai pada tahun 2019, 
jumlah pemasukan botol sampah 
plastik terus meningkat. Artinya, 
semakin banyak minat warga 
yang menggunakan bus tersebut. 
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya 
terus mengupayakan pembayaran 
Suroboyo Bus menggunakan sampah 
botol plastik. Cara ini dinilai efektif 
untuk menangani dampak dari 
sampah plastik itu sendiri.

“Mudah-mudahan masih terus 
berlaku. Karena botol yang dilakukan 
untuk tiket bus tersebut digunakan 
sebagai percontohan sampai 
internasional,” ujarnya.

Suroboyo Bus merupakan 
program solusi atas kebutuhan 
transportasi publik yang nyaman dan 
murah serta juga menjadi program 
peduli lingkungan. Sebab, masyarakat 
akan diajak serta mengurangi sampah 
plastik yang dibuang sembarangan. 
Sampah-sampah botol plastik yang 
terkumpul di Suroboyo Bus akan 
diolah kembali menjadi barang lain 
sehingga tidak mencemari lingkungan.
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Mengupayakan Kesiapsiagaan 
dalam 

Pelatihan Tanggap Bencana
Hidup di negeri rawan 

bencana mengharuskan 
masyarakat 

memahami cara-cara 
mengantisipasinya. 

Oleh karena itu, upaya 
pembekalan penanganan 

dalam masa-masa genting 
harus terus digalakkan.

Tahun lalu, warga kota 
sempat gempar manakala 
Surabaya sempat 
dinyatakan memiliki potensi 
terjadinya gempa bumi 
oleh Pusat Studi Gempa 

Nasional (Pusgen). Ini membuat 
berbagai organisasi perangkat daerah 
di Pemerintah Kota Surabaya kerap 
kali menyelenggarakan agenda 
sosialisasi tanggap bencana. Terakhir, 
Senin, (24/6) Badan Penanggulangan 
Bencana dan Perlindungan 
Masyarakat (BPBLINMAS) 
menggandeng BASARNAS Jawa Timur 
menyelenggarakan acara bertajuk 
Pelatihan Water Rescue Relawan Kota 
Surabaya di Taman Prestasi, Genteng 
Kali, Kota Surabaya. 

Dituturkan Nanang Hariadi, 
Kepala Sub Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan 
Bencana dan Perlindungan Masyarakat 
(BPBLINMAS) Kota Surabaya, pelatihan 
yang diadadakan kali ini ditujukan 

bagi masyarakat ataupun aparat agar 
siap dalam menghadapi bencana 
ketika suatu saat nanti terjadi. Ia juga 
menuturkan, tema water rescue ini 
dipilih karena melihat banyaknya 
sungai yang ada di Surabaya, dimana 
ketika terjadi sesuatu baik itu bencana 
dan kecelakaan yang berhubungan 
dengan sungai dan air masyarakat 
mampu tanggap dalam menolong 
korban.

“Tapi memang keahlian itu 
atau keterampilan penanganan 
bencana itu yang kita perlukan untuk 
Surabaya ini dalam menghadapi 
bencana, itu tadi karena Surabaya 
banyak sungai juga gedung 
bertingkat,” jelas Nanang 

Peserta relawan yang hadir 
dalam pelatihan water rescue ini 
berasal dari perwakilan  komunitas-
komunitas yang bergerak dalam 
bidang relawan dan penanggulangan 
bencana juga sosial, beberapa 
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diantaranya seperti PMI, Gerpik, 
LAZNAZ LMI, dan komunitas lainnya. 
Dalam acara yang dilaksanakan 
selama tiga hari ini, BASARNAS 
Jatim memberikan materi-materi 
mencakup bantuan hidup dasar, 
metode pengangkatan korban 
triase, pedoman penolongan di 
air, self rescue, defend and release, 
pengenalan peralatan (kapal karet dan 
motor tempel), dan yang terakhir ada 
praktek water rescue secara langsung 
di Sungai Kalimas.

“Kita menggandeng 
BANSARNAS Jawa Timur ini karena 
mereka lihai dan sudah sering terjun 
di lapangan, acara ini dilaksanakan 
selama tiga hari sampai hari rabu, 
kalau sekarang ya cuma teori saja, lalu 
besok pengenalan alat dan hari rabu 
praktek langsung,” ujarnya. 

Nanang berharap pelatihan 
kali ini mampu menghasilkan 
kesiapsiagaan masyarakat. Dengan 
cara mengenalkan cara-cara apa 
saja yang harus dilakukan saat 
menghadapi bencana lewat para 
relawan yang mengikuti pelatihan 
water rescue ini, harapannya warga 
lebih paham dan tanggap saat terjadi 
suatu bencana. 

“Upaya kita ini untuk 
menyiapkan kesiapsiagaan 
masyarakat, juga petugas. apalagi 
relawan ini berasal dari masyarakat 
yang juga bisa membantu pengenalan 
sadar bencana ke masyarakat 
lainnya, jadi kita juga minta tolong 
ke teman -teman relawan ini untuk 
menyadarkan masyarakat kembali 
soal kesiapan dalam menanggapi 
terjadinya bencana, ketika masyarakat 
sudah paham dan sadar 

umpamanya terjadi bencana itu, 
setidaknya bisa meminimalisir korban,” 
jelasnya.

Pelatihan dan pembinaan 
diikuti dengan antusias oleh 
pesertanya, salah satunya Andi yang 
merupakan relawan perwakilan dari 
komunitas Gerpik (Gerakan Peduli 
Kemanusiaan). Menurutnya, perlunya 
pelatihan semacam ini guna memberi 
pembekalan kepada para relawan dan 
masyarakat jika terjadi suatu bencana 
alam suatu saat nanti. 

“Dari Gerpik ini ada tiga 
orang perwakilan sih, kalau untuk 
relawannya sih sangat membantu, 
karena tidak semua relawan bisa 
mendapat pelatihan seperti ini secara 
gratis jadi ini kesempatan yang besar 
bagi para relawan dari pada sekolah 
pelatihan seperti ini dimana gitu, 
mending ikut pelatihan yang dibuat 
Pemerintah Kota Surabaya yang 
sifatnya gratis,” kata Andy.  

Andi berharap bahwa 
pelatihan-pelatihan seperti ini harus 
berlanjut dan rutin diadakan.

“Perlu sekali untuk diadakan 
apa lagi kita berada di daerah yang 
juga rawan gempa bumi,” ujarnya saat 
ditemui di Taman Prestasi. (ARB)
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Memaksimalkan Potensi 
Menghadapi Persaingan Global
Yang muda yang bergelora. Potensi Arek Suroboyo lebih 
dari sekadar kemampuan. Mereka punya energi dan 
antusiasme khas masyarakat Surabaya yang harus terus 
diasah untuk mencapai hasil maksimal

Energi dan Antusiasme dalam Jambore Pemuda Surabaya 2019 

Demi mencapai tujuan tersebut, 
pemerintah kota terus menggagas dan 
menyelenggarakan program. Terakhir, 
Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) 
menyelenggarakan agenda tahunan 
Jambore Pemuda Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2019. Acara bertema “Surabaya Colorful 2019” 
yang bertempat di Gedung Gelanggang Remaja, 
Tambaksari Surabaya itu digelar selama tiga hari  dimulai 
pada tanggal 21-23 Juni. Agenda tersebut diikuti oleh 
sekitar 200 peserta dari 27 kontingen kecamatan di Kota 
Surabaya. 

Kesungguhan komitmen pemkot ditunjukkan 
kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang 
membuka agenda ini Jumat, (21/6). Dalam sambutannya, 
wali kota mengatakan, di sisa waktu sebelum purna 
tugas, ia ingin mendampingi anak-anak Surabaya agar ke 
depan tidak hanya menjadi penonton di kotanya. Karena 
itu, ia mengaku akan terus mendorong mereka agar bisa 
sukses melalui berbagai bidang wirausaha dan kreativitas.

“Jadi yang harus dilakukan adalah kalian tidak 
boleh kenal menyerah, putus asa. Kita diberikan 
kesempatan yang sama untuk berhasil dan suskes,” 
katanya. 

Risma mengajak anak muda bersungguh-
sungguh dan cermat memanfaatkan peluang. Pemerintah 
kota selama ini, dengan segala jerih payah dan 
keterbatasan, mampu menyediakan berbagai fasilitas 
infrastruktur di Surabaya. Karena itu, ia ingin agar para 
pemuda Surabaya tidak menyianyiakan kesempatan yang 
telah ada.

“Jangan sampai kalian kalah dengan anak-anak 
lain di daerah, mereka sekolah jalan kaki itu ada yang 
hampir lima kilometer. Nah, semua fasilitas di Surabaya 
sudah ada, karena itu kalian jangan sampai kalah dan 
hanya jadi penonton,” tegasnya.
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Ia juga minta anak muda 
bersiap. Tahun depan Indonesia 
menghadapi era perdagangan dunia. 
Era dimana semua produk dari seluruh 
dunia bisa masuk ke Indonesia dan 
sebaliknya produk-produk Indonesia 
juga bisa masuk ke seluruh dunia. 

“Tahun depan adalah era 
perdagangan dunia yang kita tidak 
bisa lagi menolak, kita tidak boleh 
bermalas-malasan. Karena itu ayo kita 
berusaha, ubah dunia ini, goncangkan 
dunia ini untuk kalian bisa berhasil dan 
sukses,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) 
Surabaya, M. Afghani Wardhana 
menyampaikan, Jambore Pemuda 
merupakan program dari Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 
Tahun 2018, Jambore tingkat provinsi 
telah digelar di Sidoarjo dan tahun 
ini Surabaya menggelar untuk tingkat 
kota. 

“Tujuannya adalah bagaimana 
menumbuhkembangkan dan 
mendorong kreativitas pemuda, baik 
di bidang kewirausahaan maupun seni 
dan budaya,” kata Afghani.

Sebagai kegiatan berjenjang, ia 
menyebut hasil dari Jambore Pemuda 
Surabaya ini juga ditujukan untuk 
menyeleksi para anak muda yang 
ada di Surabaya untuk menghadapi 
kompetisi Jambore Pemuda di tingkat 
provisnsi bahkan nasional.

“Kreativitas mereka itu kita 
gali, mereka nanti akan menampilkan 
karya-karyanya dan yang juara akan 
kita kirim ke provinsi, begitu juga yang 
berhasil di tingkat provinsi akan dikirim 
ke tingkat nasional,” jelasnya.

Terhadap misi kota sendiri, 
Afghani menyebut, event ini sebagai 
langkah pemkot menyiapkan anak-
anak muda dalam menghadapi 
perdagangan bebas global. Sebab, 
nantinya persaingan angkatan kerja 
begitu besar, di sisi lain kompetisinya 
bukan dengan teman, namun sudah 
skala global.

“Karena itu masing-masing 
anak muda harus punya advantage, 
keunggulan di bidang kewirausahaan 
dan lain-lain,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan Jambore 
ini terdiri atas Stand UMKM, 
penampilan kesenian, pelatihan 
melalui seminar kewirausahaan dan 
kepemudaan, lalu ada pula lomba cak 
dan ning antar kecamatan. Rivaldie, 
pembina karang taruna Tambaksari 
sebagai salah satu peserta juga tuan 
rumah menyatakan banyak hal yang 
dapat ditampilkan dalam kegiatan ini. 

“Kalau stand-stand ini sendiri 
menampilkan produk UMKM dari 
setiap kecamatan yang ikut, yang 
dijual kebanyakan ya kuliner dan 
kerajinan tangan, kalau kami sendiri 
di stand menampilkan teh rosela dan 
paper craft”, tuturnya.

Tambaksari tak hanya 
menjadi tuan rumah. Mereka juga 
meraih beberapa juara. Rizka, ketua 
karang taruna Tambaksari menyebut 
kecamatan tuan rumah tersebut 
berhasil menyabet juara di kategori 
Stand terbaik. Sedangkan kategori 
lainnya yaitu kontingen terbaik diraih 
oleh Kecamatan Kenjeran.

“Di malam puncak, sabtu 
malam (22/6) lalu, diumumkan yaitu 
kontingen terbaik dan stand terbaik, 
kecamatan Tambaksari ini sendiri 
menjadi pemenang stand terbaik”, 
jelasnya.

Kegembiraan juga dirasakan 
oleh Karang Taruna Bulak. Mengutip 
laman blog KIM Bahari Sukolilo Baru 
Kecamatan Bulak, rasa kebanggaan 
dirasakan meski baru mendapatkan 
juara ketiga kategori kontingen 
terbaik. 

“Alhamdulillah berkat doa dari 
dulur-dulur semua, kartar kecamatan 
Bulak memperoleh peringkat ketiga 
kontingen terbaik, semoga ini 
merupakan awal yang baik untuk 
kartar Bulak,” tutur Hilmi Amanullah, 
Ketua Karang Taruna Bulak.

Sementara itu, peringkat 
kedua kontingen terbaik diraih Karang 
Taruna Kecamatan Sukolilo dan 
Juara pertama diraih Karang Taruna 
Kecamatan kenjeran. Untuk kategori 
pentas seni terbaik diraih oleh karang 
taruna Kecamatan wonokromo.
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Penduduk yang tinggal 
di apartemen mudah 
berganti dengan cepat. 
Dengan perkembangan 
jumlah apartemen yang 
terus meningkat, diperlukan 
peraturan untuk mendata 
demi keamanan dan 
ketertiban.  

Pasal dan klausul terkait 
pansus rancangan 
peraturan daerah 
(Raperda) Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan 
telah selesai dibahas. 

Kendati demikian, masih ada satu 
pasal yang harus direvisi mengenai 
pembentukan RT/RW di pemukiman 
apartemen. Ketua Pansus Raperda 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan, Buchori Imron 
mengatakan, tujuan pansus ini untuk 
memudahkan pemerintah dalam 
mendata Warga Negara Indonesia 
(WNI) dan Warga Negara Asing 
(WNA) serta pembentukan RT/RW 
khusus penduduk apartemen. 

“Pansus ini sudah selesai dan 
tinggal menunggu hasil revisi dari 
dispendukcapil terkait pembentukan 

Pansus Raperda Administrasi Kependudukan Segera Diparipurnakan

RT/RW di komplek apartemen. Kalau 
semua sudah selesai, maka tinggal 
diparipurnakan,” kata Buchori usai 
hearing di ruang rapat Komisi C 
DPRD Kota Surabaya, pada Senin, 
(17/6/2019). 

Buchori berharap, dengan 
adanya perubahan perda ini, 
penduduk yang tinggal di apartemen 
bisa terdata dengan jelas. Selain 
memudahkan pendataan penduduk 
yang bermukim di apartemen, 
perubahan perda ini juga bertujuan 
untuk memperketat pengawasan pada 
setiap warga pendatang baru . 

“Jadi nanti dalam kondisi 
khusus bisa dibentuk RT/RW di 
apartemen. Nanti juga tergantung 
pengelola apartemennya, mau 
membentuk RT/RW atau tidak. 
Kalau tidak mau membentuk sendiri, 
ya harus mengikuti RT/RW yang 
berdekatan dengan wilayahnya,” 
terangnya.  

Aturan perda ini dibuat, 
lanjut Buchori, untuk memastikan 
supaya Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) 
benar-benar memonitoring setiap 
penghuni apartemen secara efektif 
melalui laporan yang disampaikan RT/
RW. “Siapa saja orang yang tinggal di 
apartemen harus memiliki identitas 

yang jelas agar mereka bisa dipantau, 
termasuk aturan 1x24 jam harus 
benar-benar diterapkan,” ujarnya. 

Sedangkan untuk pengawasan 
WNA, Politisi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) ini meminta 
supaya Dispendukcapil menjalin 
komunikasi dan kerjasama dengan 
pihak imigrasi. Menurutnya, penting 
untuk melakukan kerjasama 
dengan imigrasi karena selama ini 
dispendukcapil dan dinas tenaga 
kerja tidak mengetahui jumlah WNA 
yang tinggal di Surabaya. Justru, 
yang mengetahui angka pastinya 
adalah imigrasi karena mereka 
yang memonitor masuknya orang 
asing. “Jadi, saya tekankan supaya 
dispendukcapil mau berkomunikasi 
dengan imigrasi,” tandasnya. 

Anggota pansus raperda 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Sukadar menuturkan, 
selama ini komplek apartemen 
ibarat raja yang sulit dijangkau 
dan sulit dijamah karena dirasa 
mengganggu privasi setiap penghuni. 
Padahal, perda ini dibuat agar 
pemerintah memiliki identitas dari 
setiap penghuni. “Ini yang akan kita 
tuangkan dalam perda agar pengelola 
dan penghuni tidak semaunya sendiri,” 
jelasnya.  

Memudahan Pendataan dan 
Memperketat Pengawasan 

Penduduk Apartemen
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Disampaikan Sukadar, 
pembentukan RT/RW di pemukiman 
apartemen belum dapat dipastikan. 
Sebab, pihak pengelola apartemen 
merasa kesulitan dan tidak ada yang 
mau dengan alasan sibuk bekerja 
dan tidak menetap di apartemen 
selamanya. Namun, terlepas dari 
pembentukan RT/RW berdiri sendiri 
atau tidak, ia berharap penghuni 
di apartemen ikut andil dalam 
mengawasi keamanan di daerah 
mereka tinggal. “Penghuni apartemen 
tetap kita libatkan supaya mereka 
mengetahui bagaimana hidup 
berdampingan bersama orang 
kampung itu,” tegasnya Politisi PDI 
Perjuangan tersebut. 

Anggota pansus lainnya, 
Vincencius Awey menyampaikan, 
skema pembentukan RT/RW yang 
masih menjadi perdebatan adalah 
mengikuti RT/RW setempat (tempat 
dimana penghuni tinggal) atau berdiri 
sendiri. Dari dua masukan yang 
disampaikan, ia menyarankan supaya 
RT/RW dibentuk oleh pengelola 
apartemen itu sendiri alias berdiri 
sendiri.Alasannya,jika RT/RW penghuni 
apartemen dicantolkan dengan RT/
RW setempat, dikhawatirkan akan 
mengalami kesulitan akses. “Terkadang 
yang tinggal di apartemen tidak ada 

di tempat,  pendatang atau ekspatriat,” 
katanya. 

Oleh karena itu, dia 
menginginkan agar RT/RW 
wajib dibentuk di apartemen 
itu sendiri. Sebab, ada perda 
yang memungkinkan peraturan 
membentuk RT/RW jumlahnya tidak 
harus sesuai ketentuan yang ada. 
Ada pengecualian dan itu dapat 
dibunyikan untuk kemudian dijadikan 
landasan hukum dalam membentuk 
RT/RW setempat. “Dengan adanya 
RT/RW setempat, itu jauh lebih baik 
karena prinsip dari pemkot kan ada 
yang melaporkan sehingga ketika 
ada permasalahan pemkot sudah 
punya data dan identitas yang jelas,” 
pungkasnya.

Di sisi lain, ia mempertanyakan 
usulan dari pemkot terkait 
penambahan kata sanksi bagi 
penghuni apartemen yang tidak 
menjalankan aturan seperti melapor 
1x24 jam di komplek apartemen. 
Menurutnya, sebelum menerapkan 
aturan-aturan baru, ada baiknya 
jika pemkot melihat dahulu contoh 
sanksi ketertiban umum seperti yang 
sudah diterapkan di DKI Jakarta, ‘bagi 
pendatang atau tamu non permanen 
yang datang ke suatu tempat tidak 

melakukan wajib lapor 1x24 jam 
dikenakan sanksi’.

“Kalau misalnya pemkot sudah 
memiliki aturan bagi mereka yang 
tidak lapor 1x24 jam akan dikenai 
sanksi tindak pidana ringan (tipiring), 
maka pemkot tidak perlu menambah 
peraturan perda yang baru melainkan 
memperkuat perda yang lama. 
Makanya saya minta mereka untuk 
melihat kembali payung hukumnya,” 
tuturnya. 

Selain sanksi administratif, ada 
ketentuan lain yang menyebutkan 
apabila seseorang tidak melaporkan 
wajib lapor1x24 jam harus disiarkan 
di media massa. Menurut Awey, 
ketentuan atau peraturan menyiarkan 
seseorang yang mungkin baik di 
mata pemerintah, bisa menjadi 
tidak baik karena warga menuntut 
balik pemerintah dengan alasan 
pencemaran nama baik. 

“Tidak sembarang kita 
umumkan begitu saja. Mereka tidak 
melakukan tindak pidana yang besar, 
tetapi ringan. Jadi, pemkot harus hati-
hati dan dipelajari lagi,” tutup Awey.
(wf )
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Perjuangan Meningkatkan 
Minat Baca Masyarakat

Di Indonesia, keberadaan 
perpustakaan berkualitas 

menjadi sesuatu yang 
menggembirakan di tengah 

rendahnya minat baca 
masyarakat. Menjadi lebih 

istimewa jika perpustakaan 
yang baik tersebut hadir di 

tengah masyarakat.

Gambaran realitas di atas 
sesungguhnya miris 
ketika perpustakaan 
sebagai sumber 
pengetahuan yang 
seharusnya senantiasa 

dikembangkan secara umum kurang 
menjadi perhatian publik. Namun, 
di Surabaya, Pemerintah Kota 
terus mendorong pengembangan 
perpustakaan dan taman baca 
di berbagai lokasi di lingkungan 
masyarakat seperti kelurahan, 
taman, dan permukiman, hingga 
mobil perpustakaan keliling yang 
mendatangi titik-titik keramaian untuk 
mempermudah jangkauan masyarakat

Mengembangkan 
perpustakaan memang upaya yang 

penuh perjuangan. Namun, 
diantara berbagai 

macam 

perjuangan tersebut terselip satu 
nama perpustakaan kelurahan yang 
mampu berkembang, berprestasi dan 
menjadi inspirasi yaitu Perpustakaan 
‘Rakyat’ di Kelurahan Pagesangan. 
Sejak tahun 2014 Perpustakaan 
‘Rakyat’ sempat mendapatkan gelar 
perpusdes terbaik se-kota Surabaya 
tapi sayangnya hanya mampu 
mendapat Juara 3 di tingkat Provinsi. 

Tahun 2019 ini, perpustakaan 
rakyat kembali menjadi perpustakaan 
kelurahan/desa terbaik se Surabaya. 
Tak hanya sampai disitu, pada 16 Mei 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Jawa Timur menetapkan 
Perpustakaan ‘Rakyat’ sebagai Juara 
perpustakaan terbaik dalam lomba 
perpustakaan umum terbaik (Desa/
Kelurahan) Tingkat provinsi tahun 
2019.

Perpustakaan “Rakyat” Pagesangan, yang terbaik di Jawa Timur
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“Sebenarnya tujuan utama 
kita bukan menang lomba, tapi 
memang memajukan perpus ini 
agar masyarakat nyaman untuk 
datang kesini. Jadi bisa mewujudkan 
masyarkaat yang cerdas dan 
berinovasi. Soal Menang itu perihal 
bonus,” ujar Siti Julaikah, Petugas 
Perpustakaan ‘Rakyat’.

Perpustakaan yang beralamat 
di Jalan Pagesangan 3/6 ini buka 
setiap Senin-Kamis pada pukul 
16.00 dan Jumat-Sabtu pada pukul 
15.00. Perpustakaan ini memang 
mengutamakan kenyamanan bagi 
para pengunjungnya, terlihat dari 
susunan rak buku yang rapi dan tetap 
memberi kesan luas pada ruangan 
perpus.

“Buku ini kita kategorikan 
selain dari nomer dan keterangan juga 
terdapat pita warna pada sampul ya, 
sehingga pengunjung lebih mudah 
mencari buku mereka tanpa harus 
membaca keterangan yang biasanya 
ada di ujung bawah sampul buku,” ujar 
Siti Julaikah.

Jika dilihat dari pertama masuk 
disebelah kiri akan terlihat front office 
untuk melayani pengunjung. Di sisi 
kanan dan kiri pintu masuk juga 
terdapat rak penyimpanan barang. 
Sedangkan di depan pintu masuk 
akan disuguhkan rak dengan berbagai 
pajangan mulai dari buku pilihan, hasil 
UMKM, majalah dan koran. Interior 
di seluruh dinding perpus tidak 
perlu diragunkan lagi penuh dengan 
hiasan yang tidak mencolok tetapi 
tetap cantik. Terdapat pula majalah 
dinding dengan berbagai informasi. 
Untuk membaca atau diskusi terdapat 
kursi kayu dengan meja yang dapat 
digunakan dan di tengah ruangan ada 
dua meja besar yang pendek sebagai 
area membaca untuk pengunjung.

Perpustakaan rakyat bukanlah 
perpustakaan biasa yang penuh 
buku. Di sini juga terdapat berbagai 
permainan edukasi yang selalu ramai 

oleh anak-anak permainannya pun 
beragam ada menyusun balok, ular 
tangga, puzzle, congklak, boneka dan 
lain-lain. Di area bermain terdapat 
panggung kecil dan gambar mural 
yang sangat menarik. Panggung 
tersebut sering menjadi panggung 
literasi, yang menyuguhkan banyak 
penampilan mulai dari tari hingga 
dongeng.

Ke depannya Perpustakaan 
‘Rakyat’ akan terus meningkatkan 
pelayanan juga untuk mempersiapkan 
lomba ke tingkat nasional. Di 
antaranya adalah menjemput bola 
dengan membuat sudut baca 
di beberapa area di Kelurahan 
Pagesangan sepeti di balai RW atau 
di Gazebo. Program menjemput bola 
sejatinya bukan hal yang baru karena 
biasanya saat ada perkumpulan 
di kelurahan pihak perpus kerap 
mengeluarkan rak buku yang diisi 
dengan buku-buku sesuai dengan 
usia rata-rata yang hadir. Ini membuat 
mereka sembari menunggu acara 
masyarakat bisa membaca di tempat. 
Tujuan awalnya adalah meningkatkan 
minat baca dan mengenalkan lagi 
pada masyarakat Pagesangan.

“Banyak pihak yang membantu 
selama ini, ada sekitar 11 pihak seperti 
Karang taruna, PKK, LPMK, Pelaku 
UMKM, Sekolah-sekolah sekitar sini 
dan unsur Kelurahan lainnya. Semua 
bekerja bersama hingga menjadi 
perpustakaan ‘Rakyat’ ini sampai jadi 
seperti ini. Hanya kendala terbesar 

kita adalah minat baca masyarakat. 
Dan untuk mengatasi itu kami berikan 
berbagai alternatif dan inovasi lain 
agar masyarakat tetap datang ke 
perpustakaan, nyaman lalu akhirnya 
akan betah di sini. Alhamdulillah 
sampai sekarang berhasil dan lancar,“ 
ujar Siti Julaikah. (NYW)
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Membangun Harapan 
Mengusahakan Masa Depan

Anak muda Surabaya 
mungkin salah satu 

yang paling merasakan 
kemewahan berupa 
ragam kesempatan 

mengembangkan diri. 
Contohnya, sebagai bentuk 

pelayanan total pada warga 
kota di bidang pendidikan, 

pemerintah kota terus 
mengupayakan kerja 

sama dengan berbagai 
mitra untuk menyediakan 

beasiswa pendidikan.

Untuk kesekian kalinya, 
Pemerintah Kota 
Surabaya melanjutkan 
program beasiswa 
kepada anak muda 
dibidang pendidikan. 

Program ini semata-mata untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
kemudahan akses pendidikan, bagi 
mereka yang mampu memenuhi 
syarat demi perbaikan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM).

Salah satunya program yang 
dilanjutkan ialah program beasiswa 
mahasiswa perguruan tinggi negeri. 
Bekerjasama dengan PENS, PPNS, 
ITS, UPN Veteran, UNESA, UNAIR, 

maupun UIN Sunan Ampel, beasiswa 
ini memberikan kesempatan warga 
kota untuk berkuliah di PTN secara 
gratis bahkan ditambah dengan uang 
saku. Program tersebut melengkapi 
model program serupa yang selama 
ini dilakukan oleh kementerian 
melalui program bidikmisi. Tahun ini, 
program ini dilanjutkan dengan syarat 
peserta calon penerima beasiswa 
harus diterima di PTN Surabaya, lulus 
SMA/sederajat, dan belum menikah. 
Untuk pendaftarannya, memerlukan 
dokumen pendukung seperti surat 
keterangan sehat dari dokter, SKTM, 
bukti diterima di PTN, dan dokumen 
lainnya. 

Ragam Program Beasiswa Pemkot Surabaya dan Mitra 
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Selain dengan PTN, Pemkot 
juga mengembangkan beasiswa 
pendidikan dengan PTS. Ini seperti 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) atau nota 
kesepakatan kerjasama dengan 
Universitas Surabaya (Ubaya) dan 14 
perusahaan mitra di Lobby lantai 2, 
Balai Kota Surabaya, Senin (24/06). 
Kerjasama tersebut, berupa program 
pemberian beasiswa bagi warga Kota 
Surabaya yang berprestasi dan tidak 
mampu. Menariknya, dalam program 
tersebut, mereka yang telah lulus nanti 
akan langsung disalurkan menjadi 
bagian dari karyawan salah satu dari 
14 perusahaan mitra.

Ia menjelaskan salah satu 
upaya untuk membangun keamanan 
kota adalah dengan membuat 
suasana kondusif. Salah satunya 
adalah dengan cara mengurangi 
angka pengangguran yang ada di 
Kota Surabaya. Membangunkan 
harapan baru bagi mereka yang tidak 
punya cita-cita kuliah karena tidak ada 
biaya.

“Inilah yang paling berat bagi 
saya selaku wali kota. Kalau hanya 
membangun jalan itu mudah, ada 
biaya sudah bisa. Tapi ini adalah upaya 
untuk mengurangi resiko anak-anak 
menjadi jahat dan jadi preman,” 
ujarnya.

Untuk itu, wali kota terus 
berupaya dalam meningkatkan 
intelektualitas pemuda, agar memiliki 
pemikiran-pemikiran yang intelektual. 
Sehingga dari situ mereka akan 
mampu bekerja dengan kompetensi 
tertentu yang akan diperhitungkan. 
Dari situ, mereka bisa membantu 
orang-orang yang membutuhkan. 

“Dulu bapak ibu jangankan 
bermimpi untuk kuliah, untuk bekerja 
saja mereka sudah sangat senang. 
Apalagi ini satu paket kuliah dan 
bekerja,” imbuhnya.

Tahun sebelumnya, total 
kuota yang disediakan Ubaya untuk 
beasiswa anak Surabaya sebanyak 81 
peserta. Namun di tahun ini, kuota 
tersebut bertambah menjadi 23 
peserta. Sehingga tahun ini kuota 

beasiswa yang diberikan berjumlah 
menjadi 104 peserta.

Pola beasiswa pendidikan 
dengan kelebihan ikatan kerja 
nampaknya menjadi salah satu fokus 
pemkot. Beberapa waktu lalu, pemkot 
meluncurkan program beasiswa 
ikatan dinas berprestasi, untuk ikuti 
pendidikan aircraft structure di 
Politeknik Penerbangan Surabaya. 
Program ini hasil kerjasama dengan 
PT. Bata Aero Technic (BAT). 

Supomo, Kepala Dinas 
Sosial Surabaya menyebut dengan 
program ini, dimungkinkan penerima 
beasiswa bisa mendapatkan pekerjaan 
di PT. BAT, yang merupakan anak 
perusahaan dari Lion Air Group. 
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“Ada 48 kuota beasiswa ikatan 
dinas yang bisa diambil anak-anak. 
Syaratnya adalah warga Surabaya 
yang lulus SMA/MA dari jurusan IPA, 
sementara yang lulusan SMK berasal 
dari jurusan teknik,” kata Supomo.

Untuk bisa mengikuti program 
beasiswa ini, calon penerima beasiswa 
wajib melengkapi persyaratan 
administrasi. Diantaranya foto 
berwarna terbaru 3 x 4 sebanyak 
2 lembar, fotocopy KTP pendaftar 
beserta kedua orang tua, fotocopy 
Kartu Keluarga, fotocopy ijazah 
atau surat keterangan hasil ujian 
dari sekolah dengan ketentuan usia 
minimal 18 hingga 24 tahun. Selain 
itu, kata Supomo, peserta juga 
diwajibkan melampirkan administrasi 
dengan surat keterangan miskin dari 
kelurahan, dan surat pernyataan 
belum pernah menikah dengan 
diketahui pihak RT/RW setempat.

Dalam program pendidikan 
aircraft structure ini, para kandidat 

penerima beasiswa diwajibkan 
mengikuti rangkaian tes. Diantaranya 
tahapan seleksi administrasi meliputi 
kelengkapan berkas para peserta. 
Sesudah dinyatakan lolos seleksi 
administrasi, peserta kemudian 
mengikuti rangkaian tes yang akan 
dilakukan oleh PT. BAT bersama 
dengan Poltekbang Surabaya.

Sebelumnya, Nyoman Rai 
Pering Santaya selaku President 
Director Batam Aero Technic (BAT) 
mengatakan, kerjasama ini sangat 
luar biasa karena Wali Kota bisa 
memfasilitasi anak-anak yang 
berkualitas tapi kurang beruntung 
dalam bidang perekonomiannya. 
Anak-anak yang telah dipilih dan 
diseleksi oleh Pemkot Surabaya 
dan Poltekbang Surabaya itu, akan 
mendapatkan pendidikan dan setelah 
lulus akan langsung bekerja di PT. BAT. 

“Dengan beasiswa ini, maka 
mereka akan langsung bisa bekerja di 
kami setelah lulus,” tutupnya.

Mereka yang Mulai Menuai Hasil 

Beasiswa Pendidikan 
pemerintah kota menjadi angin segar 
bagi penerimanya. Atika Rahmadhany 
Hermawan, mahasiswa jurusan 
Ilmu Informasi dan Perpustakaan 
Universitas Airlangga ini salah satunya. 
Ia mengaku merasa terbantu dengan 
program pemerintah kota tersebut. 

“Senang sekali bisa menjadi 
salah satu penerima beasiswa ini, 
dengan beasiswa ini tentunya banyak 
membantu mengurangi beban orang 
tua dalam hal membiayai keperluan 
kuliah”, terangnya

Mahasiswa semester akhir 
ini berharap program tersebut 
dilanjutkan. Sebagai penerima 
beasiswa ia berharap agar infomasi 
mengenai pemberian beasiswa 
lebih digencarkan mungkin bisa 
menggandeng sekolah SMA / SMK 
agar informasi dapat diketahui calon 
penerima beasiswa sedini mungkin. 
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“Selain itu, harapan 
saya penyedia lebih aktif dalam 
memberikan informasi serta ada 
program / kegiatan yang mampu 
memperkenalkan beasiswa dan 
merekatkan antar penerima beasiswa,” 
tuturnya.

Program lain yang cukup 
sukses adalah program beasiswa 
pendidikan pramugari, hasil kolaborasi 
bersama maskapai Citilink. Michelle 
Noor Azzaro (23) alumnus S1 Ilmu 
Komunikasi Universitas Negeri 
Surabaya menjadi satu diantara peraih 
beasiswa ini. 

“Sekarang saya menunggu 
kontrak dari maskapai sesudah 
dinyatakan lulus training,” jelas 
Michelle kepada Gapura.

Michelle mengikuti program 
sebagai peraih beasiswa pramugari 
selama 6 bulan. Dalam rentang 
waktu 3 bulan pertama mendapatkan 
flight training, dan 3 bulannya lagi 
mengikuti drone training. Program 
ini dijalani sejak 19 Januari 2019 - 26 
Mei 2019. Materi yang didapat dalam 
masa pendidikan seperti pemahaman 
soal emergency equipment, khususnya 
di pesawat A320. Selain itu, menjadi 
trainee juga diwajibkan mengerti 
tentang tindakan pertolongan 
pertama, bila terjadi situasi gawat 
darurat. 

“Jadi pramugari tidak hanya 
say hello saja. Bahkan pramugari harus 
bisa jadi satpam, perawat bahkan 
sales,” jelasnya.

Dalam ujian, Michelle juga 
mendapatkan kesempatan menjadi 
trainee pramugari dalam penerbangan 
dari Halim Perdana Kusuma Jakarta 
ke Abdul Rachman Saleh Malang. 
Menurutnya, ini menjadi pengalaman 
yang luar biasa. 

Michelle juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemkot 
Surabaya, yang sudah memfasilitasi 
biaya pendidikan pramugari. Seperti 
uang selama pendidikan sebesar 
Rp18.000.000,00 dalam kurun waktu 
6 bulan. Bantuan ini terpakai untuk 
seragam, biaya hidup dan dirasa 
sudah lebih dari cukup. Selain itu, 
pihak Citilink juga memberikan 
kemudahan dalam masa pendidikan 
di Garuda Indonesia Training Center 
Cengkareng Jakarta Barat.

“Buat adik-adikku, jangan patah 
semangat. Jangan berhenti 

meraih mimpi dan merendahkan 
kemampuan yang dimiliki. Setiap 
orang punya tujuan dan mimpi. 

Semuanya mungkin terjadi. 
Dan Pemkot Surabaya lewat 

dinas pendidikan telah banyak 
mendukung untuk mewujudkan 

mimpi kita,”

- Michelle. -

Michelle NoorAzzaro, 
penerima program beasiswa 

pendidikan pramugari
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Rahasia Sukses Bertahan 
dalam Ekonomi Digital

Program Pahlawan 
Ekonomi dan Pejuang 

Muda terus menunjukkan 
perkembangan baik secara 
kuantitas peserta maupun 

kualitas capaian. Salah satu 
rahasia sukses keduanya 

adalah kerjasama dengan 
raksasa platform digital 
Facebook dalam bentuk 

program She Means 
Business.

Melalui program 
ini, para peserta 
Pahlawan Ekonomi 
dan Pejuang Muda 
diberi berbagai 
pelatihan berupa 

pemasaran produk, terutama 
pemasaran melalui media sosial yang 
efektif dan efisien. Momen kerjasama 
lanjutan kali ini memang terkesan 
istimewa, karena sekaligus menjadi 
pembuka atau dimulainya kembali 
program Pahlawan Ekonomi dan 
Pejuang Muda. Momen kerjasama ini 
juga menjadi salah satu kado di Hari 
Jadi Kota Surabaya ke 726. 

Pada kesempatan itu, Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini 
menyuntikkan semangat kepada 
para pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). Ia mendorong 

mereka agar tidak bosan berusaha, 
tidak lelah, dan tidak menyerah untuk 
terus mengembangkan produknya. 

“Bapak ibu sekalian mau 
memilih produknya dijual Rp 10 ribu 
atau Rp 50 ribu? Pasti ingin yang Rp 
50 ribu kan. Nah, untuk itu harus ada 
sesuatu yang layak untuk dihargai 
Rp 50 ribu. Oleh karena itu, saya 
minta untuk terus belajar tiap hari 
bahkan Sabtu dan Minggu juga tetap 
berproses. Kita tidak boleh berhenti, 
harus terus berinovasi,” kata Risma.

Risma juga mengimbau 
kepada para peserta yang baru 
bergabung dalam PE dan PM agar 
mendaftarkan merk paten produknya. 
Harapannya, agar merek yang sudah 
dibuat itu tidak ditiru oleh orang lain. 

Kerjasama Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda dengan Facebook 
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“Tahun 2020 perdagangan 
pasar bebas sudah masuk di kota kita. 
Saya tidak mau Bapak Ibu sekalian 
kalah dan menjadi penonton di 
kotanya sendiri. Buat saya kalau Ibu 
sukses, itu adalah keberhasilan saya,” 
jelasnya. 

Wali Kota mengapresiasi 
Facebook melalui programnya She 
Means Business. Menurutnya, melalui 
program kolaborasi ini, keterampilan 
serta koneksi penjualan para 
pelaku UMKM di Surabaya semakin 
meningkat. 

“Para pelaku UMKM yang 
tergabung dalam PE dan PM, 
semakin menambah daya saing dan 
keterampilan,” tuturnya.

Sementara itu, Head of 
Community Affairs, Asia Pacific 
Facebook, Beth Ann Lim, mengaku 
senang karena kemitraan dengan 
Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda 
terus dilanjutkan. Kemitraan dengan 
Facebook tersebut dimulai sejak tahun 
2016 lalu. 

“Kami sangat semangat 
dengan berkelanjutannya kemitraan 
dengan Pahlawan Ekonomi dan 
Pejuang Muda. Sebab, ini untuk 
membantu bisnis-bisnis yang 
dibangun para perempuan di 

Surabaya agar meraih hasil yang 
maksimal,” kata dia.

Menurutnya, tahun ini 
Facebook bersama Pahlawan Ekonomi 
dan Pejuang Muda melanjutkan 
kerjasama dengan berfokus pada 
pengembangan kapasitas dari 
perempuan wirausaha. Hal ini 
meliputi modul-modul lanjutan untuk 
konten kreatif, Instagram Stories 
dan Whatsapp bisnis. “Tentu ini 
akan sangat membantu para pelaku 
UMKM di Surabaya, terutama peserta 
Pahlawan Ekonomi dan Pejuang 
Muda,” imbuhnya. 

Salah satu UMKM yang 
menuai hasil dari program She Means 
Business ini adalah Dahliana Tuhuteru 
dengan produknya “Ina Pie”. Sejak 
tahun 2010, Ina merupakan seorang 
orang tua tunggal. Kala itu, tagihannya 
menumpuk dan biaya hidupnya 
terus meningkat. Di samping itu, dia 
juga harus menghidupi kedua buah 
hatinya. Hingga akhirnya, dia pun 
bangkit dengan membangun usaha 
membuat pie. 

“Sejak tahun 2010, saya 
ditinggal suami, satu sisi saya juga 
harus menghidupi kedua anak saya. 
Akhirnya, saya diajari ibu membuat 
kue. Tapi ibu saya pesan jangan semua 
kue dibikin,” kata Ina.

Dengan berbagai 
pertimbangan, akhirnya Ina pun 
memilih untuk menekuni bisnis kue 
pie tersebut. Ina kemudian mengikuti 
pelatihan Pahlawan Ekonomi. Dari 
program tersebut, ilmunya membuat 
pie semakin terasah. Dia pun diajari 
untuk memasarkan produknya 
via internet, seperti di Facebook, 
Instagram dan Whatsapp. 

“Setelah saya terjun ke 
Pahlawan Ekonomi, yang tadinya 
varian rasa hanya lima, sekarang 
banyak. Karena saya sharing dengan 
chefnya. Jadi kalau kita bikin (produk 
makanan) kita tidak boleh merasa 
enak sendiri,” cerita dia.

Setelah mengikuti berbagai 
pelatihan di Pahlawan Ekonomi yang 
berkolaborasi dengan Facebook, kini 
omset penjualan produk Pie Ina pun 
terus meningkat. Bahkan, produknya 
kini sudah tersebar ke seluruh pelosok 
nusantara. 

“Jadi keuntungan saya yang 
tadinya tidak tahu jadi tahu, yang 
tadinya tidak bisa jadi bisa. Sekarang 
omsetnya perbulan sekitar Rp 30-40 
juta,” pungkasnya. 
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Retno Suwanti, owner Boneka 
Flanel Flafino

Teladan 
Kegigihan 
dan 
Totalitas
Kita tak tahu kapan nasib 
baik itu datang, yang harus 
kita lakukan hanyalah 
mengusahakannya. Pesan 
tersebut disiratkan melalui 
kisah perjuangan Retno 
Suwanti yang pernah 
jadi Guru PAUD sampai 
pada akhirnya Usaha 
Boneka

Pasang Surut Usaha 
Boneka Flanel Flafino Retno Suwanti (35) warga Jalan Siwalankerto Utara No. 35 Surabaya 

ini tampak berkaca-kaca, kala mengenang perjuangannya enam 
tahun lalu sebagai perajin craft dari kain flannel dengan mengangkat 
nama brand Flafino. Saat mengikuti bazaar dalam rangka roadshow 
Pahlawan Ekonomi di tingkat kecamatan, usaha tidak disedikitpun 
oleh Tri Rismaharini Walikota Surabaya. Risma hanya lewat saja 

didepan meja yang penuh dengan kerajinan karyanya berupa hiasan pensil 
karakter animasi. Tak ada kata yang terucap, meski satupun kata darinya.

“Ibu hanya lewat saya didepan stan saya. Saya berharap waktu itu, 
beliau komentar tentang karya saya,” kenang Retno kepada Gapura, di 
rumahnya Minggu, (16/5) lalu.

Kenangan yang dinilai pahit, menjadi pelecut semangatnya dalam 
berusaha. Retno memilih kain flannel, lalu membentuknya menjadi beragam 
mainan. Dari hiasan pensil, boneka jari sampai gantungan kunci karakter 
profesi. Tapi, proses ini harus dijalani sampai empat tahun, selama Retno 
mengikuti program PE sejak tahun 2015 lalu. Istri dari Hariadi (38) ini mengaku 
memutuskan keluar dari PAUD di RTnya, dan memilih menjadi seorang artisan.

“Sesudah ditimbang-timbang, akhirnya saya memilih jadi perajin 
dari kain flannel,” jelas Retno. Meski awalnya ditolak, akhirnya sang suami 
mengiyakan juga.

Di PE waktu itu, Retno mengikuti kelas menjahit. Tidak seperti peserta 
pada umumnya, Retno sengaja mengikuti kelas ini karena ingin mendalami ilmu 
pola. Bedanya, pola diaplikasikannya lewat kain flannel. Dalam waktu yang tidak 
terlalu lama, Retno berinovasi membuat beranekaragam bentuk karakter. Waktu 
awarding PE tahun 2015 di Balai Kota Surabaya, Retno memamerkan hasil 
karyanya dalam jumlah yang cukup banyak. Ketika Ibu Risma lewat stannya, 
walikota perempuan ini langsung kepincut. Katanya, bagus dan lucu. Bahkan 

Risma terheran-heran Retno membuat kerajinan flanel yang 
diluar dugaan. Sekaligus berpesan, supaya hasil karyanya 

bisa terus ditingkatkan.

Memang sebelum dikenal di Surabaya, 
karya Retno berhasil mencuri perhatian dari Dinas 
Pendidikan Banten. Di mana organisasi perangkat 
daerah ini memesan karyanya, berupa alat bantu 
media belajar, dengan mengandalkan boneka 

jari berkarakter profesi. Seperti guru, dokter, 
pemadam kebakaran, maupun pilot. Sampai 

akhirnya karyanya dalam bentuk lain 
bermunculan. Seperti tokoh Jasmine, 

dalam film Disney Aladdin dan Elsa 
dalam film Frozen.
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Proses pengrjaan

Sampai akhirnya, penjualan 
bonekanya laris manis di pasaran. 
Dalam sebulan, kini Retno bisa 
memproduksi boneka dalam jumlah 
besar. Misalnya untuk gantungan kunci 
sebanyak 300 unit, boneka pasangan 
pakaian adat Cak Ning Surabaya 
sebanyak 40 pasang, boneka jari 
sebanyak dua sampai tiga set, dan 
beberapa media belajar, dimana 
kapasitas produksi menyesuaikan 
pesanan.

“Kebetulan saya tipikal yang 
all out. Jadi waktu saya masih di guru 
PAUD, waktu saya habis di sekolah. 
Begitupun di usaha ini. Saya bekerja 
secara totalitas,” jelas Retno.

Dalam Asian Games 2018 
Jakarta-Palembang, Retno juga 
kecipratan rezeki. Dimana sejumlah 
pihak memesan karakter pakaian 
adat Palembang sebagai buah 
tangan. Tidak tanggung-tanggung, 
pesanannya mencapai 100 pasang. 
Retno juga hanya diberikan waktu 
seminggu. Waktu yang sangat singkat. 
Apalagi, tidak adanya bahan yang 
cukup, dan terpaksa memesannya 
dari Jakarta. Akhirnya dengan segala 
upayanya, Retno hanya menyanggupi 
36 pasang boneka saja. 

Selain mengandalkan bazaar 
dan event, penjualan bonekanya juga 
dilakukan dengan menitipkan barang 
di sentra UKM. Seperti di Siola, MERR, 
Pelindo, KBS, dan balaikota serta galeri 
UKM Juanda. Lalu untuk produksi, 
Retno dibantu karyawannya sebanyak 
empat orang. 

Di PE Surabaya, sebenarnya 
ada beberapa karya peserta yang 
berbahan dasar kain flannel. Ketika 
Retno memilih bergelut dengan 
kain flannel, dirinya terpacu untuk 
membuat karya semenarik mungkin. 
Termasuk meyakinkan konsumen 
dengan kerajinan tangan yang 
berkualitas. Dalam memproduksi 
bonek, Retno mengaku memakai kain 
flannel kualitas satu. Risikonya, Retno 
harus pintar-pintar menyiasati harga 
penjualan, karena bahan kain flannel 
kualitas satu dengan dua selisihnya 
hampir separuhnya. Selain itu, Retno 
juga berhasil mengubah persepsi dan 
anggapan publik, kalau kain flannel 
merupakan material yang mudah 
dibentuk, murahan dan berkualitas 
rendah.

“Anggapan publik kebanyakan 
seperti itu. Maka saya akan ubah lewat 
hasil karya saya,” jelasnya.

Kebanyakan proses produksi 
mengandalkan jahitan tangan, tapi 
masih terlihat rapi. Sebagian lain 
mengandalkan sablon untuk karakter 
tulisan. 

Di sisi lain, usaha Retno 
berjalan tidak selalu mulus. Dalam 
masa pemilu serentak 2019, usahanya 
terkena dampak. Sepi orderan yang 
membuat Retno down. Bahkan 
tidak berproduksi selama sebulan. 
Beruntung, rekan dan suaminya selalu 
memberikan dukungan.

“Saya bahkan kepikiran untuk 
berhenti dari usaha ini. Tapi suami 
saya mendukung saya untuk tetap 
bertahan,” jelas Retno.and
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Lebih Sekadar Pekerjaan, 
Ini Soal Panggilan Kemanusiaan

Masuk air dalam kondisi hujan lebat dengan jarak 
pandangan minim, terjebak di lumpur, bahkan tersengat 
kalajengking mungkin bukan pekerjaan yang diimpikan 
Ali Hurosim. Namun, yang masih membuatnya bertahan 
ialah komitmen dan panggilan atas nama kemanusiaan.

Inspirasi Penyelam BPB Linmas Surabaya

Ali Hurosim, Tim Selam BPB 
LinmasKeberadaan sungai dan 

waduk di Surabaya 
berfungsi penting bagi 
kehidupan warga, baik 
sumber bahan baku air, 
instrumen pengendali banjir, 

beberapa memanfaatkannya untuk 
sumber pencaharian atau hiburan. 
Namun, kompleksitas perkotaan 
kadang menghadirkan masalah ketika 
banyak kecelakaan yang terjadi di 
sungai maupun waduk. Kasus-kasus 
tersebut biasanya terjadi karena 
warga yang cenderung mengabaikan 
himbauan berupa tanda yang sudah 
dipasang oleh Badan Penanggulangan 
Bencana dan Perlindungan Masyarakat 
(BPB Linmas) Surabaya. 

Ragam kasus tersebut 
menjadi keprihatinan Ali Hurosim, 
orang yang berurusan dengan ihwal 
penyelamatan. Pria berusia 24 tahun 
ini bagian dari tim Selam BPB Linmas 
Surabaya. Ia bercerita bahwa kejadian-
kejadian seperti tenggelamnya warga 
di sekitar aliran sungai karena mereka 
masih sering mengabaikan rambu 
yang sudah dipasang. 

“Kami sudah sering 
memberikan himbauan baik melalui 
poster maupun sosialisasi langsung 
ke rumah-rumah warga yang berada 
di bantaran sungai maupun waduk. 
Tapi banyak masyarakat yang tidak 

mengindahkan himbauan tersebut,” 
kata Ali.

Pria yang sudah bergabung 
dengan BPB Linmas Kota 
Surabaya sejak tahun 2014 
ini mengakui banyak 
masyarakat beraktivitas 
di sekitar sungai atau 
waduk.

“Warga 
seringkali 
menggunakan 
pekerjaan yang 
berkutat di 
sungai 
sebagai 
alasan 
utama 
ketika terjadi 
musibah. 
Biasanya 
mereka yang sering 
memancing dan mencari 
lumut-lumutan sebagai 
umpan adalah korban dari 
musibah tersebut,” jelas Ali.

Menjadi salah satu 
penyelam andalan pemkot, Ali 
menuturkan bahwa tidak ada 
niatan sejak awal. Bahkan, Ia 
sama sekali tidak mengetahui 
teknik dasar selam.
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“Awal saya masuk saya nggak 
pernah tahu sama sekali bagaimana 
cara menyelam. Namun karena 
semua bagian dari Linmas memang 
diberikan pelatihan selam selama dua 
minggu jadi mau tidak mau saya juga 
harus belajar. Lalu mendapat lisensi 
dan menjadi penyelamat bagian tim 
selam,” tutur Ali.

Pria yang tinggal wilayah 
Karang empat ini mengaku selama 
masa kerjanya telah melakukan 
banyak penyelamatan warga. 
Beberapa Sungai maupun waduk atau 
bosem sudah pernah ia taklukan. Satu 
pengalaman paling berkesan ketika 
harus menyelamatkan anak tenggelam 
di daerah Wiyung.

“Penyelamatan pertama 
saya setelah latihan selam itu adalah 
evakuasi anak tenggelam di Wiyung. 
Kondisi hujan lebat sangat membuat 
saya kesusahan belum lagi arus air 
sungainya. Evakuasinya berjalan 
tiga hari dan mayatnya ditemukan 
mengapung setelah kami lakukakan 
pencarian,” katanya.

Ali yang asli Surabaya ini 
menuturkan berbagai pelatihan 
yang didapatkan oleh BPB Linmas. 
Diantaranya adalah pelatihan 
selam dan tali-temali. Khusus untuk 
pelatihan selam selalu diadakan tiap 
minggunya. Setiap hari Sabtu tim 
yang sudah sertifikasi selam akan 
mendalami teknik penyelaman yang 
sudah dimilikinya. Dalam melakukan 
penyelaman di sungai maupun waduk 
yang menjadi tempat evakuasi Ali 
dan tim dari BPB Linmas menerapkan 
standar operasional yang sudah 
ditetapkan oleh Badan SAR Nasional. 

“Karena dalam setiap 
penyelaman kami selalu didampingi 
oleh Pengendali lapangan yang 
merupakan bagian dari Basarnas. 
Jadi standar operasional kami juga 
mengikuti dari Basarnas,” kata Ali.

Tidak hanya evakuasi di 
dalam kota, BPB Linmas juga 
melakukan evakuasi yang menyangkut 
kepentingan dan keselamatan warga 
Surabaya yang sedang berada di kota 
lainnya.

“Kami sering melakukan 
evakuasi di luar Surabaya. Biasanya 
kita melakukan evakuasi gabungan 
atau kalau ada kejadian warga 
Surabaya yang mengalami musibah 
di luar kota kami akan menangani 
langsung ke kota tersebut,” kata Ali.

Momen yang paling berkesan 
baginya ialah saat mengevakuasi 
jenazah anak kecil yang tenggelam 
di Pakuwon. Jenazah yang tersangkut 
di kayu yang jatuh. Evakuasi tersebut 
hingga membuat Ali tersengat 
kalajengking hingga lemas.

“Jadi jenazahnya tersangkut 
di kayu, saya langsung terjun buat 
mengevakuasi. Saya sudah nggak liat 
kondisi apapun. Pas saya terjun dan 
mau mengevakuasi saya tersengat 
kalajengking dan bikin saya lemas 
semalaman,” seru Ali.

Ada juga evakuasi yang paling 
susah. Ali menceritakan bahwa pada 
saat itu ada truk yang jatuh dari tol 
ke bosem Dupak. Karena waduk ini 
umumnya berlumpur tim selam yang 
diterjunkan adalah mereka yang 
memiliki badan kecil. Maka terpilihlah 
ia untuk melakukan evakuasi

“Tiap satu kali evakuasi itu 
biasanya kan satu jadwal piket. 
Nah kebetulan waktu itu tim saya 
yang piket. Karena waduk itu 
biasnaya berlumpur dan kalau yang 
mengevakuasi gendut, lumpurnya 
akan semakin dalam. Jadi yang 
badannya kecil kayak saya ini yang 
ditugaskan untuk evakuasi,” jelasnya.

Ali Hurosim mengakui 
pekerjaannya sebagai linmas ini 
bukanlah pekerjaan biasa tetapi juga 
panggilan kemanusiaan. Soal risiko, Ia 
meyakini bahwa setiap pekerjaan pasti 
memiliki resiko baik di udara, darat 
maupun air.

“Karena kita sudah berada 
di bawah naungan linmas, jadi kita 
seperti dibutuhkan oleh masyarakat 
dan harus sigap. Kami percaya apapun 
pekerjaannya pasti memiliki resiko 
masing-masing. Jadi kami akan terus 
melakukan evakuasi semampu kami,” 
tutup Ali. (ALF)
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AREK-AREK

Gerakan Kreatif Baru 
Kota Surabaya

Belakangan ini, nama 
Suroboyo Mbois (bukan 

Surabaya Mbois), semakin 
viral di sosial media. Tagar 
suroboyombois menghiasi 

linimasa instagram, 
media sosial yang populer 

dikalangan anak muda 
Surabaya. Ini tidak lepas 

dari Gerakan Suroboyo 
Mbois, hadir sebagai 

gerakan atau movement 
untuk tercapainya sebuah 

ekosistem kreatif di 
Surabaya. 

Suroboyo Mbois baru saja 
berdiri, belum ada setahun. 
Gerakan Suroboyo Mbois 
juga menjadi sebuah 
kolaborator dari beragam 
gerakan atau komunitas, 

dan dari berbagai latar belakang serta 
bidang. Satu diantaranya Matanesia, 
komunitas fotografi bentukan Mamuk 
Ismuntoro fotografer, yang belum 
lama ini menjadi bagian Suroboyo 
Mbois dan berpartisipasi dalam 
beragam kegiatan. 

“Mereka (komunitas) hadir 
di Surabaya tapi bergerak sendiri-
sendiri. Maka dari itu, Suroboyo 
Mbois hadir dan mempersatukan 
sejumlah komunitas. Lebih tepatnya 
kolaborator” jelas Wildan Maxel 
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Vokal 

Suroboyo Mbois kepada Gapura, 
Sabtu (20/4) di Lodji Besar Peneleh. 

Sosok penting dari Suroboyo 
Mbois adalah Kuncarsono Prasetyo, 
sebagai inisiator gerakan sekaligus 
sebagai Walikota Suroboyo Mbois. 
Lalu Wildan bergabung menjadi 
bagian, sesudah mendapatkan 
ajakan sang inisiator. Kebetulan, 
Wildan seorang pemuda yang suka 
dengan sejarah, sehingga merasa 
cocok dengan aktvitas gerakan yang 
berhubungan dengan eksplorasi 
sejarah.

Kegiatan gerakan Suroboyo 
Mbois berhubungan dengan aktivitas 
kreatif, baik ekonomi, film, vlog, 
fotografi, maupun sejarah. Wildan 
mencontohkan, diantara kegiatan 

Berkenalan dengan Suroboyo Mbois 
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yang sudah digelar seperti plesiran 
dan parade vlog di Peneleh, bulan 
Maret lalu. Acara ini diikuti lebih dari 
100 peserta, dari kalangan pelajar 
sampai mahasiswa, serta beberapa 
komunitas kampung sejarah. 
Sementara acara kedua berupa 
plesiran di Kapasan, sebuah kawasan 
peranakan anti colonial di Surabaya. 
Acara kali mendapatkan respon 
positif dari anak muda. antusiasmenya 
meningkat. Bahkan jumlahnya dua kali 
lipat dari acara sebelumnya.

“Jadi peserta juga 
mendapatkan edukasi dari 
pendamping. Sehingga perjalanan 
dari satu titik ke titik lain sangat 
menyenangkan,” jelas Wildan.

Dalam kesempatan 
menyusuri kawasan Kapasan, peserta 
mendapatkan kesempatan mengenal 
lebih dekat dengan situs sejarah 
cagar budaya. Seperti Klenteng 
Boen Bio misalnya. Klenteng yang 
berdiri sejak tahun 1907, dan menjadi 
benteng terakhir umat Khonghu 
Chu di Asia, serta menjadi pusta 
pergerakan Indonesia merdeka 
dari etnis Tionghoa. Selain itu juga 
singgah di Kampung Kapasan, sebagai 
Kampung Pecinan terakhir yang 
melahirkan Partai Tionghoa Indonesia 
ditahun 1932 yang pro republic oleh 
Liem Koen Hian. Masih dalam satu 
kawasan, peserta juga dibuat takjub 

dengan arsitektur Hotel Ganefo, yang 
menempati bekas mansion Tionghoa 
Kapasan yang mulanya milik The 
Toan Ing, orang terkaya di Jawa Timur 
sekaligus sebagai pemilik Pabrik Gula 
Candi. 

Belum lama ini, Suroboyo 
Mbois juga sukses menggelar Loba 
Motrek Suroboyo Mbois. Rangkaian 
acara digelar selama 2 hari, Minggu 
(14/4) dan Minggu (21/4). Hari 
pertama diisi dengan cangkruk 
visual (coaching clinic) bersama 
para ahli di ruang redaksi Jawa Pos. 
Sementara hari kedua diisi dengan 
blusukan motrek (photo on the spot) 
bersama kolaborasi besar Gerakan 
Suroboyo Mbois, dengan titik 
berangkat dari Menara Syahbandar 
kuno, Kampung Baru Pabean. Acara 
ini bersifat berbayar, karena peserta 

berhak mendapatkan kaos ekslusif, 
dua kali kosumsi, piagam. Bahkan 
karya pemenang juga ditampilkan 
dalam rubrik Lensa Minggu Jawa Pos, 
diunggah di e100 SS, dan instagram 
Suarasurabayamedia.

Suroboyo Mbois juga 
mendapatkan dukungan dari 
sejumlah media massa di Surabaya. 
Diantaranya JTV, Suara Surabaya.
net, kanal facebook E100 dan Jawa 
Pos. Keberadaan media dirasa sangat 
membantu mengenalkan gerakan 
Suroboyo Mbois semakin meluas. 
Sebagai wadah gerakan di dunia 
maya, dibuatlah akun instagram, 
untuk mendukung publikasi dan 
dokumentasi setiap kegiatan yang 
digelar.and 
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Pastikan Tak Ada
yang Tertinggal

Beberapa waktu lalu 
sejumlah kader PKK dari 17 

kecamatan mendapatkan 
pendampingan dari Global 

Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN), organisasi 

internasional dengan 
fokus pemerataan nutrisi. 

Memastikan tidak ada 
yang tertinggal, TP PKK 

Surabaya membagikan ilmu 
kepada mereka yang tidak 

mendapat intervensi.

Agenda yang bekerja 
sema dengan dengan 
Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya berupa 
Sosialisasi Stimulasi 
Deteksi Intervensi Dini 

Tumbuh Kembang (SSDIDTK) bagi 
Kader Taman Posyandu. Kegiatan ini 
dilaksanakan agar adanya pemerataan 
metode yang sudah terbukti 
efektif dalam sosialisasi pentingnya 
hubungan antara ibu dan anak.

Diadakan selama dua 
hari, yakni 13 hingga 14 Juni 2019, 
kegiatan ini diikuti oleh kader dari 
14 kecamatan, meliputi 68 kelurahan 

yang tidak mendapatkan intervensi 
dari GAIN (Global Alliance for 
Improved Nutrition). Surabaya 
memiliki 31 kecamatan, namun hanya 
17 kecamatan saja yang mendapatkan 
intervensi langsung dari GAIN. Oleh 
karena itu, mereka dikumpulkan dan 
diberi materi agar tidak  ketinggalan 
dari kecamatan lain. Tiap kelurahan 
diwakili oleh 1 kader ditambah ketua 
TP PKK Kecamatan Semampir karena 
jumlah warga di Semampir masih 
banyak yang belum menggunakan 
ASI eksklusif, serta dan ketua TP 
PKK Kecamatan Jambangan karena 
akan mengikuti lomba PKK di tingkat 
provinsi).
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Mengingat jumlah pesertanya 
yang tidak sedikit, maka ada 
pembagian kelas agar sosialisasi ini 
menjadi efektif. Pertama, para peserta 
dikumpulkan pada satu kelas besar, 
dimana kegiatan dibuka dan para 
peserta dikenalkan secara garis besar 
apa saja materi yang akan dipelajari 
selama dua hari. Setelah itu, dipecah 
menjadi tiga kelas yang mana akan 
diberi materi modul. Setelah ishoma, 
kelas dipecah lagi menjadi ishoma 
kelas kecil untuk praktek. Materinya 
pun sama persis dengan yang 
mendapat intervensi dari GAIN. Hal 
ini memungkinkan dengan adanya 
enam orang anggota PKK yang sudah 
dilatih langsung oleh GAIN, sehingga 
mereka dapat menjadi pemateri 
selama dua hari ini. Ditambah lagi dua 
orang pemateri dari Dinas Kesehatan 
Surabaya.

Saat praktek, para kader 
diharapkan sudah dapat menerangkan 
materi yang disampaikan oleh 
para pemateri sebelumnya. Hal ini 
bertujuan agar praktek di lapangan 
nantinya dapat berjalan dengan 
lancar. Contohnya saja, pentingnya 
pemberian ASI eksklusif pada bayi. 
Ibu-ibu yang diterangkan oleh para 
kader nantinya secara emosional 
dapat sadar dan tergugah bahwa 
pemberian ASI secara langsung, tidak 
langsung dan pemberian susu formula 
pada bayi dapat memberikan efek 
yang berbeda-beda bagi bayi dan 
sang ibu. 

“Surabaya adalah satu-satunya 
kota yang mana PKK turut berperan 
aktif dalam sosialisasi materi ini. 
Keikutsertaan PKK ini dirasa penting, 

mengingat PKK adalah wadah bagi 
para kader tersebut,” ujar Siti Nuriya 
Zam Zam, ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Surabaya. 

Program yang diajarkan 
memiliki tujuan merubah perilaku 
kelompok masyarakat (Ibu hamil 
dan Ibu / Pengasuh Balita) terkait 
pemberian ASI eksklusif, cemilan sehat, 
makanan pendamping asi (MPASI), 
makanan sumber zat besi bagi ibu 
hamil dan Cuci Tangan Pake Sabun 
(CTPS). Metode yang digunakan 
adalah SCENTS (Sederhana Cerita 
Emosional Nyata Tidak Terduga 
Sosial), atau kemudian lebih dikenal 
dengan istilah emo-demo. 

Ia menjelaskan kegiatan ini 
sudah dijalankan dari tahun 2018 
lalu. Bedanya, tahun lalu 12 modul 
diberikan kepada para peserta dalam 
satu pertemuan saja. Sayangnya, cara 
ini dirasa kurang efisien. Kegiatan 
tersebut lebih terasa seperti sosialisasi 
atau pengenalan saja, tidak termasuk 
pelatihan. Padahal, efektifitas program 
ini sudah terbukti nyata. 

“Salah satu tetangga saya 
sendiri bercerita bagaimana ia 
melarang anaknya untuk memakan 
jajanan sejenis snack ber-MSG. 
Padahal, ia sendiri berjualan jajanan 
seperti itu. Tak hanya para ibu saja, 
anak-anak pun juga mulai merubah 
pola hidupnya. Bahkan, ada seorang 
anak yang dia memilih untuk tidak 
memakan jajanan itu sendiri,” ujar Siti.

Siti bercerita bagaimana 
sang anak suatu hari ikut ibunya ke 

posyandu untuk melihat sosialisasi 
bagaimana tidak sehatnya jajanan 
jenis tersebut. Apabila diberi air panas, 
kandungan micin atau pengawet 
yang tinggi membuat jajanan tersebut 
menjadi berbau tidak sangat tidak 
sedap. Akhirnya, sang anak menjadi 
tidak mau mengonsumsi jajanan itu 
sendiri tanpa disuruh orangtuanya.

Meski para peserta tidak 
mendapatkan kit dan setiap 
kecamatan hanya mendapatkan saja 
modul saja, hal ini tidak menurunkan 
semangat para kader. Justru dengan 
tidak mendapatkan kit, mereka 
diberikan ruang untuk berkreasi lebih 
lanjut dengan kit mereka. Selain itu, 
mereka juga dapat memperbanyak 
modul yang mereka dapatkan 
sejumlah yang mereka inginkan. (ANA)
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Meresapi Makna
Silaturahmi

Cara menjaga 
keberlangsungan hidup 

bermasyarakat ialah 
dengan senantiasa 

memupuk kebersamaan 
dan persaudaraan antar 

warga. Nilai-nilai tersebut 
diamalkan oleh Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) 

kota Surabaya dengan 
menyelenggarakan Halal 
Bi Halal segenap elemen 

perempuan kota Surabaya.

Kegiatan ini berlangsung 
di Gedung Dharma 
Wanita Candra Kencana Jl. 
Kalibokor Selatan 14 Juli lalu. 
Bertepatan dengan bulan 
syawal 1440 H, agenda ini 

menjadi momen yang tepat untuk 
bersilaturahmi dan mempererat tali 
persaudaraan. 

Para tamu undangan 
tampak mulai memenuhi ruangan 
sejak pukul 8 pagi. Sebelum acara 
resmi dimulai nuansa kehangatan 
terasa ketika ratusan orang yang 
memenuhi ruangan bercengkrama 
satu dengan yang lain. Beragam 
elemen perempuan hadir, mulai 
dari ibu-ibu seluruh jajaran kepala 
dinas, Ibu Camat se-Kota Surabaya, 

Anggota Dharmawanita, Anggota 
dan pengurus Gabungan Organisasi 
Wanita Kota Surabaya, hingga Guru 
PAUD, TK dan SLB. 

Suasana semakin akrab 
ketika para tamu yang hadir saling 
mengulurkan tangan dan memeluk 
satu sama diiringi dengan senyum dan 
canda tawa. Sambil menunggu hadirin 
yang lain ruangan diramaikan dengan 
lantunan lagu dari pembawa acara. 
Beberapa kali nampak beberapa tamu 
tak malu untuk menyumbangkan 
suaranya, bernyanyi lagu-lagu 
gembira.Acara tersebut dimulai tepat 
pada pukul sembilan, diawali oleh 
pembacaan ayat suci Alqur’an Surat 
Al-Hujarat Ayat 10-11.

Halalbihalal Dharma Wanita Persatuan
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Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan, Ketua DWP Kota Surabaya, 
dalam sambutannya mengajak para 
hadirin meresapi makna ayat tersebut. 

“Di Momen ini patut kita 
renungkan kandungan Surat Al 
Hujarat ayat 10, bahwa orang-
orang beriman itu sesungguhnya 
bersaudara. Sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudaramu itu, ini adalah perintah 
untuk menyambung Silaturahmi. 
Selain itu di Surat Al Hujaratayat 12, 
jika kita sudah rukun/damai maka 
jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari 
purba-sangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Jika ini dilakukan maka kerukunan 
akan memudar,” ujarnya.

Ia memandang bahwa 
Silaturahmi menjadi kunci 
penting yang perlu dijaga dalam 
sebuah organisasi dan kehidupan 
bermasyarakat. Karena hal itu, 
menurutnya DWP Kota Surabaya tidak  
melewatkan momen berharga ini.

“Kita semua adalah saudara. 
Saya meyakini setiap agama itu baik 
dan islam mengajarkan perdamaian. 

Jadi penting untuk menjaga hubungan 
baik atar sesama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Ketua DWP juga menyampaikan 
dengan kerendahan hati, apresiasi 
tertinggi kepada semua pihak yang 
hadir dan membantu DWP Kota 
Surabaya hingga sekarang.

“Saya atas nama pribadi, 
Dharma wanita persatuan dan 
Gabungan organisasi wanita Kota 
Surabaya mengucapkan minal 
aidzinwalfaizin. Saya menyadari 
kalau dalam organisasi ketua banyak 

salahnya.Terimakasih atas semua yang 
telah diberikan selama ini. Semoga 
Silaturahmi ini terus terjaga,” ujarnya. 

Usai penyampaian sambutan 
penuh makna yang juga diselangi 
canda ringan, seluruh tamu yang 
hadir saling bersalaman secara 
bergantian. Para tamu juga menikmati 
hidangan yang telah disediakan sambil 
bercengkrama menikmati suasana 
yang sangat berharga itu. Mereka 
dengan santai memilih hidangan 
yang ada, bercanda bersama, dan 
mengambil swafoto. (NYW)
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CAK JEPRET

SURABAYA 
HARITAGE
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Indahnya bangunan-

bangunan sejarah di 

Surabaya ini,,,,,
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Kemajuan Berkat 
Inisiatif dan Kepedulian 

Kampung langganan 
juara ini adalah cerminan 
wajah Surabaya. Rahasia 

kemajuan dan kemenangan 
dalam ragam kompetisi 

terletak pada inisiatif dan 
kepedulian warganya, 

karakter khas warga Kota 
Pahlawan.

Menelusuri Kampung Karangan Kelurahan Sawunggaling

Sejuk dan asri ialah kesan pertama kali memasuki gang demi gang 
di kawasan kampung Karangan. Keasrian wilayah yang terletak di 
Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo ini dapat dilihat dari 
banyaknya tanaman yang tumbuh, juga hiasan-hiasan yang ditata 
rapi di depan rumah warga RW 01. Kampung langganan juara ini 
telah memenangkan berbagai ajang lomba kampung, salah satunya 

kompetisi Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) tahun 2017 
dan 2018 lalu.

Kampung dengan delapan Rukun Tetangga (RT) merupakan kawasan 
padat penduduk yang berada di daerah pusat bisnis kota Surabaya. Pada KP 
KAS tahun 2017, kampung ini menyabet juara pertama dalam kategori kampung 
pendidikan, kampung road show, dan kampung sehat. Setahun kemudian, tradisi 
kemenangan dilanjutkan dengan meraih juara pertama dalam kategori kampung 
sehat dan kampung kreatif inovatif, juga juara harapan kedua dalam kategori 
kampung aman. Di perlombaan lain, mereka juga berjaya, seperti dalam  lomba 
Go Green di tahun 2017, dan juga pengharggaan IPAL terbaik kategori maju di 
tahun 2014.
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Ternyata semua kemenangan 
tersebut hadir dari kepedulian warga. 
Dituturkan Ahmad Rela Kuncoro, 
ketua RW 01, mengatakan Kampung 
Karangan bisa mendapatkan banyak 
prestasi ini karena adanya partisipasi 
aktif dari warga kampung dalam 
menjadikan lingkungannya asri dan 
indah. Kuncoro menuturkan jika di 
tiap-tiap RT punya keunggulannya 
masing-masing. Ada kampung aman 
yang bertempat di RT 02, kampung 
sehat di RT 06, kampung belajar 
dan kampung literasi di RT 04, juga 
kampung asuh dan kampung kreatif 
di RT 07.

“Kita punya sudut baca 
tiap-tiap RT, sama dipasang wifi 
yang dibuka 24 jam di balai RW, ya 
tujuannya kembali biar anak-anak 
muda punya wadah dan kegitan, 
ya mohon maaf ya kan perkotaan 
takutnya malah melakukan judi, 
narkoba, dan lainnya gitu,” tuturnya.

Kuncoro, begitu ia akrab 
disapa, melanjutkan bahwa selain 
taman bacaan, ada juga bank sampah 
yang menjadi salah satu program 
unggulan. Program ini ditujukan tak 
hanya agar warga tidak membuang 
sampah sembarangan tetapi juga 
untuk melatih warga memanfaaatkan 
sampah di sekelilingnya. Kegiatan 
bank sampah ini sendiri sudah dimulai 
sejak beberapa tahun lalu. Warga 
dapat mengumpulkan sampah berupa 
plastik, koran, ataupun kardus bekas 
yang tidak terpakai. Pengumpulan 
sampah ini dilakukan dua minggu 
sekali setiap bulannya.

“Kalau datang hari minggu, 
gang-gang di kampung ini semua 

ditutup soalnya warga mengumpulakn 
sampah di depan rumahnya, 
ditumpuk sendiri-sendiri seperti yang 
sampah botol sendiri, sampah koran 
sendiri,” ujar Kuncoro di kediamannya.

Warga-warga yang telah 
mengumpulkan sampah nantinya 
diberi buku, seperti buku tabungan, 
yang mana nantinya sebagai catatan 
dari sampah-sampah yang telah 
di kumpulkan oleh tiap warga ke 
bank sampah. Kuncoro mengatakan 
kompensasi dari bank sampah untuk 
warga misalnya seperti sembako 
gratis, lalu parsel saat lebaran dan 
juga adanya liburan bersama satu 
kampung. 

Tak selesai di situ, kampung 
Karangan memiliki ragam fasilitas 
dimulai dari alat pemadam kebakaran 
mini di setiap RT, selang dan pompa 
untuk mengambil air dari sungai 
di belakang kampung jika terjadi 
kebakaran. Mereka juga punya 
jaringan HT (Handy Talky) yang 
berguna untuk menunjang keamanan 
di RW 01. Ahmad Agus Effendi, 
Sekretaris RW 01, mengatakan bahwa 
alat-alat dan fasilitas yang ada di 
kampung ini merupakan hasil dari 
swadaya masyarakat sendiri. 

Berbagai kebaikan dan 
kemenangan yang diraih oleh 
kampung ini sesungguhnya hanyalah 
bonus. Kuncoro mengatakan, awalnya 
dirinya tidak menarget untuk ikut 
lomba-lomba dan mendapat prestasi. 
Ia hanya ingin wilayahnya menjadi 
kampung yang bersih dan hijau 
karena dulunya di kampung ini 
banyak sekali warganya yang 
terkena penyakit demam 

berdarah yang diakibatkan lingkungan 
yang kotor. Dari situ kemudian 
muncullah inisiatif dari perangkat dan 
warga kampung untuk bergotong 
royong membersihkan lingkungan 
kampung yang dimulai dengan rutin 
kerja bakti tiap bulannya.

“Tujuan saya awal saya itu 
ingin kampung ini bersih, akhirnya 
keterusan malah jadi budaya sama 
warga-warga sini, jadi untuk menjaga 
kebersihan seakan-akan kita besok itu 
ada lomba terus menerus, terus lama-
lama jadi kebiasaan dan warganya 
kecanduan ikut lomba, sampai 
tanya-tanya ke saya minta dicarikan 
kalau gak ada aktivitas seperti lomba,” 
jelasnya. (ARB)
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Balasan Bagi 
Sang Penolong

Islam adalah ajaran yang 
lengkap. Di dalamnya 

mengatur tata cara 
kehidupan manusia. Tidak 

hanya berkaitan dengan 
hubungan antara manusia 

dan Allah, namun juga 
mengatur hubungan 

antara manusia dengan 
manusia lainnya. Mulai 

dari pergaulan sehari-hari, 
hingga ketika ada orang 

lain yang mengalami 
kesusahan. 

Di dalam ajaran Islam, 
membantu sesama 
merupakan kewajiban 
bagi seluruh umat 
manusia. Ketika ada 
orang lain yang 

mengalami kesusahan, kita wajib 
memberikan bantuan sesuai dengan 
kemampuan kita. Perintah ini berlaku 
bagi orang kaya maupun orang 
miskin. Karena itulah antara si kaya 
dan si miskin dapat terjalin hubungan 
harmonis tanpa adanya kesenjangan 
sosial yang bisa berujung pada konflik.

Rasulullah bersabda dalam 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah:

 نم ةبرك نمؤم نع سفن نم
 ةبرك هنع هللا سفن ايندلاا برك
ةمايقلا موي برك نم

Artinya: “Barang siapa yang 
melepaskan seorang Muslim dari satu 
kesulitan dari kesulitan-kesulitan di 
dunia, niscaya Allah melepaskannya 
dari kesulitan-kesulitan hari Kiamat,”
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Membantu melepaskan 
kesulitan seseorang tak selalu harus 
dengan gerakan besar yang dapat 
berefek luas, asalkan diniatkan dengan 
ikhlas, perbuatan itu sudah masuk 
kategori melepaskan kesulitan orang 
lain. Seperti contoh, membantu 
kesulitan saudara, teman, ataupun 
kolega yang sedang dirundung krisis 
keuangan juga bisa dikategorikan 
sebagai sikap peduli terhadap sesama.

Meminjamkan uang ataupun 
memberikan uang secara ikhlas 
kepada saudara, teman, ataupun 
kolega yang berada dalam kondisi 
keuangan yang tidak stabil, selain 
bentuk sikap peduli kita, hal ini 
juga dapat menghindarkannya dari 
pinjaman-pinjaman riba yang dapat 
merugikan ibadahnya.

Tentu saja, kepedulian sosial 
tidak berhenti dan fokus pada soal 
materi semata. Bantuan tenaga dan 
juga pemikiran selagi itu bermanfaat 
dan membantu keadaan sosial yang 
berlaku, hal ini juga bisa dikategorikan 
sebagai sikap kepedulian sosial. 
Gerakan sosial yang memberi dampak 
positif pada lingkungan misalnya, 
selain membantu menjaga hak-hak 
alam dalam pelestariannya, hal yang 
mereka lakukan juga bentuk menjaga 
lumbung pangan umat manusia.

Kepedulian sosial dalam Islam 
bersifat universal, tidak hanya berfokus 
pada satu golongan tertentu, apalagi 
ras. Menolong orang lain sebenarnya 
adalah bagian dari sikap menolong 
agama Allah. Apalagi Allah menjamin 
keselamatan dan pertolongan kepada 
umatNya yang mau berkontribusi 

dalam gerakan kepedulian sosial. Allah 
berfirman:

 اورصنت نا اونما نيذلا اهيااي
مكرصني هللا

Artinya: “Hai orang-orang 
yang beriman, jika kamu menolong 
agama Allah, maka Allah akan 
menolongmu,”

Kepedulian sosial dalam Islam 
harus dimaknai seluas-luasnya, tak 
boleh berhenti pada satu golongan 
saja yang menyempitkan makna 
dari ajaran Islam itu sendiri. Karena 
memang sesungguhnya, Allah 
menurunkan agama Islam ke bumi 
sebagai rahmat semesta alam. 
Semoga kita menjadi bagian dari 
orang-orang yang ditolong Allah baik 
dunia maupun akhirat.

61
JULI

- 2019 -

EMBUN



Salmon Teriyaki
Bahan: Cara Membuat:
• 2 potong salmon
• 2 sdm saos teriyaki
• 1 sdm bubuk bawang putih atau 

bawang putih cingcang
• 2 cm jahe, dihaluskan
• 3 sdm gula merah
• 2 sdm kecap asin
• 200 ml air

1. Di wajan anti lengket, masukan 1 sdm minyak goreng kemudian masukan 
bawang putih, jahe, lalu masukkan saos teriyaki, kecap asin, gula merah, dan 
air. Aduk sampai mengental. Lalu matikan api dan diamkan hingga dingin.

2. Rendam salmon di saos teriyaki selama 1 jam atau lebih di dalam kulkas 
(lebih lama lebih menyerap bumbunya).

3. Saat akan dimasak. Pisahkan salmon dengan saos teriyakinya. Tiriskan 
salmonnya.

4. Panaskan wajan dengan minyak goreng. Goreng salmon di bagian sisi 
kulitnya dahulu hingga sedikit garing lalu balik. Masukan saos teriyaki 
tadi lalu aduk sampai saos teriyaki mengental. Angkat dan sajikan dengan 
taburan wijen diatasnya.

Green Tea Latte
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Salmon Teriyaki Green Tea Latte

Bahan: Cara Membuat:
• Green tea bubuk 2 sdm, 
• Air 120 ml, 
• Susu segar 1 L, 
• Gula 50 gram 
• Es batu

1. Seduh Teh Hijau dengan air panas dan ditambah gula
2. Panaskan susu segar sampai mendidih, kemudian dikocok hingga 

berbusa
3. Selanjutnya campurkan teh yang telah larut dengan susu segar yang 

telah dikocok
4. Blender dua bahan tadi dengan menambahkan es batu sesuai keinginan
5. Green tea latte siap disajikan untuk keluarga tercinta
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Cangkrukan
Suroboyo

Isuk-isuk Mukidi wis mruput mancal becak golek
penumpang. Mari ngono oleh penumpang cewek uayu
ambune wangi rambute teles mari kramas, Mukidi
sueneng poll.
“Arep nang endhi Ning ?” jare Mukidi.
“Nang slompretan mbah . .” jare ceweke.
“Waduh gak weruh aku nggone ning . .” jare Mukidi.
“Wis mbah pokoke sampeyan mancal ae nurut
komandoku . .” jare ceweke.
“Oke boss . . ” jare Mukidi ambek mbukak terpal
becake, karepe ben iso ngrasakno mambu wangi
rambute cewek iku.
“Kiri mbah . .” Mukidi nurut menggok kiwo.
“Kanan mbah . .” Mukidi nurut menggok kanan.
“Kanan maneh . .” Mukidi nurut.
“Kiri .” “Kanan . .” “Kenceng ae mbah ..” “Kanan maneh .
.terus kiri “
Mukidi nurut ae sing penting iso ndelok gegere 
ceweke
ayu iku.
“Wis stop kene ae Mbah !!” moro-moro ceweke
mbengok ambek ngekeki dhuwik limang ewu.
Mukidi nuangis mbrebes mili.
“Lho opoko mbah, kurang tah, iki lho tak tambahi
maneh .” jare ceweke ambek ngekeki dhuwik sepuluh
ewu.
Mukidi sik nuangis ae.
“Sepurane yo mbah, sik kurang tah, iki lho tak 
tambahi
maneh . .” jare ceweke ambek ngekeki dhuwik seket
ewu.
Mukidi sik nuangis ae.
“Waduh mbah sampeyan njaluk piro ? Age ngomongo.”
ceweke bingung.
“Ning aku nuangis gak perkoro dhuwike kurang . .” 
jare
Mukidi.
“Lho opoko mbah ?” jare ceweke.
“Aku lali dalane mulih . . .”

mbecak maneh

Sore-sore Mukidi nangis gerung-gerung ndhik
pinggir embong ambek
napuki sirahe.
Gak sui Bores liwat, begitu ndhelok onok wong
tuwek nangis langsung mandhek
nakoni.
"Mbah, laopo sampeyan nangis ndhik pinggir
embong ?" takok Bores.
"Aku ndhuwe bojo anyar ndhik omah, sik tas ae
tak rabi, umure 20 taun, sik
enom, ayu, semlohe. " jare Mukidi ambek 
nangis.
"Lho lak enak se sampeyan, laopo kok nangis lho
?. " Bores mulai bingung.
"Ngene lho cak, wis ayu, bojoku iku yo pinter
masak. Opo ae kari njaluk, jangan
asem, rawon, brengkes, sembarang sing 
enakenak
pokoke. " jare Mukidi.
"Lha kurang opo maneh sampeyan Mbah. Ngono
kok sik mewek ae. " Bores
tambah bingung.
"Mari ngono yo, bojoku iku setia pol ambek aku.
Lek onok sing nggudho langsung
dikandhakno aku. " jare Mukidi maneh.
"Lek ngono ceritane, lha terus opoko sampeyan
kok nangis gerung-gerung gak
mari-mari ?" Bores wis gak sabar meneh.
"Masalae aku lali ndhik endhi omahku . . . ."

pikun
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Lensa Wawali

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana halalbihalal dengan seluruh pegawai pemkot di hari pertama masuk kerja (10 Juni 2019)




